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~ ~~ny~ Bcı~vekili Rayrlar µ,aşa garııida11 fıkttrkcn .•• 
0 nıııalilly-a BaşvelkDDn HAIB·fe:A "e 

~ <dled 1 lkD : 

C\:llkara inlan veren 
0 bir kaynaktır 

'hşll~ası bir şeye Joaoao i nsanların neler . 
c~. llbllece kle rlnl gö~teren bir ' harikadır 

ltttıııe~ dönen ve dUn akşam memıe. cereyan eden çok mühim bl; n'!IJhavereye 

~ ekot eden Romanya Bavveklll Ta. §ahlt olmugtur. . . 
lo,ıı...,. 13Urı 'Rayt'ln- • Arkad!l§ımız ~undan sonra Tataresku ıle ., bt -...yn~ada ııelAmlandıktan . 
tj,,._ r lllot,6 ayrıca §8.hsan dıı konu§muştur. 
~t•ret tlnt rlc Fenere gltnıl§ ve patriği Dün dost ve mUttcfik Romanya Başvekf. 
f ~bu~ !§Ur • .Arka&.,ımız NtzamctUn llnln .",f5 saatini dolduran ve Tstaresku'nun 
~ ttzxıı Ya~t eaııa.amda Tatarc3ku'ya re.. Romanya dahili siyasetindeki mUblm hUvl. 

t4!Jen ş va gerek patrfk tarafından ırat yeUnJn bıırlz vasıflarını veren bu temaslar 
d!ıı.ı tıutıtu, rerak T hakl!ındakf 'ıntıbalal".IDI \ 'C testrlt ettiği be. 

'itti§ '"e ataresku'nun cevabını yanatı Nlzamettln Na~lf 6 ıncı sayfamızda 
tıatrtkıc Tatııreıku araamda bildlrmektedir.J u 

J\ stıer bir İngiliz gemisini bahrdıla r 

Oefcıı~ 
de bir Fran7ro f • b . . · ayyqrcsi tam ftn(lon bafır:la.n 'Ea o 

ı.sımr ı -ı Bpanya vapur unun son atıl.arı ..• 
.... Yuw 10 wıcud& 

Atatürkün tarihi • 

nutku bugün ••e 
Büyük Şef bu nutkile yeni 
kabineye çalışma yolunda 

direktifler verecekt ir 
Bazı ıslahat 
yapılacak 

Büytik Millet Meclisi bugün saat on 
dörtte, AtatUrkUn tarihi ehemmiyeti 
haiz olan nutku ile açılıyor. Bu nut- ı 
kun, meclisin RÇilı§ma mahsus bir 
nutuk olmayıp btr program nutku ot ' 
duğu söyJenmektediı'.. 

Atatürkün nutkunda memleket için ' 
idari bir inkılap mahiyetini haiz oL 
mamakla beraber maliyede vergilerin 
kolaylıkla tahsili, adliyede icra ışleri. 
nin sUratle netfceJendirilmesi, ziraat, ' 
s,,anayi ve ticaret sahalarında bunla. 
ra benr.er birçok yeniliğin ve ıslahatın 
temini için mühim işaretler görülece. 
ği anlaşılmaktadır. 

• Nu\ kun e~y uzun olacağı söylen. 
mekte.dir. Nutku mfitç,,. kip Meclis Ri. 
y.aset Divanı ve kltfplikler. seçlml ya. · 
prlacaktır. Meclisin yarm veya çar . 
§amba gtınU ikinci" 'toplaııtısmı yap. 
mast ve yeni Başvekil cetAt Bayar'm 
programın; 'bu tt.>nhıntrdp. okumam 
muhtemeldir. 

.. . 
Uç Balkan 
Başveki~i 

Şubatta tekrar 
<\nkaraya gelecekler 

1 

Dalkan •ntantınm bu seneki konseyi 
şubat ayı içerisinde ve Ankarada topla- • 
nacaktır. ' 

Konseyin bu toplantısına antanta 
dahil -Oevlctlerin ba•vckı'JJ .. t' k d ' 

k 
. :ı crı ış ıra e e 

ce tır. 
• l 

Şubatın ılk yarısında yapılacak o-
lan toplantıya iştirak l!tİn, Yunanistan 
Başvekili Metaksas, Yugoslav Başveki- ' 
1i Stoyadinoviç ve Romanya Ba§vekili 
Tatareıko bu ayın ilk haftası içinde 
c;nle~ctimize gelmiş bulunac:.1.klardır. : 

_ Kon~cyde memleketimizi Bqvckili
mız Celal Bayann temsil etmesi muhte
mcl~~r .. Bu mlinase~e:ıe Y ugoslav Ba§
vekılının mcmleketımı":: ziyareti şubata 
kalmı~trr. 

BiR KAÇ SATIRLA 

Fransız Faşlstlerloln 
reislne dair 

Fraruıız faşistlerinin me§hur btr reisi 
vıırdır.Adma La Rocque derler. Bu zatın eski 
parU arkadaşı Duc Pozzo dl Bol-go ile aruı 
açılm~. Blrlblrlne a6ğ'Up saymışlar, Duc bir 
da.va açmağa mecbur olmuı. Bu davada eıkl 

b3§Vcklllerden Tardleu §ahit olarak dlnlenl. 
yor ve ounlan söy!Qyor: 

'•- Bu aavayı açan Duc Pozzo dl Borgo 
La Rocque'a gizli talılisatı zart içinde verdi. 

timi söylüyor.Bu doğru değildir.Ben ona verdi 
ğim paraları dalma avucuna sayardım. La 
Rocque'u ben bir slyut §&hılyet gibi değil,blr 
hlzmetkn.r gibi kullandım. Gizil tahsisattan 
para verdiğimi sllylcmeldc hatn ettiğimi aan. 
mıyonım. nu adamın benden olduğu gibi bir 
ba,ıtasmdan ve b!r yabancıdan da para ala. 
bllccclc bir karakterde olduğunu da söyle.. 
meğe mecburum. Fransa. bu temayllJUn bir 
tehlike oJduğUnu bilmelidir ... 

üç dört yıl once, bir §Ubat aymm altmcı 

:gllnU Pnrtste sokak kavgaları yapıldığı .ıa.. 
mantarda Mr iki İ&tanbul mubnrrlrtnJn bu 
L&. Roc<1ue'u hlr ltahraman gibi g8sterdikle. 
ffnl ııatrrladığmıız için hnkkrnda gelen bu 
yeni mıılflmatı n~ ııızpm gördük. 

Bir memlekete herhangi tılr ~·abancı ldeo. 
to 'lnln ı:a,•lyeslnden bakmıı,k Uletinl qılıımak 
fstfyeD lna&nlardan S:Cklnilmclfdfr. 

HABER 

Japonlar yeni 
taarruza 

hazırlanıy·orlar 
"Çin ölüm taburu,, harikulade 

bir kahramanhk gösterdi 
ı.-- Ya.zıaı 10 uncuda 
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Yeni tarihi tefrikamız 

Odalıklar. 
Fikir, kaleın, hayal yormada n seri 
seri çıa.arıl110 profesyonel kavaf 

eserlerden değild ir! 

Bekleyiniz! Göreceksiniz 

ODALI KLAR . 
Adh yeni bUyUk eseri He müellif arkadaşımız 

Nizarnettin Nazif 
Kadının insanlık t arihinde oynadığı büyük rolü, cemıyctin 

anas: olan kadmm hadiselerin doğuşundaki trnsımlı ve sihirli 
rolünli edebi bir üslup ile, zengin ve renkli bir hayal ile 
işliyerek ölmez bir eser yaratmıştır. ı 

Pek yakında başlıyoruz ! 
...................................... " ............................................................................. . 

lstanbul f abrikacılar ı 
Fazla mesai ücretlerine 

itiraz 
• t .. t 

ediyorlar 
0.-: Yazısı ıo uncuda. 
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!!~~!!!!!1 ~~b~~~b~.~~~ cf~{;f~ Atlafllmaktan korkan 
Almanya ve yalnızhk 

tehlikesine maruz 
Rusya ... 
Yazan: Şekip Gündüz 

G ARBI Akdeniz Avrupa sulhü içirı İspanyadan daha tehlikeli bir man. 
Z3.ra gösteriyor. Geçen gün de izah ettiğimiz gibi Balear'lar ve garbi 

:Ak.denizin diğer küçük adaları pek esrarengiz bir hazırlığa sahne olmakta.. 
aır. 

İtalya ve Alma.nyanın bu tarafta gösterdiği mü§ terek faaliyet İngiliz ve 
Frarisız efkan umuıniyelerini pek fazla endişeye dUşUrmektedir. Bilhassa Al .. 
f)oran adasında Almanların ve Balearla rda İtalyanların denizaltı ve hava Usle 
ri yapmalarından bahseden neşriyatAvam kamarasında çok asabt bir isti. 

ulia eebeb olmuş ve ne gariptir ki, 1n giltere hariciye nezareti namına istlza 
lia cevab veren Lord Kranbonı bütün ~ayialan reddetmiş, bunların doğnı ol 
madıklarnu söyliyebilml§tlr. Lordun bu adalara dair söylediği sözleri iki gün 
ivvel ııe§I'etmlştik. Bugiln yine kısaca hatırlatalım: 

u:Bir Fransız liarb gemisi Balearlan dolaşmış ve bu adalarda hiç bir gay .. 
rlfabillllt tiulunmadığmı mU§&hede etmiştir. Bir İngiliz gemisi de Alborant 
aasmı iiolaşımg ve bura.da Almanlar tarafından tahkimat yapıldığına dair 

Dan pylalıpm yalan olduğu anla§'Ilmıetır.,, 

Bu beyanatı takiD eden hldiseler malilmdur. Esrarengiz denizaltrlar, yine, 
faaliyetlerine devam etmektedir ve kimi Savoya modeli İtalyan mamulltm.. 
ı'an olan, klmlnln kuynığunda lialın li ara haç işareti görillen ( •) birtakım 
~riiöaidıman tayyareleri <SnUne gelen gemiye, bilhuea Fransız gemllerine a.. 
ilbndiğine oomba savurmaktadır. 

Birlia.ç gUn evvel Barselon'a elli mil meeatede batınlan Uedmahal adlı bir 
Fransız gemisi, kendisine htlcuın eden tayyarenin Alman ma.mulltmdan oldu.. 
flliıu verdiği raporda aöylemi§tlr. Bita taf bir geminin, bir Fransız gemisinin 
iıjadığı 1bu taarııız, bu adalardaki faal fyetin ve gizli hurrlanmalarm yarın 
»eyi tehdit edeccğinl açıliça iza1i etmelitedlr. Fransa, Balear'lardakl eararengtz 
~lı:şmıılarm, Şimal! Afrll[adald Fransız mUstemlekelerinl t.ehdit etmekte oL 
~;ığu neticesine varml§tır. Fakat ne Fr&naa, ne de İngiltere, bu adalardaki 
ğ'"ızli faaliyeti resmen teyld etmeye yan qmamaktadırlar. Zira ibu takdirde bu 
ild devletin, esas menf aatlerl namına., bil gizli f aallyetlere cebren bir nihayet 
§ermeye kaUaşmalan ica.b etmektedir. ŞE)OP._GONDUZ 

.... Denmı e mctda · 

(•) Alma" tayyarekririü 0?4u1u gibi.. , . 

A --1'• 

-ııuı-.------------Yen I bfr devrenin arifesinde 
TAN' <;la 

A HMET F..l\UN 'YALMAN, Atat8rktbı lııa 
gUnkU tarnıt nutkunun ehemmiyetini 

ıeharlll: ctUrlyor. DUytık Şefin her IK'ne Ka. 
mutayı açarken s3yledltt nutuklarmda ıe.. 
5)Cn bll' ;) ılın çalı~ııuılarmdan almaıı netfoe. 
lerl, yeni acno :lı;ln yeni ufuklar ve istika. 
nıctıer gUst.e.rdlttnJ kaydederek d!Jor ki: 

''Bu sene meralamız her vakitten fazladır. 
ÇünkU yeni bir hUkQmet iı ba§ma geçmı1• 
tir • .AtatllrkUn nutku bize yeni hUkQ.meUn 
program.mm anıı. hatlarını blldlrecekUr. Bun 
dan ba§ka kalkınmamxzm yen! bir aafbaama 
yıı.rdığımm gösteren al.Ameller eksik defli.. 

Cllr. Öyle bir safha ki, IUyat neticesinde ta. 
bit görnılye alııtığnnız b1reok eski uaullere 
arka çevirmemiz!. ve 1nkıl!bm rul!unu her. 
gtlnkU yqayııımıza ve umumi hayatm her. 

gUDkU mUna.acbeUerine sokmamızı mUmkUn 
kılacak ... AtatUrkUn nutkunda böyle blr gt. 
dlı için i§areller ve ı:ıklar bulacatmuzı kuv 
yelle Um1t edcblllrlz. 

Bu sUtunlarda evvelce de b1r defa anlat. 
mı~: 192• aeneıı1nde Atatilrk gazetecllerl 
1zmlrde kabul etmı,lerdi. htediğtmfz her 
suali aormıya mUsaade etWcr. Ben bu ara.. 
da §U suall sordum: 

- Ya eskiden kalan idare makinemizin 
usuller! ve lgleyf§l ne olacak? 
Şu cevabı verdiler: 

- Bu makine o kad&r köhne ve l,e yara. 
maz bir haldedir kl, puma bura.mı& bir, 
iki çM ve destek iltve ederek bunu düzelt. 

meyl haltr& gcUremeyiz. Cumhuriyetin idare 
maklneainl ycpyehl temeller üzerine, yen!. 
den kuracağız.,, 

•'BugUnkU dünyada tamamııe iyi bir hü
ıro.met maldneal yoktur. ÇUnkU her makine 

kurulu usulleri gaye bllmlye, a.ııtl canlı' ga. 
yeler! az, ı;ok unutmıya alı§mtştır. Türk 
inktl!br, lçtımal iıılercle eıkfdenberl kunılu 

itiyatları tamamile bir tarafa bırakmıı ve 
bazı sahalarda yeni Deklller yaratmakta, 

akim tam bir galebeainı temin etmekte her 
memleketten ileri rttmııtır. 1dare makine. 
mizde Ye bUkQmetıe halkın mUnuebetlerln.. 

de de ecnebi örnekleri aynen veya tadil ıru.. 
reWe taklit Yolundan ayrılmayı ve kendi 

lhUya~lanmızm canlı ve hakiki 1caplarm& 
göre halkın lılnl sörecek bir varlık kurma.. 
yı S.Uyebfum ve Umit edebiliriz. 

Öyle ümit ediyoruz ki, AtatUrkün yeni 
nutkunun inkılA.p B&haamda açacağı yeni de
vir, bu cantı idealleri adım adını tahakkuk 
ettirecek bir devir olacaktır. o zaman hll.. 

kOmetıe halk lkl ayn me!hum olmaktan 
kurtulacak, blrlbfrile beraber ve biriblrl için 
ı;alı§an iki kuvvet manzaraamr, yaınız na. 
zart ıurette değtl, ameli olarak ta alacak
tır.,, 

(Abadlı) memleketler 
CUMHURiYET' de 

K ENDi KEl\"Dl1'11zt t.enıdd afttununda, 
rııemlekeUml:ıde aoıilan (abad) la bL 

ten ;)'erlerden bahaolonuyor ve deniyor ki: 
("(Abad) h yer 1ıılmlerinin çoğu güzel 

tUrkı;cmlzl tahrif eden Enderun saray edebi.. 

yatmm bir garibesidir. (Abad) la.nn çoğu. 
nun ve b1lbassa eakl olanlarmm heps1ain aalı 
ovadır. Oldum olasıya toprağa bağlı olan 

TUrk, ovaya bayılır; ve arizalı araziden ıe. 
çerck dUz bir yer glSrdtl mu oranın admı, ye_ 

rin kcndlBinc ilham ettiği methumıa kan§&D 
bir (ova) ile takar. Tilrktln geçUğl ve bele 
alAkalandığı e&halarda bu (ova) Jı yerler pek 
çoktur: G6kovn, lnceova, Akçeova gtbl. 

Endcnın edebiyatı bu (ova) ları tUrkçe ve 
aklınca kaba bularak onları {&bad) yabancı 
keUmcalle değlıtırmck manasızırğnu frtik!p 

etml§. bunun neticesi olarak meseıt yukarlkl 
tsimlcr (Gökabad. lnceabad, Akçeabad) ol.. 

muştur, ve giderek bu Enderun zlhnlyeU 
r(abad)ı mamure mana.ıımda kullanmak au. 
retile bazı yeni yerlere de {Hamtdabad) nııuı 
gibi adlar takml§tır. 

Bl.ı: kere eski (abad>. larm he~sı (ova). da, 

} onları öyle düzeltmell, yeni (abad) lar da 
manasız ve biçimsiz olduklarından onları da 
muvafık lalmlerle değlıtırmeıı ... 

Şehir meclisi bugiln 
. a~ılıyor 

Şehir Meclisi bugün saat on dörtte 
açılscaktn-. Divanı Riyaset ve Daimi 
Encümen i1ttihabr yapılacak, ruzrume. 
deki maddeler görüıüJecdrtir. 
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Kuhakemeleri Kanunumuz d& 1927 de t.a.tblk nun14 lrledenlml.zde bir hUkUm ve .arah&t tedbirler aJmıe, birçok ~ 
ol'IDUD&fa bqlamalarma göre aradan on yoka& da Hukuk Usulu lrluhakemelerl k&.. hapse attırm11, idam ettJrm.lfd._...., 
11ene ıeçm.lf bulunuyor. Bu c•çen on yıllık nunund& yed1 madde mevcuttur. disine, bunlarm içinde belki ~';,ı; 
t&tblkat aı:xuuımm bir bill.ıı.ÇOIUDU yapmak MalQ.m olduğu üzere IJUlh teoebbU.SU iCln Iar da bulunduVım.n eöy.li~-4"• 
J.mka.nı Jıuıl oımuıtur a&nırmı. • bir fBtJda ile davacı kan veya koca ikamet. o- ._~__.__.sı~~ .. 

Fakat ben bujtln burad& bu 1k1 kanunun gıuıuun sulh h(lklmlne müracaat edecek, nU.. fais la guerre" (''Ben ~ ~ 1J1ı1 
btıtUn bWdlmlerin• ıA.mU olmamak üzere ve fuı Uğldiyle c\'llllk vesikasını g-öaterecek yani: ''Harb zamanında O (ılJıf 
y&1n1z bofatım& mealelerl bakkıiıdak1 tec.. gUn almak i~ln be§ gün bekledikten aonra cesini araştıramam, her ~""" 
ı11be, tenkit ve tekllfleriml blldlrınek lltiyo. hasmına tebligat yaptıracak, 90n1'a tayin o. ce memleketin 1e1.Ametlnl ~ 

ıunıı.n gUnde aulh bO.khnlnin huzuruna batı llzım ) dermfı rum: 
• • • 

Kanunumuz botanmayı t.a.rU etmiyor. BL 
zı hukukçulara göre booanma ve aynhk ev. 
Jenme hOkUmlerlne aru olan bir sürü hldi. 
Belerdlr, baZilarma &'Öre de mUatakil Vaaı!. 
lardır. (1) 

Bizde gerek Kanunu lıledenl ve gerek Tllr
ldyede bulunan y&baııcılarm hukuk ve vazi. 
felerl hakkındaki 1330 t.a.r1bll muvakkat k&.. 
nun (19H) ve rerek ik&ıuet ve ad1t aallhl
yet mukaveleleri bot•nma De aynlrlt •T
lenme bUkütnlerinden ayrı olarak tellkki et. 
nıl.§lerdlr. 1ngilterede lH evlenme adl bir 
mukavele nıahiyeUnde olup boşanma ile ay. 
nlık mukavelenin lcraama engel olan bir hL 
dise diye tcltkld edilmektedir. 

Herhalde bizde bo§anma ile ayrılık, evlen. 
meye arm olan bir medeni hatdlr. B1I bopn.. 
m& ile ayrılık hakltnıda uırlar, dinler, ulua. 
ıar. cemlyeUer ara..smda bir .uru farklar 
vardır. 

Ayrılık. orta çatın k1llH hukukundan C•· 
Uyor ve netlce, pyrt ahltki bir müesaiBedlr. 
Kodaivll bo§aıımayı sevaı bulımy&D t&bll bir 
hUrrtyetten çıkarıyor, blt.miyette bofanmalt 
yardı. Bu hak (nlkAh bllfart> De karı ve ko. 
caya verllml§ttr. JJ"akat erkeklerin s,ıne ı~ 
mediğl ictn nlkl.h aktedlllrken kadın tarafm.. 
d&a böJle blr ıartm kontı§ulacafı akla 
bile getirilmez ve f&rbnı, yani k&dmm da 
bofam& hakkı olma.kamu nlkl.h ak.tedlllyor. 
Böylece botama hakkını yalnız koca benim. 
aedi ve S.tedlıt vakit karıyı dofrudan doğ. 
nıy& ve hlı:blr merutme bağlı olmadan bo. 
tadı. 

İlk &11nUndenbert WklJlt kabul eden CUm
huriyet rejhnhnlz bvtçre Kanunu Kedenls1. 
nı TUrkUn uluaaı yuuı olarak aldığı lçin 
bizde de bo§anma hakkı kabul edllmilUr. 

Kanunumuzun bofanma hakkı tniı:reden yani 
hriBtiyan hukukundan celdlJtnden {2) baf. 
Jı olduğu meruim de bizce pek yent ve ay. 
kmdrr. BucQD bizde bopmna111o hfJdm a.. 
lenen hllkmeder. Bu hllktlm taraflardan bL 
rinlD aleyblne red ve bof•nm•k lcln m&ale. 
.. f 1kl tarafm :nzuı ıart dettJdlr, belld ak
.ti ıerekttr. Evlenme •ter dl.n1 blr m11...S.e 
Jn bunun teül pelcı sor olur ve bofanmak 
eau lUbarUe lmkADBızdır. Yalıulı bur mu_ 
hlm bldtaelerde 18ttmae1l bo§anmıya karar 
almablllr veyahut aynlrta hUkmetUrUlr. 
(Katolllderde), 

Fakat eğer evlenme medeni b1r mUeaaese 
ın bu .,aıı yukarı bir mukaTele demekUr 
ve her vakit mukavelelerin fuhl taratma 
gldilebWr; y&nl kolaylıkla boıanılablllr. SUn. 
nı otan tal!mlarda ve ezcumıe lMk memıe. 
ketlerde böytedlr. Hele §il lallml&rda evlen. 
me adet& bir hizmet mukavelesi olduğundan 
muv&kk&ttir· Botanına da fevkalade kolay. 
dır, yani meraelnıaiz ve kUlfe~ blr aurette 
olur. 

Sovyct RUllY&da 1917 den 1936 ya kadar 
evlenme batta. bir mukavele bile değtldl ve 
meraatm de yoktu. Bu böyle olunca bo§anma 
mUe111eıcı! de ınaIQm dettJdL Karı kocadan 
biri memuru tnah1Uauna gidip lmı1n1 evn. 
ıer defterinden sildirir ve battA. q!De haber 
evrıneğe bile lllzum görmezdi Fakat 1936 da 
çocuk dU§Urmeıc yasak edilip bir cürüm sa.. 
yıldığı rtbl, aile yuvasını yeniden kurmak 
v• korumak için de bo§8..nma meselesi blr 
takım usuı Ye merutme b&fl&ndı. Her DeY
den evvel bofananlann çocuklarmm nata. 
kasmt teınJıı etmek rerekdifinden ve bunu 
da bir batına yalnız devlet bqaramadıtm.. 
dan ı:areıız bo§&Danya engeller konuldu. 

Belçika ile Romanya da ise boıanma, ev. 
lenme gtbl taratıarm rizas1le oluyor, yazıl 
karı koca mahkemeye gidip boıanmak için 
karar ahyor. Bu lae en doğru bir eistem o. 
lup mernleketımizce de kabulUnU istemek 
gerekUr. 

• • • 
tııte bu sureUe bo§&nma hakkında zarurl, 

umumı Ye kı:sa nı.aUlmatı verdikten 11onra 
bizde boıaıımak için kanunen neler yaptlmL 
ar icap eltllfnf ve kanunumuzun bo§&llma 
hUkUmlerinin ne 11ureUe tashih, tadil ve lk. 
mal edllmeaı gerektlflnl blldireceğtm. Kod. 
ılvU de hem boıanma ve ayrılığın asıma ta. 
allQk eden ve hem de muhakeme uaulUne 
dair olan ıekll hUkUmler hep birden mevcut. 
tur. Bunun lıe iyiliği yaealarm çat~aıımda 
Yani lhtllltr kavanln meselelerinde g!SrUIU. 
yor. ÇUnkü hlklmler hal n ehliyet da\'&la. 
nnda yab&ncılarm ulual\I ya.aalarını1 yanl 
Kanunu Medentıerlnl tatbik edip muhakeme 
USUIUne dair kanunlarını, lmme lntı:ıamla. 
rına muballt görerek, nazan itibara almaz. 
lar. Bizde lae kodslvillik aksine olarak bo. 
ıannıaya dalr iki kanunun hUkUmler1n1 bir. 
den tatbik etmek mecburiyeti var. Yani Ka. 
nunu Medentnln 129 dan ı:so ye kadar olan 
maddelerile Hukuk Usuıu Muhakemeleri 
kanununun •9• den ~ Uncüye kadar olan 
maddeleri nazarı itibara almmaltdır. 

Şlınd:i burada kısaca bu iki kanunun bo. 
ıanrnxya d&lr olan hllldlmlerlnl hatırlattıktan 
aonra tenk!Uerlmle mUtaleatamnı ayrıca 
Zlkre)11yeceflm: ' 

• • • 
SUllı teıebbU.U mueleai: 

bir cel.ıede girecek ve daha sonra da bqka " • " dJ1P1' 
bir gün mahkeme kalemine gidip bir resim Harb nımanrnda. bir devlet ~dit• 
ve birkaç pul vererek nlh&yet BUlh teıebbU.. nm bayle dUşUnmesi pek tek "" 
aUnUn akim kaldıfma dair mahkemeden res. çünkü muumlar arasmda bir ~ 
mı bir vesika alacaktır. Bu vesika olmadan, 15\lSun da kurtulması bUytık, _ ..nltl 
alınmadan ullye hukuk mahkemesi bo§an. edilmez fellketlere sebeb O~ 
ma davasına bakamıyor. Fakat bu söyle.. Fakat bu, harb zamanı a,hllJ'_..j 
diklerim o kadar kolay değildir. ÇUnkü ek. .,_:1_.ıııe-
aerlya basma tebligat kolay yapılarmyor, ba. Sulh zamanında da böyle diiııw:_ıtt1 
zan na.nen tebliğe lüzum görWUyor, huılı insanın tüylerini ürpertiyor; ~ 
aradan vakit geçiyor, asabiyet artıyor, bo- bir masumun <:eza gönndi J, 
DanR.C&klarm bundan ruh1 ve içtimai vaziyet bammill edilmiyecek şeylerdeıı4ft;_ .. 
len mUteessir oluyor. f, Un ytJJI"" 
Yanı bu aulh te•ebbllBUnUn ak1In kaldığı ~in asıl ena ciheti bugün .,. filOI 

" devlet adamları arasında değil, na do.lr veaikanm almma.sı için boDU boouna ~ 
bir bayll vaklt kaybedlllyor, murat yapılı.. sofları, ıairlerf, romancıları ... --~ 
yor. mahkeme kaptlarmda "8 kalemlerinde oa da öyle dilfUnenlerin bul~ 
•Urüklenlp teıhlr olunuluyor. Netlce lae yüz. dır. 
de dokaan bq muhakkak ve mUabetUr, yani Fransız romancıaı Jacque () 
1>6ylece vakit ve nakit Jtaybettiktan ve bir donne'dan karilerime zamıederiJl1 
hayll yorulup 11.zW.dUkten .onra BUlh m&hke.. kere daha balıaetmi§tlm: gönUl ~ 
meainden o mahut vesika almıyor. J'ak&t bu hakkında ince, derin ve tatlı f61~. 
vealk&yı almak neUce ltfbarlle muhakkak ... nk 
olduktan 80D!'& neye boıu bo§una auııı mah.. söylemi§ bir adamdır. Öyle bib-
kemesi tıgaı edillln, neye_ betbabt olan ve bo. mancılar gibi, yqıyan, hayatta 
ıaıimata bile razı olan kan koca daha ;rJ.. geldiğimiz iıısanlar kadar ~ 
yad• üzUlBUn 1 Birde zaten aaUye hukuk hralar yaratamaz; fakat kitabi 
mahkemen bofanma davaema bakarken her hassas nıhlann gölgeei dola.fit· 
tıraattan 11'1Wade ederek kan kocaya bir çok çen gUnU onun l' Amour du 
mUbleUer vererek ba~mak imklnmı ver. • ~ 
m1yor mu 1 0 halde BUlh bAldminin aynca chain adlı bir kltabmı okuy: 
BUlh teoebbUaUne ne lüzum var? bir roman değil, muhtelif m 

zaten iyi geı:tnen, blriblrlnl seven bir cttt Ur.erinde dilşilnceler. O da adal 
mahkeme kapllanna dllfmez. Mahkemeye yan istihfaf ile bahsediyor: "En 
kadar gelenler Jse zaten hem ruhen ve hem yUk Eefalet nizamsrzlıktadır... J. 
de !Ulen biribirlnden aynlml§lardır. Onlarm Jeti kuracak adamın gelmesi kor 
kaiblerl kmlmı§, itimatları kalmam11. yuva. nm ki dünya.da, adaletten de 
Jan bozulmuı ve artık birlikte yqamak U. metli bazı iyi §eylerin kaybedfl!!1 
mit ve imkdnlan kaybolmuıtur. Bu rtblle.. ne ııebeb olur,, diyor. Yani adale 
rin ıztıraplarını kanunların, mahkeme u. 
aullerlnln veyahut psikolojiden pek de an. nizamı bozmasmdan korkuyor .. 

büyilk nizamsızlık, adalet.siz11kte 
lamıyan ve yalnız kanunun metinlerine bal'· 
1ı kalan hlklmlerin daha ziyade arttırmaıa. ğilmi§ gibi!... Goet.he'nin de bU 
rına herhalde Jllzum yoktur, b11Aldl." benr.er bir gey söylediğini iddia ed 

Elde atatıatık ma1Qmat olmadıtı l~ her ler . 
nek&dar kat'l rakamlar vermek mUmkUn t§te zamanrmızm en bUvilk sefal 
defll.BC de gene denllebDfr ki, aulh hAldınl ferdi, ferdin hakkmı kimse düı;il 
yUz sulh te§ebbüeUnde belkl bof&nmak 1L yor. Asıl vazifesi mutlak bir tenıi 
tıyen bet çitti t.ıarııtırablllyor, yazıl dokaan aramak olan fikir adamı da, fil 
be§ çift bir türlU banımayıp BUlh teıebbU.. da adaletten daha krymetli eeyler 
aUnUn aktın kaldığına dalr veaikayı yazdırıp 
asliye mahkemesinde aoluğu alıyor. lunduğunu söylüyor. Çünkü O d& 

Hasılı bu sulh teıebbU.SU mUeaseaeaı bizde şeyden evel rahatım anyor; ke 
hiı;bir tayda vennemlıUr. Hem sulh hlkfm. dUşkUndilr. ''Bir insan haksızlık 
lerinl yormuı ve hem de bo§anmak uUyen. gördU? ne yapalım? olağan .,~ 
lerl bo§U bo§una UzmUıtür. Sartedllen vakit Onu kurtarmak için ~er feYİ aJ 
ve nakit de baıka. edecek, faydasını gördüğUmUz Dl~ 

m.r Yarm bitecek seseleri sarsacak değiliz ya! ... O ırı ıııl 
(l) Suphl Nuri tıf'rl _ -ı·a1a.1ann ~tı,maıaı, esscseler bir haksızlık üzerine eri 

sayfa 349.365 kurulmu.,? ne yapal1m? iyilikl 
(Z) Ha:ıretl ısa e,·ıenme~i ebedi kılmııtı. var, birtakım gti7.elliklere imkan \'~ 

Yani bo'aıunay1 kabul etrnıyordu. Bu&iln bL riyor,, diyorlar. Yani mütefekkir, !~ 
Je İrlanda, ttaıya ,·e bpanya &ibi koyu hrlL losof, şair, f erdlerin ıstırabmr keJlO
tlynn rnemleketlerd" bop.nma hakkı yoktur. 

ıstırabı gibi duymak kabiliye 

Otobüsler 
Şişli - Fatih 

arasında da lşllyecek 
İstanbul tramvaylarının halkın ih

tiyacım tamamiyle ltarşdryamadığı 
gör:.ilmesi üzerine ve belediye tarafın· 
dan verilen müsaadeyle Topkapı - Sir
keci, Maçka - Bayazıt ve Kurtulut -
Ba)lllzıt arasında otobüs servisleri ih
das edilmişti. 

Son günlerde belediyeye müraı..:aat 
eden diğer bir grup da ŞiJli - Fatih 
hattında otobüs işletmeği teklif et -
mittir. Bu teklif tetkik eden alaka
dar makamlarca makul görüldüğünden 
istenilen müsaade verilmiıtir. Şehrin 
en uzak iki noktası araaında iıliyecek 
olan bu arabalarda seyahat ücreti di
ğer otobüslerin ayni olacaktır. 

Bundan baıka Maçka ve Kurtuluşa 
otoblı işletenler de bu ,arabaların kiri 
gelmediğini görerek miktarlarını yirmi
§ere çrkar~ğa karar vermiılerdir. Bu 
suretle fstanbu11a Beyoğlunu biribirine 
bağhyan otobüslerin sayısr altıruıa çık
nuı olacaktır. 

Çift yevmiye verml
yen mOesseseler 
Cumhuriyet Bayramında çalrıan it

çiler, ft Kanunu mucibince çüte yev
miye alacaklardı. Ban müeaaea<lerin 

bu emre aykm hareket ettikleri haber 
alındığından haklarında takibat yapı • 
lacaktır; • 

~aybetti. Ist.ırab gelip kendini ~ 
madıkça bağmnıyor. !ruıanlık bir bil
tün olmaktan çıktr, yanyana gel' 
mi§, fakat aralarında bağlan bulU°' 
mıyan, biribirlcrinden ayrı bir fe~ 
ler kütlesi oldu. 

La Bruycre'in: "Bir mürrlınin ce 
za görmemesi ancak mUcrirnJerfj 
sevineceği bir iştir ;fakat bir ms.!U.
mun ceza görmesi, haksızlığa uğrll 
ması bütün ahlaklı adamları alA~ 
dar eder., mealinde bir sözU. vard: 
Zamanımızın moraliırti buna oJJl 
silkiyor. Ruhun bundan bUytlk ,,Jf' 
leti olur mu? 

Nurullah AT~ - . ,._ mln•"""llltı# Ut F IQRi#-i"""'d 

Acıkh bir ülürt1. 
Adana inhisarlar Tütün ~ 

kuı Müdürü Halit Tuğlunun kı• 
zr, Adanada dit tabibi Adli U.-•11 

Belıerin eıi ve muhan-ir arkad•
trmız izzet Muhiddin Apalan ye.. 
i~ni Güzin Belger, tutulduğu kalb 
haıtalıimdan tifayap oı.m.yarek. 
dün gece pek pnç ~ hara• 
ta gözlerini yummuıtur. 

Merhumenin cenazesi buı'Ü"' 
BeyoJluncb, Miı •olc.aimda ıc.r
diye apartnnaıunclan kaldrnJar.Jı• 
ikindi namazı Beyazıt caniainde 
kılmacak ve Merkezelenclideki ,il• 
mezrhğma defnedilecektir. 

Deierli arbclaımm izzet ~I 
IUddine ve ailesine ~ taz~· 
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~ en4ft CJ.Ö.cüşüm: . 
Skn nasnınıatueır 

~e Yenn 
Es~ as D ha a:o e ır 

·• .. ı en ilirnı • " 
"nınu . erı ulumu şarkiye" 

garbıye" d" .. 
tıynı u· ıye ıkıye aymrlardı. 

bıınıarın be" ~ nıuharir M Turhan Tan 
· · ırınc· · cı~llıde zayıf ol~ı~de k~vv~tlidir. (İkin-

~}'oruın.) ugunu iddıa etmek iste-

r b aay 'fan arad 
a lllcseıı . a sırada sütununa, A 

•efe kırınt~rı, fars :1ikmetleri, Hind fel 
ki terbi ~ serpeler. Bu kere de "es-
'1:1. Ye ornekl · "'qltlı§. erındtn nümuneler,, 

~adde 
haı kitap} ınadde, sualli cevaplı, ilmi-
raıa aru,da old - · · . ınış. Atak ugu gıbı umdeleri sı 
t.iddcn ca . 

1 
a~ıa okudum. İçlerin.de 

lıaltat §o ~ıp erı ve zekice olanları var. 
y e olanları d:ı göze çarpıyor: 

.. . . 
. s - l<iınin 1~ııı d baklanda ıert, haıin ve 

c avrllhınak caizdir? 

lciıde ;; y alnrz kendi nef ıimize bu ıe
S uarneJe yapabiliriz. 

trıiitaıı - lrısaıı kendini dünyada nasıl 
lıa Cbnef"d" ? C ı ır. 

b" - Be ik Uh;j 1ı· ! ten mezara giden iğri 
,... il" Yol - • ... &ihi. ıızerınde bulunan bir ıol-

s ·-Zeka 
t:: nedir? 

- Faniliği mülahaza. 
tı • • ... 
yayed b 

liil'l'li• Unlar sırf eski terbiye, es-
ır• te~rn· . 

laıııtıı. ış bır terbiye olarak karie 
alt aydı, ok . 

lllda §Ö 
1 

~yup geçerdık. Fakat en 
.. a· ye bır mülahaza var: 

t" ılınern k" ._':l'l'ldi lıoın . ı, bu çeşid konuımalar 
'Qtılere . ~•der rni? Y ahud böyle tel. 
Ç ~ rtıinıın.i ·ı . . , \U\kü • . Dı er lculak venr mı. 
...... ıçırıd,. . 
""P l'ok. ,, "' •ıncrna yok, poker yok, 

?ıT • • • 
l' Uhtere 

ilııa dU,.·· rn arkadaşımız, M. Turhan 
l'cU :rUncenıizi · • ı k ·· l" 111 • G samımı o ara soy ı-

• en l"ğ 
tlbctte h ç ı e bu yolda tavsiyeler 
ı., O§a • 
'Q, rn· • gıtmez ve bereket versin 
\1 •nıınin ·ı 

oıs:aa ı er buna kulak vermez ... 
td~ı:l~ ıtıernıekete eski abus ruh avdet 

,~: Mesela bi d .. 
'"'ili isti z unyaya kıymet verilme 
tarp 

8 
~ruz. Memleketin ilerlemesi, 

08Yete · tcçltıes· sıne yetişmesi, hatt! onu 
Yo,_ ı, ancak "b ..s·· k . 

ıttur" u "unyanın ıymetı 

l'lıakıa k tarzındaki e"ki felsefeyi yık 
ıt· abildir· h ıni, ... • alktnuza yaşamak zev 

"C§e . 
liaıb y~ aşılamakla mümkündür. 

ha · Ukı, ''Yatn f • • fın v . ız ne sımıze sert, 
a· c ınsaf 
ınin sız davranalım!'' tavsiye 

li· en ala 
ırıd fak· . ~nı çivili yatağa yatan 

te)ff ırı ıle ·ı h 1 Yapı çı e aneye çekilen mu-
1{ Yor. 

bj erıdinj • 
t ltundu heşıkJe :nezar arasındaki 

l"rıa fa:tit"~· YUva!lnda farzctmek, dai-
taltki ıgı dü .. Ye llla . §unmek... Bunlarda, te 

Şark rıı telkinlerdir. 

Cihet ,,.,, lt!C<fcniyetlerinin iyi tarafları 
... ..r. };',.,_ 

tıgrats~ .. ""l:at bunlar onu tedenniye 
""l1 du~ı: 

larak ,, :r .. nı.:elerdir. Şair aşrkr dola-
sera 

i:a.tbi .g ser viraneler gördüğünü" , 
•oy}.. ezerek "kaunel .. d"" - .. il" 

..ı~ ır- er gor ugJn 
liarı ile~· Bunlar bu ;ki telakki farkın

telrnektedir. 

s " • • en • 
la Yıne nef · · · · faJt sını ıstıbdad altına a-
ı· lllağınu b" 1 §eyler rn ır hale gelct.:eğine neşe 
8cvrtıe1t Yap çocuğum ... Bu dünyayı 

' kend' • l'lıct ' ını sevmek, kendine zul-
l'l'lcınck 

\>eni r • muhitine neşe saçmak ... 
b elsefe b d 
lldur. u ur, yükseltici olan da 

v 

<Vn-Ni\) 

a. O~ l1'll'il D ırcll e 
~ ır talebe bir 
ah"eciyi vurdu 

b lçrnir, 31 (H • . 
alkı rn ususı) - Burada bütün 

si oJrn eşguı eden bir yaralama hac!ise
uştur C "h 

bir tal b · arı Abdullah isminde 
c cdir K 

!:ahv . ve arşryaka kahvesinde 
ecı Iiaı.ck 

txlrştır. ıyı sekiz yerinden yarala-

k Abdutıab kencr . f eden ! , ısın bu harekete SeV• 
takıldrğ lllıl olarak, Hakkının kendisine 

rnı g6stermektedir. 

, MecidiyeköyllndeX,i yeni binalardan bir apartrnuın. .. ' 

3 

4t3 sene evvel bugUn .......................... 
Padişah 
Selinı 

Eniştesi Ferhat 
paşayı idam ettirdi 

Tarihi tetkik edersek Türk ku
mandanlarının birçok başka devletler 
oı dusunda mühim vazifeler alarak çok 
mühim siyasi ve askeri muvaffakıyetler 
gösterdiklerini görürüz. Bilhassa Arap 
tarihin.de Türk kumandanlarının göster
dikleri şecaatı daima h~r taraftan tehli
kı:Iere maru.:? bulunan Arap hükumetini 
çok dafa inkirazdan kurtarmaktaydı. 
Bur.ada bunları sayac.ık değiliz. İşaret 
etmek istediğimiz Osmanlı Türkleri dev 
rinde hükumet mekanizmasına birsok 
yabaı1.:ılarm kanşmıı olmasıdır. Osman 
1ı idaresinde çalışanlar gerçi dinlerini, 

lstanbul konuşuyor! -----............... __ ..;. ______ __ 

• isimlerini değiştiriyor ve yeni birhıl.ivi 
yete bürünüyorlardı. Fakat bunların bir 
çoğu milli terbiyelerini dı§ memleket
lente aldrkdan sonra şu veya bu sebep
ten dolayı Osmanlı hük\imetine iltica 
ediyor ve orada çok mühim mevkiler 
almağa muvaffak oluyorlardı. Bunlar a
raSJnda bat kumandan, veziriazam olan
lar, padişaha damat olarak daha birçok 
meT"kiler alanlar vardr. 

Mecidiye köyü 
Burada oturanlar: "Medeniyeti a.ncak 

kalplerimizde taşıyoruz! ,, diyorlar 
lşte bugün 'burada, Dalmaçyalı 

"damadı padi§ahi., Ferhat paşadan bah
sedff.:eğiz. Ferhat paıa padişah Selimin 
hemtiresiyle evlenerek damat olmuş V.atğaln : Haberci 
ve t4bil bun.dan sonra da kendisine eya
letler ihsan edilmişti. 

Yunalı gazetecilerin İstanbuldan 
memleketlerine •.yrılacaklan gün Basm 
.kurumunda ( Matbuat cemiyetinde) 
bir toplantı yapı:mıştı. 

O günkti toplr.ntııda bana bir meslek 
daş tanıttılar. Bı: zat Adana ve Mersin 
gazetelerinin İstanbul mulıabiri Bay 
Şerefti. Kendisiyle şuradıı..'l buradan 
konu§urke:t, nasıl oldu bilmem.. Söz 
birdenbire bizim (İstanbul konuşu· • 
yor) yazılarına intikal etti. Meslekda· 
§Im bu yazıların memleket hes:ıbına 

. çok fayd.ılr oiduğunu v1 !:endisinin de 
bu yazıları mur.ttı?.aman takip ettiğini 

söyledikten so:ıra: 

- Gezilecek J crlerde:ı b:risi de Me
cidiye köyüdür. Ben iki senedir oracia 
oturuyorum • Size tavsiye edereim. 
Mutlak mutlak bizim köyü gelip bir l~e 
re geziniz, ıcledi. 

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

ru:nı diy~ itiraz eeccek olcum. 

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

rürsünüz demekle iktifa etti. 

Bu vaziyet üzerine ben~~ iik müsait 
zamanda Mecidiye köyiini.: gelip geze 
ceğimi vaadettim ve ba~ka bir mevzua 
geçtik. 

Ziyafetten sonra cemiyetten sokağa 
çıkmak üzere i!cen kapı önünde Bay 
Şcref e tekrar r:..stladım. O <la benim 
gibi sokağa çıkmağa hanrlanıyormuş. 

gezeceğim r;ün için kendirinc bir r:n· 
devu vermemi ve köyü ban'l bizzat ~ez 
direceğini söylüyordu. Not defterıme 
baktıktan aonrrı bulu~acağımız günü 
kararlaştırdık ve birbirimizden ayrıl· 
dık. 

Ar"":lan bir haftaya yakın bir zaman 
geçti. Tam kar.ı:-laştırdığımız günd7. 
arkadaşım Foto Ali ile be'"aber Mecı· 
diye köyünün yolunu tuttuk. Likör fab 
rikası civan:ıdaı. otomob:lden inince 
Bay Şerefin e·ıine (;iden yola saptı~ 
Bu yol üzerinde Şehir tiyatrosu rcJı 

sörü Ertuğrul Muhsinin ve aı tist Vasfi 

Mccidiycköyilnde7d çöp 

Rızanın biribir~::e bitişik evleri bulu
nuyordu. Yfüüc1üğümüz sokak, topra
ğın arasına çakıl sıkıştırılmış bi: nevi 
garip şose idi. 

Ertuğrul Mııhsinin evinin bahçesini 
geçerken evvelce tarif o:lildiği vcçhile 
sağda gelen bir keçi yoluna saptık. Bu
rası iki insanm yanyana güçlükle yü 

r~y~bileceği geni§likte toprak bir ge· 
çıttı- Ufacık bır yağmurda müthiş bir 

çamur haline inkılar, edeceğine şüphe ı' 
olmıyan bu keçi yolunda ilerlememiz 
uzun sürmedi. Tahta parmaklıklı bir ı 
kapıdan, Bay Şerefin bahçesine gir _ 
dik. 

Burası bir bahçeden ziyade bir çi. 
çek t&rlasma benziyordu. Kapıdan e. 
ve doğru ilerlediğimiz küçük patika 

yolun iki tarafından insan boyundtt 
çiçekler yükseliyordu. MeslekdaşımIZ 
bay Şeref, bizi bekliyormuş. 10.15 
dakika kadar evinin salonunda otur~ 

duk. Bahçeye nazır açık pencereden 
nefis ~içck kokuları geliyordu. Bir 
taraftan kahvelerimizi içerken, bir 
taraftan da konuştuk. Ev ashibi. ev
vela havagaz~ızhktan bahsetti: 

- Mecidiyeköy birinci sınıf bir 
sayfiye yeri olarak kabul edildi, f n-

araba1rırı ahırı ..• 

kat burada medeni ihtiyaçların en ba 
şındn gelen havaga:ıi yoktur. Gaz bo. 
ruları burnumuzun dibindeki Şişliye 

kadar gelir de, bize kadar uzanmaz. 
Meselii. bir kahve, bir çay pişirebil. 

mek için evde daima ateş bulundur -
mak, icab ediyor. Sonra yol meselesi 
de bcranın en mühim dertlerinden 
biridir. Eski MecidiyeköyUnde, yani 
bizim az ü~rimizdeki ahşab evlerin 
bulunjuğu 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 tahammüJ edilmez bir iş o • 
Itır. Yazın sıcak zamanlarındaysa ça
mur yerine toza bulanırız. 

Burada, arkadasım foto Ali, gayri
ihtiyari söylendi: 

- Demek medeniyet. .. 
Fakat 18.fım tamamhyarnadı, mes. 

Iekdaşım hemen müdahale etmişti: 
- Evet, burada medeniyeti ancak 

kalbimizde taşıyoruz!.. dedi. 
Hep birden gülüştük ve dereelen, 

tepeden bir müddet daha konuştuk -
tan sonra ev sahibinin kılavuzluğu i.. 
le köyii dolaşmıya başladık. Bütün 
bahçeyi kaplıyan çiçekler arasından 

tekrar ge~erek, evin arka tarafından 
bir arsaya çıktık. Demindenberi' bin 

bir çeşit çiçek kokusuyla dolan bur .. 
numuza, birdenbire kötü kötü koku -
lar g-elmeye b~Iadı. 

Ff'rhat paşa, idare ettiği yerlerde hal
kı J,,atiyen merhamet etmeden, soyu
yor, ve mahvediyordu. Onun idaresi al
tındı olanlardan şikayet etmeyip dert 
yanrruyan bulunmazdı. 

Bir gün bu şikayetler padişahın ku
lağına kadar vardı. Selim, fena halde 
hid~etlenerek: 

· - Böyle paşayı azletmek, ona fır

sat vermemek gerek - diyerek Ferhat 
paşayı azletti . 

F,ıl<at hemşiresi onun karısıydı. Kar
deşirıe: 

· - Beni rerişan etmek mi istiyorsun. 
Eğer bir kabahat i§lemişse azil ile el
bett~ mütenebbih olmuştur. Şimdi baş
ka bir semte tayin edenıiniz. Ben hemşi-
reni:ri sevindirirsiniz... diye yalvardı. 

Selim," habızlığı ve zulmü aşikar olan 
Ferhat paıayı hemşiresinin yalvarmala 

nnda.n sonra tekrar tayin etmeğe karar 
verdi ve gaddar eniştesine bu sefer yedi 
bin akçe ile Semendreyi verdi. 

Ferhat paıa bu azil ve nasıpdan son
ra artık uslanabilırdi. Fakat hiç de öyle 
olm:ıdı. Yeni vil5yetini daha büyük bir 
iştahla soymağa batladı. 

Selim onun vaziyetini tetkik ediyor
du. Tekrar şik5yetler başlayınca hem
şiresine: 

- Şimdi bir ıey aöylemeğe hakkın 
yoktur. Azil onu uslandrrmrycr. Mille· 
til bana isyan ettirecek. Kimse Ferhat 
paşayı söylemez. Benim paşam, benim e 
niJtem olduğunu bilir ... dedi. 

Padişah, kararını vermişti: 
- Ferhat paşa ceza~ını görecek ı 
Sordular: E 
- Nefyi mi edelim? ... 

- Ebedt bir nefyi lazım ona ..• 
Selimin ne söylemek istediği anlatı· 

lıyordu. 1524 yılı 1 ikincitcşrin günü 
413 sene evvel bugün, Farhat paşa, Se· 
limin eniıteııi olmasına rağmen idam 
edildi. 

Niyazi AHMET 

lu semtinde böyle. bir vaziyetle kar .. 
~ılaşmanın verdiği şaşkınlık adeta, 

ağızlarımızı kilitlemişti. Konuşamı _ 
yorduk. Bu sükutun bozan yine kıla. 
vuzumuz oldu: 

Yanımda yürüyen ve bize yol gös. 
teren bay Şerefe: 

- Bu da nesi? dedim ... 
Yavaşça güldü: 

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

' semtimizin hemen yanında, çöpçüle • 
rin deposu vardır. 

_ Bizim çöplerimiz, cc\•abmr ver. 

di. .. 
Taaccüple yüzüne bakakalmıştım. 

O zaman izah etti: 

Şişli semtinin ve civarının nekadar 
çöpçilsU Va.1'88., hepsinin ahırı burada. 

dır. Yüzlerce çöp arabası hemen ya.. 
rubaşımızdan ~er de, bizim çöpU.. 
müzil almaz. 

Yııra]r h 
tlıılJah b astahııneye kaldınlnuş, Ab- ,iicciı.liyel~öyi1ııde Haberci ile dcrl1e.!cn 

7.a ıta tantfmri~n \•;,ltalaT"rrı'l'!ltTr. 1 Pi!r>t1 Ad.n11n '1rı.zr.feleri 
Mct'lüt ağa ve Tlaberı;iyi köye davet 
m"h.nbiri 'hmı Şeref .•. 

- Bilmem neden, bizim e\·lere kaL 
iyycn çöpçü uğramaz. Belki de kapı. 
larımza gelmek ıçın araoayı geçire • 

cck yol bulamıyorlar ama, galiba 
yol o~an evlere de pek gidilmiyormuş. 
Bu vazi~ette, biz de mecburen bütün 
çöplerimizi civar arsalara döküyoruz.. 

Mecidivcköyün yepyeni evlerle do. 

Tarlalar arası.r;ıda. bir müddet daha 
yürüdUkten ısonra bah~dllen aiımn 

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

r(T,1itfr>n ~nvrrrtvr rf"11irini::.")' 
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Parlste bir haftada sıkılmış ve tekrar 
Cenevreye can atmıştım. Artık 

Berllne gitmek istiyordum 
Aharonyan zile bastı ve odasına gi· 

ren genç bir adama ıunları söyledi: 
- Bu arkıchıt misafir!mbJdir. Bir 

ka~ gün Pariste kalacaktır.. Kendisini 
arkadaş Mardige götUr, iyi bir pansiyon 
bulsun ve arkad~şnnı.ıı y.ılnız bırakma-
sın .• 

Aharonyana teşekkür ederek .:.ynl • 
öım .• Kapıdan çıkacağım dakikada A
baronyan beni tekrar çağırarak: 

- Herhangi bir ihtiyacınız olursa 
üoğrudan doğruya bana müracaat edi -
niz, dedi. 

1 Murahhas heyetinin İ§gal ettiği bi -

111adan çıkınca re!akatime verilen ienç, 
ve kapıda bekliyen Apclyanla beraber 
arkada§ Mardigin yazıhanesine gittik • 

Ta;rıak fırkasının Par:s komitesi 
reisi olduğunu bilahare öğrendiğim 
Mardig de bana karıı bü}":.ik bir hüs
nü kabul gösterdi ve ilk iş olarak Apel 
yanla beni öğle yeml'ifine davet etti. 
'.Arkadaş Mardigin Çt'k neşeli bir adam 
oldufu ziyafette belli oldu. 

Alı:pm ilzeri Mardigle beraber fs
taıyona giderek Berline hareket eden 
'.Apelyanı uğurladık. 

Trcn!n hareketinden sonra. Mar 
0.Hğ beni bir pansiyona gl:itUrdü ve geç 
'Vakte kadar kendisi de orada kalarak 
nıUkemmel bir eğlence tertip etti. Ar 
~mdaş Mardik sabahleyin be.nl ara 
l'1ak üzere gece yarısından sonra pan 
rıiyondan ayrıldı. Tannnadığnn bir ev 
tle gene yalnız katmıştım. ZavaUı Han 
riyctimin yerini tutmak lstiyen nam 
r.ctl~: etrafımı sarml!}h. İçlerinde 
Ha:ıriyetten çok daha güzelleri bu 
: ı:ıc:uğu halce, hiçbirini sevemiyor 
t:um. Pariste kaldığım bir hafta mUd 
<'et z:ırfmda gece gündüz eğlendim 
ve bir çok kadın!arla beraber bulun 
uum. Fakat Hanriyetin yerini tuta 
cak bir can yoldaşına te!adüf edeme 
tlim. 

Arkadaş Mardig her gün sabahle 
~1in geliyor ve bazan geceleri de ben 
den ayrılmamak Uzere bUtUn gUnU 
beniır.le beraber geçiriyordu. Birbiri 
ni takip eden yonıcu eğlencelerden 
b-!ktığımr eöyliyerek, biran evvel Ce 
nevrey~ ~ö~ek istediğimi arkada§ 
lara bıldırdım. Mardig birkaç giln 
daha Pariste kalmamı çok istiyordu, 
fakat fazla kalıımıyaca.ğnn1 kat•t bir 
lisanla bildirdiğimi görUnce, ısrar et 
medi. Paristen hareketimden evvel 
llrkadaşlar şerefime bir ziyafet ver 
mek istiyorlardı, bazı tezahürattan 
korktuğwn için bu teklifi de reddet 
tim ve Pa.ıiaten i.deta kaçtım. Hare 
ketim o kadar i.ni olmUflu ki, arka 
ijaş Aramı daha evvelden haberdar 
edememiştim. Cenevrede beni karşı 
llmda görilnce taeırdı ve birbirini mU 
lteakıp §U sualleri sordu: 

- Niçin geldin?... Ne zaman gel 
fün? .. Neye bana haber vermedin? .. 

-Acele oldu, birdenbire hareket 
~ttiğim için sizi haberdar edememiş 
tim ... 

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

ladmı. 

- Yoksa gene Hamiyeti mi dilfü 
nilyonruıı ! 

- Parist.e Hanriyetin krthğı mı 
var birader? 

- Pariste güzel çok, fakat senln 
onlardan hoşlanmıyacağmı bilirim. 

- Neden biliyorsun? 
- Bu kadar zamandır burada be 

raber y&.§ıyoruz senin ahlikmı öğre 

lll~ıııtıııuıı!IU,1.ıııı"""oıııı1111111ıınıııı11ıı111111ıınınıın 111ııııllın 
mı§ bo§ çop arabalarının resmini alır. 
ken bir taraftan da: 

- Buranın çöpçilleri, galiba her 
(eyden evvel kendi temizliklerini dil. 
flilnUyorlar. Vaziyet onu gösteriyor, 
diye söyleniyordu. 

Burada daha fazla durmadık. Bay 
Şerefin gösterdJği bir toprak Yoldan, 
eski ?ılecldiyeklSyUne doğru yUrUdUk. 

-IABERCI 
YARINA: MecidiyeköJjüJIM uki 

t11aMı~: 

nemedimae ayJptır ... Ne ise, ıimdi 
bot 15.flan bırakalım .. Nuılam baka 
yım, sıhhatin yerinde mi? 

-Çok 1Ukür iyiyim... Yalım bu 
günlerde bende bir dalgınlık var, 
hiçbir ,eyden zevk almıyor, mUtema 
diyen dUıUncelere dalıyorum. 

- Anlatılan Parilte canın adama 
kıllı &ıkılmıı .. Cenevrenin sakin mu 
hitinde iki gUn sonn. bug\\nkU uabl 
yetinden eser kalmıyacaktır. 
.. - Ben burada da çok kalmak iste . 
nıiyorum, kabilse derhal Berline git 
mck niyetindeyim. 

- Herşey hazırdır, istersen bu 
akşam da hareket edebilirsin... An 
cak hiç olmazsa iki üç gün istirahat 
etmeni tavsiye ederim ... 

- Mademki her şey hazırdır. Bu 
gece hareket ederim. 

- Öyleyse derhal komitecilik mek 
tebine gitmeliyiz.. Orada son def & o 
tarak bir müzakere yapalım. 

Yarım ııaat sonra komitecilik mek 
tebi müdilrünUn odasında bulunuyor 
duk. Arkadq Aram bu gece Cenev 

reden •Yf:lacağmıı mildtıre bildire 
rek, hareketimden evvel Amerika 
dan yeni pleıı muallimle görUfmek 
istedlftml 85yledi. 

Btraz 80IU'& Amerikadan geldifi 
söylenen muallim odaya. girdi. Orta 
boylu, esmer, matrut bir adamdı. 
Müdür onu bize: 

- Doktor Frank diye takdim etti. 
Asıl teminin FrangUl oldufunu bL. 

llhare ~fim bu adam bakika 
ten usun mtlddet Amerikada bulun 
muı, 'doktorluk tahall etmit ve diplo 
masnu aldıktan IODI'&, fll'ka. hesabı 

na Rusyadan, Çiııden, Hlndistandan 

başlıyarak bUtlln AB-yayı, Avrupayı 

dolaşm!f .birçok maceralar, &ergil.ze§t 
lere girişmiş, nihayet elde ettiği bU 

yük tecrübelerden bqkalarma da 
hisse çıkarmak üzere Cenevere mek 
tebine muallim olmuştu. 

Doktor Frank beni imtihan etU. 
Şif aht imtihandan l!IOlll'a bahçede en 
daht imtihanı yapıldı, Mütehaum 

profesörUn gözü önünde irili ufaklı 
bUtUn "TalA.t Pqa,, lan bir at.ette 
yeru serdim. Hiçbir kurıunun boşa 

gitmediğini gören profesör, arkadq 
Arama hitaben dedi ki: 

"-Ben şimdiye kadar bu derece 
usta atıcı görmedim. Allah diifma.nı 
bu delikanlının karşısına çıkarmasm ! 

Doktor Frank bana bir reçete ya 
zarak dedi ki: 

- Bu reçetede yazılı illeı yaptır 
ve daima cebinde bulundur.... Asabi 
leştiğini veyahut kendini kaybedece 
nl hissettiğin zaman bu haptan bir 
tane yut, bir şeyciğin kalmaz ... 

Profesör ve mektep mUdUrilne 
teşekkür ederek mektepten ayrıldık. 
Cenevrcye dönUşilınUz.de arkadat A 
ramla beraber b&§bap yemek yedik. 
Belli etmek istemediğimize rafmen 
her lkiml~ de heyecanlı idik. Arka 
d83 Aramın ne dilfUndUğünU bittabi 
bilmiyordum. Fakat o dakikada be 
nim aklımdan şunlar geçiyordu. 

"- Birazdan Cenevreden ayrılaca 
ğım. Yani yeni ve çok tehlikeli bi~ I 
sergüzeşte atıla.cağım. Deruhte ettı 
ğim vazifeyi muvaffakıyetle başar 
mak için elimden geleni ya.pac~ ... 
Fakat bu esnada benim de ölmem ih 
timali vardı .... Bu takdirde bir daha 

1 
Itıviçrcyi görcmiyecektim, bir daha 
arkadaşlarla oturup yemek yiyemiye 
cek, bir daha dünya.dan lezzet alamı 
yacaktım. 

Bu dnı-Uncelerf n tesiriyle ağzıma 
koydu~ lokmalar boğazımda dU 
ğümlcniyor, bir ttırlü qağıya gidenıi 
yordu. Nerede iae bofulacaktım. Be 
reket versin doktor Frank'm illcınr 
hatırladım. Derhal cebimden bir hap 
çıkardım ve yuttum... Bet dakika 
llODI'& biraz evvlld kara düttı.noeler 

Ses ve fllm yaldızı Greys Muır 

Kralın huzurunda konser 
vermekten vazgeçti 

Güzel yıldız, seyahat ederken, 42 bavul lçindo 250 
elblsesını ve 200 çift ıskar pinini de birlikte taşır 

Dilnyacla ıeainin cUnllilile tanınan 
yıldızlann bapnda 1Uphcsi% Greya 

Mur ıelir. Bu çok (iizet ve ıirin kadın, 
birçok operalarda büyük muvaf fakiyet 
ler kazandıktan aonra, aayıaız filmler 
çevirmit ve töhretini böylece birlcaç 
misli artırmııtır. 

OOnyarun her tarafında tanınan 
Greyı Mur latanbullul:mn da yabancı· 
ır delildir. 

Yıldr.r, mil§killlt içinde geçen kısa 
bir sanat hayatından sonra düpyanm 
en mühim operalanndan biri olan N ev
york Metropolitan oparesı tarafından 
angaje edilmitti. 

Greye, bankacı olan babaaına, Va
şingtona gidip pn dersi almağa karar 
verdiğini IÖyleyince, adamcağız ıon 
derd..:e hayret etmifti. Genç kı.r, bill
ha.re sahnelerde !Arkı söylemeği düşün 
düğı'.inü babasından gizlemiıti. Çünkü 
yaşadıkları küçük ıeıhrin insanları, bir 
k&dınm sahnede prkı röylemesini haz
medemiyec~k kadar mu•:ıassıptı. Baba-
11, ıırar etmenin bey~udc olacağını an
layarak, ona istediği mUaadeyi vermit
ti. 

Fakat, Greya Mur, uzun müddet Va
tingtonda kalmadı. B:r ıene içinde, öğ
renilebilecek bütün ıeyleri öğrenmiıti. 
Artık hedefinin (Nevyork) olması icap 
ettiğini bilyordu. Bu ~da babasına mü-
racaat etmedi. Qlinkil reddedeceği mu
hakkaktı. Bir arkadaıından 300 dolar 
alarak, ilk trenle harebt etti. 

Greyı Mur ehemmiyetaiz birkaç sah
nede bir müddet prkr söyledikten son
ra, Mctropolitan operuma girmeğe mu
vaffak oldu. O .ıama.:ı aynı operada 
Karu.ıo ve Skotti gibi opera dahileri 

bulunuyordu. Kısa bir müddet, Greys 
Murun f(Sbret kazanmasına kafi geldi. 
GünUn birinde sa.'1ne vazılarırun da na
zan dikkatlerini celb!tti ve kendisine, 
film çevirmesi teklif olundu. 

Sinemada kazandığı muvaf akıyetler 
opera sahnesindeki mnvaffakiyetler!n
den hiç de geri kalmadı. Opera primga 
donnası ayni zamanda ekran primga 
donnaaı da oldu. 

Grey• Mur bugiln akıllara durgunluk 
veren bir haftalık aJm~kla kalmıyor. 

Filmlerden gclti.:ek karlara da muayyen 
bir niıbet dahilinde hinedardır. Verdi
li konserlerden ve radyodan aldığı 
para, senede 100,000,000 dolan bol bol 
ıeçmektcdir. lngilterede, kral ve krali-

den, tereddüt ve endi§elerden eser 
kalmaınıı, arslan kesilmi~tim ... 

Bende hasıl ola..'1 bu değişikliği 
!ark eden arkadq Aram sordu: 

- Allah aşkına bu akşam ne olu. 
yorsun? 

- Ne olduğumu ben de bilmiyo 
rum, fakat Allah razı olsun §U dok 

tor Frank'tan ... Gördün ya, biraz ev 
velki lnilkedder vaziyetim nasıl bir 
denbire değişti ... Şimdi kendimi dün 
Yanm en mesut adamı addediyorum. 

(Devamı var~ 

-eu akşam 

' 

"Kari Kııper'' 1c "Frans Di", son defa ''Deııi::;u ruhlar" admd.a bir fil'ff' 
çeı:irmişlerdir. Ayni filmde Jorj Raftda bir rol almıştır. Burada Kari Kıt-

• · • il,. 1~. h z • • f diT·lc .. P!}rle güzel ar]sada§ım, bıt ıstmıhat sırasın......., vu.."1 sa ne crını çev r • . -
ri geminin güı·ertesimla 1oonıt~urken göril.yorsunuz 

çenin önünde ~arkı s::iylediği zaman, 
yüzlerce polis, halk arasından, kendi
sine güçlükle geçecek bir yol açabil
mişti. 

Du konserden sonra o kadar yorgun 
l•j§mÜ§tÜ ki, Belçika kralının kendisin 
den rica ettiği konserden vazgl'çmek 
mecburiyetinde kaldı. 

Greys Murun 250 elbisesi, 200 çift 
ayakkabısı ve mtitemadiyen kaybettiği 
(!).birçok mücevheratı vardır. Seyaha
te çıktığı zaman, yanında 42 bavul bu
lunur. 

Kocası da bir !İnema artisti ve adı 
Valen tin Paceradır; İspanyoldur. Yıl-

dız, her sene, pcrcsti'.}klirlarından gizli 
olarak kc.ı.:asile berab.cr birkaç ayını İs· 
viçrenin küçük bir köyünde geçirir ve 
hiç kimseye görünmemeğe gayret eder. 
Stüdyo ve sahnenin giir'.iltlilil hayatın-

dan uzak geçirdiği bu birkaç aylt~ ha· 
yat, ona taze kuvvet verir, ve her sene 
aynı gençlik, aynı tazelikle halkın kar
§ısına çıkarak, bütün danyarun atkııta
rmı toplar. 

SAKARYA 

BugünkO 
radyo 

tSTANBUL: aD" 
1!3,SO pla.ltla daruı musikisi, 10 konfer ç"' 

AU KAml AkyUz (çocuk terblyes1), 10,sO t;O 
cuklara masal, Bayan Nlne taratındaJl~ 
Rlfat ve arkad3~ları tarafmdan Türk ~ 
l<ls1 ve hlk şarkıları, ::?0,30 Ömer RrZ& ıı., 
fmdan arapça a6ylev, 20,415 Belma '\"t! ar~ 
dqları tarafından 'l'Urk musikisi, ve o
rariatan (saat ayan), 21,15 Radyo fonf1' ıı&
pera, (Karmen), :?2,15 Ajans vo bOrstl J'ljJ 
berleri ve crtuı günUD programı, 22,so ,,otJ
ıa sololar, opera vo operet parçaları. 23 
Bt!KREŞ: ı~ 
ıs bando, 19,10 dans pllkları, 20 oar 

temsil, 22,10 serenad pla.klan, 
BUDAPEŞTE. ıcıJ.ı'• 

20,10 lstas)·~n orkestraaı, 21,10 §af ',o 
23,30 !Budapc3to konser orkestrası• Z ' 
cazband, 
BERLtN: "1 

18,20 h(l.flt mUzlk, 20,-415 koucr nakli• 
30 hafi! mUz!k, 
VABŞOVA: 1'_. 

18ı3i5 pltık, 20,15 varyete, 23 saıon or 
trası, 23,35 dans pl~kları, 

sinemasında.-
Şimdiye ka.dar hiç bir filmde bera ber oynadıklannı görmediğimiz muazam bir temsil heyeti. 

HARRY BAUR - MA RIE BELL - RAIMU - P. RlCHARD WlLLM - PIERRE 
. BLACHA Rl • - FRANÇOISE ROSAY ve LOUIS JOUVET " • 

' gibi en büylik Fransız artistleri tarafından oynanmıt 

BiR BALO HATIRASI 
SDPEAFILMINiN ilk lraeıi mOnasebetlle BDVDK GALA 

Bu film, Venedik mUubakasmda en büyük mliklfatı kuanmııtır. Franıız sinemacılıtının bir zaferi - görül
memiı emaalıiı: bir mevzu. 

Ld.:alar aatılmı§tır. Kalan birkaç numaralı koltuktan istifade ediniz. 7' 
••••••••••••• Telefon: 41341 Fiatlard& hi~ bir zam yoktur. 
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Agatıut<cn!Fhaye~ v.e aşk ırcmaınıo 
Cbrtaue•rıın bu ıüzeı roma."· ( Vl-NO> taratmdan tUrkçeye çevrllmtotlr 

-43-
L ...._, '81 k 11~1· ra ın evi · 
ı · 1 bir · ' cnsır. ... Siz, cömert ( 
ille ınsansınıı d .. 

l:a Ptk ııakin • ma am... Boy le- 1 

- Hakınız: var. Fakat beni a&Il ll· 
zen mesele, Wintersporıun mütehassıs 
olu~udur. Bilirsiniz ki bu adamlar anla 
şılmaz bir lisan kullarurlar. Basit fani
ler, ııöyledikler:nden bir şey anlamaz: . 
Baı:an doktorların böyl~ zehirleri isti
mal ettiklerini işittim. Mesela ıar'a va 
kalarrnda buna ihtiyaç varmı§. öyle 

mi? 

1• ~IUtsun • Pek rahat bir hayata 
dı:l'8ıı~uıo; .... ~~·· Fcvk~lade serbeıt o-
't bır ser canız sıze ıeçint•.:ek ka-

...... b.. vet verir. 
nuy"k 

r .... A.yr~d ~r Şey vermez. 
e "'arl?ıaktan' t~~ ııonra bir milyone-

...... Mit 1121 kirn meneder? 
Yonerler . . 

ııı ..... lııan gıttıkçe azalıyor. 
J? 1~1'oııu ol nıayın'. nıadam. Eskiden üç 

a.k b ilnın şımd· .k. ·ı p und . ı ı ı mı yonu var. 
ari dc~·ı an ıbaret ••. İki m 'iyon da az s .. ı. 

CSili ıt"l" -.... s· • ı.U 'iltllSedi. 
be lıde hüy"k b 
L ~~k ki n . u ir ikna hassaar var. 
•• crıf· ~,obınson · · ı· •n b" ısım ı o menhus 
dair r daha b · · 

tcnıin enı tacız etmiyeceg· ine 
at ve · " ...... J:>Lıa~ . tıyors •Jnuz? 

Ciiy •O sııe b 
c Pol 1 h una daır söz veriyor -

taııadı, • afiyesi ciddi ciddi başını 

Virrnı 
lia~ı nt~i kısım 
~a!i5 ey sek ağında ı ' 

hı2ı lllcnıuru p 
.. 

1 adınıı ap, Harlcy sokağmda 
011Unde d arıa ilerliyordu. Bir kapının 

li' Urdu. 
ııo;ll"ıctci"e. -n .,, . 

?tıi-•· Oktor B . • 
Jlr ? • d' rıan la görüşmek kabil 
.... s· 'Ye ıordu 

ıze ratı.d . 
' lia evu vermiş miydi? 

da . Yır, fak t b' b 21Yareti . a ır kaç satır yazıp 
er \rerece ~ın ıebebini kend'.sine ha
~t• • gını. 

lq lllı b:r k 1 karaıad • artın ib:erine şu satır-
•• ı · 

'c . l3ir ka • d 
tıb p ,_ ~ alakanızı bana vakfeder 

a.Ja( eıı: :nınn 
oYa.c:aı- · ettar kalırım. Sizi fazla 
l{qt ~ değiJ :nı." 

lı~a.• ı bir za f . . 
] •\ı, J3• r ın 1~1!1C koyarak uşağa 
ı ar. !{en~~ bekleme $alonuna onu aldı-
a b' ındcn l 

it er ·e• evve gelmiş iki kadm-
lap it daha vardı. 

Ilı at Oturciu b' 
te Cl.t;ık •• • ır eski gaı:ete nüshası 

kı-ar ı, &'oz gezdi~meğe başladı. Uşak 
ta( .rClrıına ld' '}>a,,a ge ı. Yanma yaklaşa-

! "'esle· ..... 'h • 

tor . ~rend· . 
b sı~j 1t b ın, bıraz beklerseniz dok-

a.it Sok ~ ut edtı.:ektir. Fakat bu sa-
la eşgutdur. 

di p, Sab 1 
ıg • O llltaa ır a beklemiye karar vcr-

a}'ct ent a Yakınında olan iki kadın 
l'rıınJ ercıa b' 
ı.• " ardı lk· n ır muhavereye ba .. la-
.,.ıa· · ı · =ı 
J ·ile hay 81 de me,hur hekimin bil 
~~trJı. V tn:an olduklarmr söylüyorlar-

1 cloktor ~ ?1iisteriler geldi. Şt:.iphesiz 
Jap .. rıan revaçta bir doktordu. 

-...... "'§oyle dü.··nd ... 
• .Qı. ,u u. 
1Çti "' adaın 
tıı;ı. ~ilcı Yok ın borç para almağa hiç 
?lı' fıb, bcık.' Dehşetli kazantYQr. Maa
\o 

1ltir. ş· ·ı vaktiyle ou ihtiyacı hisset 
ilr b tlldi ga t .. . . 

tf]i. ~n Ufa• . ye seçme muşterısı 
b r. lıtc « hır skandal onu mahvede 

lldllr, doktorluğun da müşkülatı 
l:iit 

liitıdi.i: Çty.rek sonra uşak tekrar gö-

dcd:' bok 
t. tor sizi bekliyor. efendim. 
b 

S11\Q O~tOt • 
a kilb Brıan Japı muayene oda
~lıt uı etti. 

llen asr, • 
t Ccrclj b' evın arka tarafında, geni~ 
~'nt4 otu ır odaydı. Yazı masası ba-
ec .. ,_ tan hekı'm J .. .. . . •• c:aııt apı gorunce yenn 
tıı· arak r · 1 gU2 J e ını uzattı. Müntazam çiz 
8Cd'1 e Yüz" d ~· ı iy0 td un e bir yorgunluk his-
1J1aretirıd u. Fakat polis komiserinin 

zc Ç<ırplll en dolayı hiç bir endişesi gö 
'Yordu 

-~ . eli ı:tırin · Ye sord ız nedir'! Bay komiser?-
...... Si .u ve Japa bir koltuk gösterdi. 

ettiğin.dzı ll'ıuayene sa;ı.tinizde rahatsız 
t' •• , en a 

1?tı. lt'aı- olayı affınızı istirham ede 
l>· ~at · • 11> 1ftı. sızı pek az meşgul edece-

ıı - nenf k .. 
Uz. Aı. b atıyen rahatsrz: etmiyorsu 

h ... a a t 
'tl\ı ,. ld' . ayyaredeki faciadan dola 

.,..e 1n12'> 

· - İyi b . 
~1 ~C•g 

1 
ul.dunu!', bu mesele h<ı.la bi 

:ır u cdıyor 
- 13 . • 

'illi? arı rnuvaffakiyet elde ettiniz 

tldc-:d Arzu ettiğimiz derecede bir iş 
'b enıed;k s· l' . d . "ttin 2 h' . • · ıze ge ış m e bu cına 

". 1~ ırıne dair fikrinizi almaktrr. 
"-"O ıı: t:o r "l _ il gu erek cevap ver.eli: 

~·· erı ~ehir .. t h d v·ı· •vıntc ' mu e asstsr egı.ım. 

- Vallahi bu hastalxğm da mütehas 
sısı değ'lim. Fakat engerek zehiri şmn 
galarınm sar'a.da muvaffakiyet temin 
etiğini biliyorum. Bununla beraber. ısi 
ze söylediğim gibi, bu iı benim ihtta• 

sım dahilindl' dezildir. 
- Biliyorum. biliyorum... Asri z:. 

yaretimin sebehi. i;te... DüşUndilm ki 
. bu garip cinayetin işlendiği tayyare 

de s:z de seyahat ediyordunuz:. Her hal 
c!e bu hususta bazı şahsi fikirleriniz ol
mP.sr lazım. Bir mütehassısa mür~•.;aat 
di§im - şaycıi ona adam akıllı ııualle
r in nasıl sorulması icap ett: ğini bilmez 
sem - kaç para eder? 

Doktor Brian gülümsedi: 
- Söyid:kleriniz dogrudur, bay ko 

mh:er. Bir cinayetin dvarında bulunup 
da ona kar~t lakayıd \:almak kabil de
ğildir. İtiraf ederim ki, sık sık dü~Jnü
yorum. 

- Üzerinizdeki int:ba nedir, dok
tor? ' 

- DlişUndükçe bu kadının ölüşü 
§ekli bana gayri tabii görünüyo~. Çok 
garip, Caninin yüzde dcıksan dokuz baş 

ka b:r seyyah tarafından görülmesi ih 
timali vardı. Bu adamın pek b•:.iyük cti
reti olsa gerelt. 

- Hakikaten! 
- Bilhassa zehirin intihabı ... O da 

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

Jap, başını sallıyarak: 
- İmkansız gibi görünüyor. Bin 

bir kişi içinde bu zehirin mevcudiyetini 

ar.ı.;ak b:r kaç kişi bilir. Üstelk yılan ze 
hirini kullanmayı bilenler ne kadar az
dır. 

- Hakkımz var. Ahbablarımdan bi 
ri, memaliki harreyi tetebbüde ihtisas 
sahibi oldu. Onun laboratuannda bir 

çok kurumuş zeh:rler çeşidi gördüm. 
Fakat bu cinse h:ç bir yerde rastlama
dım. 

Jap cebinden b!r ka~ıd parçası çı
kardı ve doktora uzatarak: 

- Winterspon bu adreslerden biri
ne giclerek izahat almamı tavsiye etti. 
Bu zatleri tanıyor mu1mnu1? 

- Profesör Kenediyi 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 
hatsız ett'm. Vaktinizi kaybettirdim. 

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

- İz'an kadar iyi şey yoktur. Bu 
meziyet ineanı her §eye muvaffak eder. 

Kendis!nden öğrenmek 
bu adamcağız anladıysa 

VlrmS blrl·ncl 
Üç iz 

istediklerimi 
kafamr kese

h 

kısım 

· Jap polis müdiriyetine girdiği za
man Puaronun kendini beklediğini ha 

ber verdiler. 
(Devamı var\ 

(1) Ha.rley aoka:P, Londranm me~hur 
bir caddesidir kl, bUyUk bir kısmında en 
meşhur doktorlar oturur. ------------------

HABER - 'Ali~am...,o~o=s_tıw===::::ttlliR .. ıı=!lll•••ıı:ı:=ı :!mt:=-amt=ıııer~==~mııı-.ı=:!' !!l':::ii':=m:ı;:;.,~•kın•-==---•-•llMalF•' •lhı. 
Lenirl9 

benziyen 
artist 

Sovyetler, Sosyalist ihtilaliı•\ıı yi»
minei yddönümü ınün.u.ebetiyle "is
yan" adlı bilyUk bir film çevirmişler· 
dir. Film1n kahramanı L.enin.dir ve bu 
rolü resimde gördüğünüz me~hur Sov 
yet artistlerinden Şçukin alnu§tır. 

Resimde camdan yapılmış mutild 61 ttleriyle "1t ı... •lltlılh olan bir 
musiki heyeti görüyorsunuz. Bu heyet Almanyada Yena şehrindedir. Müte.. 

.ı h~ıslar, camdan mamul musiki filet! eriyle verilen konserin ve bu lletlerle 
hasıl edilen seslerin, malum ve mutad aletlerle verilen konser kadar mü.. 
kemmel olduğunu söylüyorlar . 

Sanatkarın yaptığı makyaj, resmin 
Lenine aid olup olmadığında şüphe u
yandıracak kadar rnuvaffaktrr. 

Rol yapan arkada· 
şını hakiki dUşman 

sanmış! 
Bundan bir müddet evvel Hindis

tanda çok garip bir val,ı:ı olmu§f.:ur. 
Bombay şehrindeki tiyatro kumpan 

yalarından biri, eski bir hind faciaın· 
nı oynuyordu. Aktörletidt-n biri, ro-

lünü o derece benimsemişti ki, hain ro 
lünü yapan arkadaşını ideta hakiki bir 
düşman sanmış ve kılıcını çekerek üze 
rine hücum etm'ştir. 

Tehdid edilen aktör işin veh::ımetini 
anlıyarak, orkestranın bulunduğu ye
re aığmmt§Sa da, çılgın arkada§r peşini 
bırakmamı§ ve aktörle üç mızıkacıyı 
yaraladıkta.ı sonra kendine gelebilmiJ 
tir. 

Süt narhı tatbik 
edilemedi 

SDtçUfer Cemiyeti bu 
hAıe pek müteessir 

Bundan bir m:iddet evvel İstanbul 
sütçüleri arasında, şehirde ıüt satışını 
tanzim için bir anlaşma olmuştu. Bu 

anl~§maya göre, ıüde şehir içinde iki 
ncvı narh konulmuştu. İstanbul tarafın 
da süd 15, Beyoğlu yakaımda, da 18 ku 
ruşa satılacaktır. 

Bu narh konulurken ıüdlerin •.:ins
lerine göre ~yrı:ma•r tlütlinillmüt işe de 
&onradan htç bır s.üdcüntin "halis ko
yun südü 1'_' ~den başka süd aatmağı ka
bul etmedığı nazarr dikkate alınarak 
bundan sarfınazar edilmiştir. 

Bu anlaımadan aonra, geçen müd
det pek krııa olduğu halde ıüdcüler bu 
işin tatbik edilmediğini esefle görmüş 
}erdir. 

Öğrendiğimize göre, narh usulü
nün tatbik edilememeginin batlrca ae
bebleri civar köylerden gelen ıüdeülerin 
sütü çok ucuza vererek rekabette bu
lunması ve bir takım sütçülerin de ö
tedenberi müşterisi olanlara daha aıa
ğı fiattan ııüt satarak oyun bozanlık 
etmesid '.r. 

Narh taraftarlarrna ve narha öna
yak olan sütçüler cemiyetine göre, bu 
şekilde satış yapanların sattıklan süt
ler bozuktur. Fakat iddianın hakikaten 

yerinde olup olmadığı meçhulc>:.tr. Çün 
kü şehirde katışıksız süt bulmanın güç 
olduğu da ayr.';a sörlenilmektcdir. 

Kalaylı 

tencere 
NUzhet, tanınmış blr sosyetenin dlrektö. 

rUydU. Kazancı çoktu. "xxx,, palasın geni§ 
bölüklerinden birini tutmuştu. Altı yıldır 

orada. oturuyorle.rclı. Delikanlının genç bir 

karuı, dört yaşında bir çocuğu, anası, baba 
anneıJ, bir kız karde§i vardı:. Bir hizmetçi 
kız, kUçllk Mediha. için Almanya.dan getiril-

miş bir şvester, Avu.sturyadruı tutulmuş bir 
ahçı kadınla, pa.la.ıım on ikl odalı bö!UğUne 

güçlükle ııığ1şabiliyordular. 

Fakir bir ailenin çocuğ'uydu Nüzhet dell. 
kanlı ... Uzun boylu bir tahsil de görmüş de. 
ğlldi Ama, i§ hayatında ııaşılacak bir ııansı 

vardı. Çok çabuk sivrilm!§U. 

Laııga.de..ki Uç odalı külUstt.lr evden "xxx,. 
palasa ta,ınmca. en çok ıµ.maran, "Noldum 
deUstl., olan, ıeçl-:ın kız kardeşiydi. Muzaf. 

fer abla otuz bcşllk bir kadındı. Kocasından 

ayrıldıktan sonra bir daha evlenememl;ıtL 

Çlrkill mi çirkindi. Kapı kadar boyu, kaL 

merleşen gerdanı, seyrek saçlarmın örteme. , 
di#i plrhu kulakları, ba.<ıtikça löp löp oyna... 
yan kocaman karnlle o, bir devnnasmdan da 

korkunc;tu. DU§UnUnUz: Bir oturuşta bir kilo 
ekmek, bir kilo pirzola., ve, evet tam iki kilo 
uzum yiyen bir kadın! 

Buruıımağa yUz tutmuş şakaklarmda, çe. 
ne.sinde, dudaklarının üzerinde, esmer bir 

delikanlı sakalı kad!lr, sert kıllar fı§kınyor 
ve zavallı kadma., af da yapmak için, §eker 

yeUşUrilmekte güçlUk çekiliyordu. 
Saftı da... Bazan koca.ı;lle sevi§lşlerilıi a.. 

ıı.a.rken: 

_ Blriblrim!ze tap?nırdık? 
Diyordu Fakat hirgUn, bu ko.rşıl1klı tapı. 

nı~ sona erml;ı \'C dehşetli b'ı- döğü,ten son. 
ra, putlar, gene kar~ılıklı k:nlmıştı. 

Kendi kadar çirkin huyları de. vardı: Her 
gelen ınisaflre, elbfııelerinl, i3karplnlerlnl, ço 

raplarmt, varını yoğwm gösterir, bir mağa. 
za tezgA.htan uıtaliğile, kaça mal olduklarr. 

nı, hangi işçilerin ellerinden çıktı:klıı.rını u. 
zun uzun anlatrrdı. 

o, ne anasma, ne baba annesine, ne de 
Ntızbete benziyordu. O bamb:ı.şka bir lnsan-

clı. 

NUzhetin ellisine varmamış nnası, konak 
terbiyesi görmüş, dini ımanr bütün, ananele. 
rine bağlı bir kadmdı. 

Bsba anne dokıa.nlıktı. Suratı, sUrUlmUş 

bir tarla kadar girintili çıkıntılıydı. Çipil 
gözleri durmadan akıyor, gUç görüyordu. 

Boğazma dUşkUndU o .. Bir tek derdi kursa. 
ğıydr. Kendini bilmez derecede yemek yerdi. 

Sonra da, üfürülen porsuk karnile baygın.. 
lıklar geçirirdi Uzun böğUrfülerle krvranır, 

m•Y''e tuzları, karbonatıar içer, dakika.la.rca 
geğirerek açılmağa uğraşırdı. 

Nllzhetle Memduhe sevişerek evlcnml~ler 

dl. Memduhe, on dokuz yaşında esmer çıtır 
pıtır bir kızdı. Koltuğunda. mel<tep çantası, 

Yazan: Reşat Enis 
su-tında beyaz yakalı kan.mektep göğU•lü.. 
ğüyle, klvırcık saçlarlll1l. buklelerini oı:nuz.. 
Iarmda dalgalandırarak, ıeke ıeke yüruye. 

rek "xxx,, pala.sın önilllden ge1:erd1; Nl§aD
ta~daki bir l<"ransı.z llse.'!llne giderdi Nüzhet 
onu bir gün balkondan görmU,tü; beı?enmıo 

ve arka.sma dUımUştU. Zengin bir ptıfanm 
kı:Zı:ydı. Para ve asalet dil§kUnU NU.zbet lı;iıı 
blçllmi§ kaftandı. 

.Memduheye güzel denemezdi. Kendisi de 

bwıu blilrdl. Ve, erkekleri çUeclen çzkara.n 
seksapelinden bahsederdi. 

!ş hayatındaki göz kaJna§tmcı aanslılı. 

ğma kar§ılık, evlilikte berbat bir talislzllğe 
uğramııu zavallı Nüzhet... Memduhe oyle 
pl.s bir kadındı kU • 

Banyoya pek seyrek girerdi Jç çamaqrr. 
lı:ı.rı, çok kere, renglnl değiştirirdi. Ve, çama. 
§ırcı kadının tırnakları, tık d&nt~lll don.. 

ıarm, kombinezonlarm lekelerini çitelerken 
tersine dönerdi, kanardı. 

Yattıkları yatak, bir köpek yuvuı kadar 
dağımk, pts ve kokuluydu. Elll liraya alınan 

şık bir örtü, bu iğrençliği yaba.net gö:ı:den 

saklardı. 

Memduhenin, bazı toplantılarda, kocasmm 

a§ırı pialiğindcn sIZl&nl§ınt duyııaydmz ıa. 

ııardntz. Zavallı Nllzhet delikanlı meğer ay. 

larca vücuduna sabun .urmtyen blr adam.. 

mı,! .. Sırtındakl çamqırlannı, kurtıaııır bir 
hal &l.made.n çıkarmazmıt! .. 

Memduhe, bet yıl içinde Uç bet de mace. 
raya kapıldı: Genç bir deniz zabiUle konu,. 
tu; bir mUhendiıle korte y&ptı; gazetecUer. 

den birini sevdi; ayni apartımanda oturan 
bir talebeyle oyıı8.§tı. Ve, t,te o zaman, para. 

hırsına kendini kapıp koyuvermiıı olan NUz. 
het delikanlının tahammülü t8.§lı: 

- Artık midemi bulandırıyorsun, Memdu. 
he! dedi. Karısının bir mektep talebeaine 
kadar inl§ine katıanama.mııtı. 

Gelini Arsen Lupen, Şarlok Holmet okU
me..k, dedikodu yapmak, tlngirdepekle; 

kızı, sakallarım ağdalamakla; dokıa.n.1.ık ba... 
ba anne kuraafmı doldurnı.a.kl& utrqırkeı:ı. 
NUzheUn anaaı da A YU.1turyalı ahçlylı boz. 
mu~tu. Oğlunun ve gelininin zoruyla ta. Vi. 
yanalardan getiri.len bu kadının, her yeme. 
ğc şeker atışı olmasa, belki pı,trdifl ıeyler 

Jezzetıı olacaktı. MUnire hanım, zengin Türk 

lerln GA.vur illerinden ahçı getlrtmelerlnJ bir 
tUrlü içine sığdıramıyordu. Gerçl Avwıtur. 
yalı ahçıların teml.zlJği dillerde dol&§TYordu. 

Fakat bu, ne de olsa, hrlııUyandı. !slA.m dL 
ni:ıln temizliğinden anlamazdı. 

Viya.nah kadın, ileri titlzliğlle, ilk önce. 
lerı Münire banmıı pşırttı: Mutfak aabab 

akşam havalandırılıyor, u.bunlu sularla o. 

\'Uluyordu. Hizmetçi kız, eaç,m b8f1Dl tara.. 
dıktan, tuve.'.etini yaptıktan ıonra mutfağa 
girebiliyordu. 

MUniro hanımın §&§km.lığı uzun sürmedi; 
Bir gece, yata.k oda.sına çekilirken, koridor_ 

da ahçıya rMtladı. Elinde ka.laylı bir yemek 

tenceresi varclı . Bu kadın gece vakti ten.. 
cereyi yatak odasına niçin götürüyordu? Bir 
mana veremedi. Sordu. VlyarıalI kadın, 110. 

ğuk kanlılıkla, yüz numaranın uzaklığını, 
geceleri odasında böyle bir tencere bulundur 
duğunu anlatınca tepesi attı. O, kısık bir 
t1ğlıl: ltoparnralc el!n! ~tzma götUrurl<en. 
Avusturyalı kadın "a~ryor ve çetrefil tUrk.. 
c:esile: 

- tçtım su, çıktım su, madam!? diyordu. 

Re t Eniı 
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Dış • 
sıgasa 

Atlatılmak tan 
korkan Almanya 

ve yalnızhk tehlike
sine maruz Rusya ••• 

----~~,~ 
/.demi mlıiıt.h&.le kolr:!~wtn!: eoıt: 

.elaelerinden Roma gayet memnun 
gözükmektedir. Acaba Roma bu ada.. 
lardaki faaliyetini bir tehdit gibi kul. 
!anarak, 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 ve Fransa, 
bir haftadanberi Sovyet Rusyayı ko. 
mitede tek başına bırakmışlardır. Bu 
~nkü noktai nazarında "3rar ettiği 
takdird{! Sovyet Rusyanm tam bir 
"yalnızlık" a mahk(im edilmesi ihti. 
mali de vardır. 

Maamafih, ademi müdahale komite.. 
sinde esen rüzgardan zarar gören, 
yalnız Rusya değildir, Almanya da 
pek boş avlanmı~a. bent.emektedir, 
Hatta Sovyet Rusyanm vaziyeti so • 
ğukkanlılıkla karşılamasına mukabil 
Almanyanın bUyük bir telcl.şa dUştilğU 
de görülmektedir, Sefir fon Riben. 
trop'un alelacele Romaya gidişini ve 
Romada gerek Musolinl ile ,gerek 
Kont Çiyano ile konuşmab.rmı diplo
masi lleml Almanyanm yalnız kal. 
mak tellşma hamletmektedirler. ttaı. 
yanm, Alman kuvvetini istismar ede.. 
rek ademi mildi.hale komitesinde ln-
gilterenln istediği cevabı aldı. 
ğı, istediği menfaatleri temin 
ettiği söyleniyor. Bu vazi • 
yette ttalyanm Almanyadaıı birdenbL 
re yüz eçvirmesine intir.ar edenler de 
var. Halbuki Almanya, fta.tyaya ta • 
panya i~lerinde gösterdiği mUzaheret 
mukabilinde mUstemlekeler meselesi. 
ni halJetmek, İtalyan milzaheretile 
müstemleke sahibi olmak hulyasm. 
daydı. 

Fon Ril:ıentrop'un Romar\ıı yaptığı 
temaslar neticesinde ald1ğ1 veya ara. 
dığı teminatlardan ne dereceye kadar 
mem:mn kaldığı henUz anla.'jllamamış. 
tır. 

Garbr Akdenir.deki esrarengiz f aa • 
liyet karşısında İngiltere ve Fransa • 
nm derhal cebre ve sillba başvurma. 
malan, herhalde ancak, İtalyadan bu 
esrarengiz faaliyete nihayet ~erilece. 
ğine dair bir söz almış bulunmalan 
ile izah edilebilir. 

Meselenin ne neticeye gideceği pek 
belli olmaz ama, mevcut Vaziy t 

b" Ak · e' gar ı denız emniyeti uğrunda 
Fransanm Rusya ittifakmdan ve "in.. 
firad" dan kurtulmak için Çalmadık 
~apı ~ırakmıyan İtalyanın Alman 
dostluğundan silkinmekte tereddüd 
etrnıyecekleri rivayet edilmektedir. 

Buna inanılır nu? Tam bir fikir 
almak için h!diselerln aeyrlnt takip 
etmekten başka çare yoktur. 

.. Şekip GOND02 

Tarih hocası 
Muhsin öldü 
Bir ay kadar evvel dlmafmda bqg&teren 

JlddeUl bir hutaııktaıı sonra Şl§U Fransız 
hastanesine kaldırılan ve ötedenbert ihtimam 
lı bir tedavf altmda bulunduruıan~deferll ta. 
rih hocaJamnızd&n llulıalnin lSIUm haberini 
bUyUk blr teesaürle almlf bulunuyoruz. 

1326 yılmda MOlklyeden mezun olan m 
hum o tarthtenberi üakOp BU!t&nlalnde ı.ı:; 
bul llaeBinde, Kabal&J, KancWUde, ve dJğer 
birçok huau.ııt ııaeterde tarih muaıumııtt 
mıı ve 26 aene lı;lnde memlekete yap. 
talebe yetl§Unnl§Ur. aaywz 

Dürllat b!r ahllk aahibl ve nıllkemmel bir 
namus Uıuaıı olan Mulutnln çok gene; aayı.. 
labllecek bir Y&etakl ölUmU ile memleket 
gençlltl cidden kıymeUI blr uzvunu kaybeL 
mtı oluyor. 

Merhum bugün Şlıll P'ranaız hutaneaın. 
dl'n kaldırılacak ve öğle namuı Beyagıt 
camllnde kılmdıktan aonra tabutu Saraçh&.. 
nebqma kadar talebelerinin elleri Uzer! d 
glStUrWece!t ve oradan ıdı!Ulğe detnedlle~e: 
Ur. 
Kıymetli hoe&nm talebelerine ve all~ne 

tazlyeUerlmlzl sunanz. 

Bomba gibi soda 
şişesi 

Parkotelde garson Mihran dün &t1.:e 
buz dolabından bir soda fiıeıi çıkarır
ken ıife birdenbire patlamı,, Mihran 
boğazından ağır ıurette yaralanarak 
hastahaneye kaldlrılmııtır. 

HABER - ~ postan l IlONCI IEŞRIN - ~ 

Romanya 
HABER'e 

Başvekilinin 
yeni beyanatı 

Mülakatı yapan : Nlzamettln n~ılf ~ 
~aıuı eylt. Mutu."til Haydarpa.§8.d an 

kalktığı zaman çok sert bir poyraz e. 
siyordu. Vali Üstündağ, maiyeti ve 
başvekili selamlamrya. gelmiş olan 
generallar Haydarpaşa rıhtımında kal. 
mışlardı. Yalnız emniyet direktörü 
Salih Kılmç, birinci şubesinin direk. 
törü ile birlikte Tatareskuya refakat 
ediyordu. Şimdi, dost devlet Başvekili 
Fener'e gidiyordu. Ortodoksluğun ana 
kilisesini gezecek, bu kHisenin en bü. 
yük ruhanl reisi olan Patrik tarafm. 
dan kabul edilecekti. 

Set:miye önlerinden gçerken poyraz 
o kadar şiddetlendi kı, kalın paltola. 
rnnıza rağmen hiçbirimz Ust güverte. 
de kalamadık. 

Tata.resku • evvelce de söylediğim 

gibi • gayet sert bir eef. Sonra, trende 
gelirken hiç mi uyumamış ne? Gözle. 
ri kıpkırmızı. Fa.kat boyu yine dimdik, 
taVll'lan yine ölçülü. 

Romanya Sefiri Telemak Ile Romen 
başkomıolosunu yanma alrp baş taraf. 
takl kamaraya çekildiği zaman, ken.. 
disiyle konuşmak için acele etmedim. 

Arka kamaraya girdim. 
Orada, Köstence polis müdüril An

tonesku ile Bükreş emniyet başmü.. 
fettişt, genç polis mildUrüınüze tstan. 
bul polisinin her şubesinde gözlerine 
çarpan intizamdan ve faaliyetten E;ita. 
yişle bahsediyorlardı. Onlara kulak 
kabartarak Fenere kadar uslu uslu 
gittim. 

Fenerde 
Sakarya motörü Fener iskelesine 

yanaştığı zaman siyah redingotlu, 
dik yakalı, silindir şapkalı beyaz eldi. 
venli, biri şi~anca kısa boylu, öbil. 
rU zayıfça ve uzun iki zat mevzun a. 
dmılarla ve yüzlerini tatlılaştırmıya 
çalışarak Tatareskuya yaklaştılar. 
Kısa boylu adam, çok güzel bir şive 

ile fransızca konu.şuyordu. Dedi ki: 
- KerametlQ Patrik hazretleri Ek.. 

sellnsınızı selamlamak şerefini bu 
bendelerlne tevd1 buyurmuşlardır. 
Kerametin Patrik hazretleri EkselA.ıı.. 
sm.zı kabul etmekten büyük bir sevinç 
duymakta olduklarını bildirmeye de 
yine bu bendelerini memur etmişler -
dir. ~ı 

Tataresku bu sözlere elini uzatmak. 
la ve baeıyla. S<:lim vererek mukabele 
etti. 

Yola düzüldük. 
Fener iskelesinden patrikhaneye 

uzanan yolun iki yanına beşer metre 
aralıkta dizilen polis kıt'ası çok mun. 
ta.zamdı. Halk, sağ tarafta, sıra kah. 
velerin önlerini doldurmuştu. Her ta. 
raftan alkış sesleri gt!liyordu. Patrik. 
hanenin bUyUk kapısına yaklaşırken, 
ayni intizamla devam eden polis hat
larına Tatareskunun daha takdirkar 
bir nazar atfettiğini sezidm. Hatta 
bir aralık dayanamadı, yambaşmda 
yürUyen sarışın, uzun boylu bir Ro -
men siyw memuruna, gülümsiyerek 
§(>yle dedi: 

- İstanbul polisine hayran olma • 
mak miimkUn değildir. 

ÖbUril saygıyla tasdik etti: ·-
- Hakhsmrz Ekselans. 

Pafrikhanede 
Patrikhanenin bevaz mermer mer • 

divenıerinde, Sen sinod azası oıan 
murassa salipli on bir metrepolit du. 
nıyordu. Bunların selimlarrna muka. 
bele eder etmez Romen başvekili ile 
maiveti artık Ortodoks kilisesinin mi. 
safiri olmuşlardı. Duvarları hıristiyan 
azizlerinin ve eski patriklerin resim. 
!eriyle süslü, ağır ve çok kıymetli 
mobilyelerle dolu salonlardan geçtik. 
Her tarafta bilyük cini sobalar yanı. 
yordu. Burna çok hafif bir günlük ko. 
kusu veren bilyük bir salona girince, 
Tataresku derin bir reveraruı yaptı. 

Patriklik tahtı Uzerir.de oturan uz1Jn 
ak sakallı bir zat yavaş yavaş ayağa 
kalktı. Bunun Rum Ortodoks Patriği 
olduğunu anladım tabii. 

Siyah şapkasını saran siyah bir tUJ 
omutlarına düşüyor. İki altır.dan zin. 
cir, boynundan göğsüne. nohut bü. 
yilktuğUnde yakutlar. zümrütler ve 
zebercedlerle murassa iki haç ve bir 
Isa tasviri sarkıtıyordu. Romen baş.. 
vekill ilerledi, bu ihtiyann elini öp. 

tü. Pa.trlk 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. 
kuma.ğa başladı. Yani nutkunu söy -
lemeye başladı. 

Patrikin nutku 
Nutkun hullsası eudur: 
- Romen mlUetinin büyük bir şalı.. 

siyetini burada kı.ıbul etmekle büyük 
bir saadet duymaktayım. Romen mil. 
Jeti Ortodoksluğun manevi yardnnlan 
ile medeni inkişafında daima temayüz 
etmiş bir millettir. Ökümenik kilise 
bütün Ortodoksluğun en eski kilise. 
sidir, yani ana kilisedir. Romen miL 
leti §ımdi bir millt kiliseye sahib bu. 
lunmaktadır. Bu kilise evvelce ana 
kilisenin bir kızıydı. Ve değerli bir kı.. 
za karşı gÖl!t:eriien muhabbeti burada 
bulurdu. Şimdi ise ana kilise, Romen 
kilisesine bir kardeş kilise muamele. 
si yaomakta. ve eski muha.bbetinrlen 
kat kat yüksek bir muhabbetle onu 
sevmektedir. Sizin Ortodoks Romen 
milletine faydalı bir evlA.t olduğunuzu 
biliyoruz. Bunun için meziyetlerinizin 
devamını, takdisatmıxzla niyaz ederiz. 
Ortodoks A.leminin müşterek duala _ 
rmdan Romen milletinin her türIU 
manevi kuvveti alacağına eminiz. Biz 
burada yepyeni bir insant muhit için.. 
de yaşamaktayız. Büyük Atatürkün 
her tilrlU vicdant akidelere bahşettiği 
yüksek hürriyet, Ortodoksluğun bu en 
eski ruhant merkezinde, bu yüksek 
tarih! §ahsiyete karşı sarsılmaz bir 
saygı doğurmuştur. 

Tatareskonuo cevabı 
Buna Romen başvekili heyecandan 

boğulan bir sesle §öyle cevap verdi: 
- Kudsiyetpenah ! Şahsıma kat'§I 

gösterilen ytlksek teveccU.lıten ve Or. 
todoksluğun bu en eski nıhant maka. 
mmdan milletime ve şahsrma bahşe • 
dilen iltifatlardan müteşekkirim. 
Kudslyetpenah ! Ben Roll'anya. Kralı, 
Efendim Maje8te İkinci Karol'un mü. 
saadesi ve emri ile memleketimin 
müttefiki ve dostu olan Türkiyeye 
geldim. Bu ziyaretimin maksadı Türk 
milletiyle olan ittifakımızı bir kat da. 
ha kuvvetlendirmek ve bu memleke • 
tin talihini sihirli bir irade ile idare 
eden BilyUk Şef'e şahsi hayran.. 
lığnnı an:ebnekti. Kudsiy~tpenah ! Si. 
ze beyan etmekten büyük bir zevk 
duyarım ki Ankarada geçirdiğim gün. 
ler zarfında Romlnya ile Türkiye a. 
rasındaki dostluk eskisinden bir kat 
daha fazlalll§tnıştır. Ben memleketi _ 
min ~ana verdiği vazifeyi ba.,armak. 
la Y n~ Romen vatandaşı olmıya U. 
~a~at ~öStennedim, ayni zamanda sa. 
ı:bın hınıayesi altında çalışmış oldu. 
guına da kanaat getirdim. Zira mu.. 
k::des ı>eder, ben, sulh için, Allah ta. 
r . Inc!an takdis edilen devamlr sulh 
f çın çalıştım. 

Mukaddes peder! 

d DUrıyaıun bugünkü keşmekeşi için. 
f e ~oks kiliselerinin ruhaniyeti 
nsanhgın büyük felaketlerden kurtul. 
ması için ortada mevcut tahlisiyeler. 
d~n biridir, Ortodoks Aleminin ruha. 
nıyet· .. · .. ı uzerınde mUessir en eski ve en 
buyUk kilisenin reisi olan sizin buzu. 
l'l_l~uzda tekrar ederim ki, Ortodoks 
~~lıselerinin faaliyeti yalnız milli de. 
gı~dir, insantdir de. Zira Ortodoks 
mıl!eti cihanşUmuldilr. Romanya için, 
?~oksluğun inkişafı için, Allah 
ıç.ın ç;alıştığnna eminim. İmanı tam 
bır hristiyan ve faal bir Ortodoks 81_ 

fatiyıe beni takdis etmeniz.i. ricaya 
geldim. 

Nulkun tesırteri 
Bi.r taraftan Başvekilin nutkunu 

kaydediyor, bir taraftan da Sen Sinod 
azasını tetkik ediyordum. Bunlar va. 
zifelc.1-;ıin tama.miyle ruhani olduğu • 
nu anlamış insanlar gibi sakin duru • 
Yorlardı. Beşeri hisleri yüzlerinin çiz. 
gflerinde ve gözlerinin bakışlarında L 
fadelendirmiyorlardı. 

Tataresku kendisine tJsterilen kol. 
tuğa oturunca genç bir papas gümüş 
bir tepsi i<;inde atlas kaplı bir kutu 
getirdi. 

Bu kutudaki altm bir salibi patrik 

kendi eliyle Tataresku'nun boynuna. ! tahrip temayülleıinliı ~ 
geçirince merasim bitti. O zaman ö. genişletmeğe çalı§&Il btl ~ 
kümenik patrik ile Romanya ~e- . ler kargısın da tek "baftıgc'~ ,dJ 
kili arasında. bir tercümanın yardımı mak mümkündür ki l>UJlUSl 1J' 
ile şu mühim muhavere cereyan etti: ortodolaluktur, dindir. ~ ,tt' 

Patrik - Ankarayı na.sıl buldunuz? manya kilisesinin ~~ 
Tataresku - Harikulade! Ankara, tınnakla Roma.oyada ~ • 

bir şeye inanan milletlerin neler yapa. k u v v e t ı e r i n i ~ f ~ 
bileceklerini gösteren en mükemmel ; lerine aod çektiğiınJZe ~ 

ve modern nümunedir. dirilişine ve kımıl~ ~ 
- Türkiyenin baş şehri olan Anka. bırakmamak arzusunda bııİ tlJf'I 

ra hakikaten bütün yenilikleri ihtiva ğumuz için bundan sonra da 
etmektedir. çalı§acağnmzı arzede~ ıeri JO' 

- Evet ... Hem bütün yenilikleri i.h.. Romanya Başvekilinin bu soı ,1' 
tiva. etmektedir, hem de. ısrarla tek. manya iç politikasm.m en e-11 rtııs. 
ııır ederim • birçok milletlere karvı hatlarını tebarüz ettlnnif olııYo )t, 

zamanımızda verilmiş en mükemmel Patrik, Rumen siyasisinin ortdd0ıoes" 
ders ve nü.munedir. Ankcada. hiklm Iukta serdiği bu büyük ku~ 
olan şey, Ankarayı yaratan şey "ça. nun olmuş gözüküyordu .GUl~ 
lışma, disiplin ve iman" dır. Asrımız.. rek takdirkir bir kaç cUınle '61 ~ 
da milletlerin muvaffakıyetlerini te ~ lpdildi. Ve akabinde bahsin fil~ 
mln eden şiarlar bunlardır. Maddi ma. değiıtiren ıu ıuali sordu: tıP 
nada bir muvaffakryetten bahsediyo.. - Valde kraliçenin ralJatsd 
rwn tabii. i;a<iiyoruz. Mühim midir? ..... .ilf 

- Haklısınız evl8.d.mı. Ankara ha. - Hayır; Allaha şükür teblJP" 
kikaten söylediğiniz kıym~tte bir yer. dir. tııl' 

dir. - Kendilini üç dört yıl ~.9 
- Biz de Romanyada öyle çalış. rada kabul ettiğimizi batırW~ 

maktayız. Valde kraliçeye iyilqmesini bUtiJıl ısP. 
- Buna da ka.niim evllt. baniyetimizle temenni etmekte o!~:jj 
- Size a.rzederim ki, bundan sonra muzu ve kendisini takdis ettSP"'" 

da Romanyada bu tanda çalışılacak. bildirinir. 

tır. - Teşekkür ederim, peder .... ..tılt 
- Seyahatiniz sizi yordu mu? Artık konuşulacak bir fCY ~~ 
- Tercüman, kutsiyetpenaha söyle.. tr. Tataresku, vc!da için ayağa , . 

yiniz ki ben yorulmam. Yorulsam bile ve patriğin elini öperek göy1e ded•·tsO 
ifa ettiğim bilyUk hizmetler, bana yo. - Beni takdis etmiş olmalU'• ft p 
rulmadığım zannını verir ve bUtUn ve kilise uğrunda deruhde ecıeee , 
yorgunluklarmu giderir. vazifeleri mükemmel surette ~ 

- Türkiye hakkındaki ihtisastan. bilmem için ıha.na yeni bir te§\'ik 
nız nedir? caktır. . . fi 

- Her tarafta çok iyi karşılandnn Patrik Romanyaya gideceğiıtl ~ 
ve baktığım her yerde çok iyi şeyler Tataresku da gelecek yıl tsta"·riJI' 
gördüm. H~rkes bize iyi muamele et. tekrar geleceğini söyliyerek birb• ttf 
ti. Asker, halk, genç, ihtiyar, herkes den ayrılınca bizim küçük kafile te'ı~ 
bfae ha.kiki bir muh ~ · ,:et gösteriyor. Sakarya ya teşyi edildi o ı:amatlr ıf :eJ)i 
Bu seyahatimden büyük bir memnu.. fire, Ba§vekilin bana ldört gün t(!"I 
niyet duyduğumu size temin edebili • vaadini hatırlatrnaaıru söylediın. 

rim. Maamafih Telemak'ın nazik ın~ 
- Romen hükfım.etinin kilise karşt. halesine lüzum kalmadı. TatarP"' 

smdaki düşüncesini izah eder misi • beni görmiil§ ve tanmuftr, çağırdı: 
niz? 

- Ne söyliyeyim?. 
- Biz.im hü.kfunetimiz, Romanyad& - Bu sualinize bir cevap ~ 

iktidar mevkiine gelen bütün hükft - ı· ks ı..~ .. a "" 
me ıyim e elanı. Zira, aiz &.Hl'' • -'" 

metl'?r gibi, mütemadiyen, kiliseyi müllkat değil, bir tebliğ vaade~~· 
kuvvetlendirmeye çalışmıştır ve çalı!J.. _ Güzel. İ§te size bir cümle: ro il 

maktadır. Ortodoks alemi Romanya tü~k, gördüğüm devlet tefierlnir.; 
ortodoksluğundan da.ima müzaheret azunkar ve en mütecellidildir. BU. ti• 
görmi.iştilr. Bu müzahereti gelecek patik büyük ve !!im şefin ehemrn1~ctJ 
yıllarda bir kat daha. kuvvetlendire - beklenilen nutkunu dinlemeğe ~~. 
ceğiz. olmaması cidden büyük betbaht~~~ 

- Sanıyorum ki Romanya hUkmeti Türk dilini öğrenmekteyim. c;et~, 
bu hareketi ile Romen milletinin his. yıl tstanbula geli§imde sizinle TiJt~ 
terine ve arzularına tercUnıan olmak.. konU§abileceğimi saruyonmı. 
tadır. 

- Evet mukaddes peder. Romanya
lı mlitekit bir htrist.iyandır; ve imaru 
tam bir ortodol:stur. 

- Romanya kilisesi hakkındaki file. 
riıni nutkumda da söylemiştim. Bu ki
lise evvelce bize ta!liydi. Şimdi mU&ta -
kitdir. Evvelce bir ''kerime,, muame. 

lesi yapardık. Şimdi b'ır ''hemşire,, mu-
amelesi yapıyoruz. Her iki devrede de 
Rumen kilisesine ana ortodoks kilise -
sinin teveccühü büyüktü. Şimdi, sizin 
gibi ortodoksluğun kıymetini anlamıt 

sağlam imanlı hıristiyanlarm yaıid.ımı 

ile bu kilisenin daha ziyade büyümek 
yoluna girdiğini öğreniyoruz. Bu bal 
bizi memnun c<ler, Zira Rumen kilise • 
sinin büyümesi ortodokaluğun yüksel
mesi manasına gelir. 

Tataresku bu cevabı dinledikt~n son. 
ra bir şeye karar venniı ve kararının 

doğruluğuna inanmış ve bu yolda her 
fedakarlığa hazrrlanmış bir adam eida.. 
siyle ve gittikçe heyecanı artan bir sca
le §U sözleri söyledi: 

- Biz, kiliseye yalnız ahllld, 
mar.evi ve hini kuvvetlerinin kıy
meti noktasından bağlı değiliz . K!i.. 
liseye bağlanışımızda idealimizin 
de büyUk rolü ve tesiri vardır. Mu
kaddes peder r Dünya pek berbat 
bir haldedir. Yeryüzünün her ta. 
lafında yer.i yeni tahrip kuvvet
leri 'doğmaktadır. Millclleri tehdit 
eden bu felaketlerin kimisi milli, 
kimisi beynelmileldir. Hergün 
tehiditlerinin tekillerini ve de t\şen . 

-... .. ~ 

- Ankarada geçit resminde ıb , 
ğilm yeni nesil benıde büyük bir •~ 
ziyazm uyaridmm§trr. Böyle bit eP' 
nümayiıi Kemalist devletin rner~ Zif" 
de görmek daha mi.iıesair oluyor. .~ 
orada bütün bu yeni neslin kayn"~ 
yepyeni bir tehrin dekoru ile de çe ~ 
diği için insan tam manaaiyle kef1 ~ 
bir hülya Aleminde sanıyor. şuıııı • 
yazınu:: Ankara bir feye inanaJ1 w-;:. 
tarın neler yapabileceklerini gö.ıe tJP 
ran mukaddes bir eserdir. AnJı:ara 1t1 ~ 
lara iman dağıtan bir volkandır. 
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az konuıan ve çok iı yapan bir • Jı,C' 
mnn. An.karada da böyle oldu. A• 
nuttuk ve çok iı çıkardık. tetanbııl .~ 
zetelerinde riyaretim münaseb'ö ı:ıiJ' 
gördüğüm yazılar, efldn umuınife i]JJ 
şahsıma karıı izhar ettiği tıe'Ve"" lf 
beni pek aevindiımi§tıir. AnJcaray;J ~ 
derken ve avldette her amıf ııalk ..ıı11r 
fından izhar edilen hararetli tıe~~ 
şüpbeair, plaamıdan ziyade ~ *" 
milletine aittir. Bu da iabat ~~ 
Balkan paktı çerçevesi içindeki , 
ıebctler artık tamamiyle Jıallmı 

olmuıtur. Bu ittüak milletleriıı ~ 
de yer etmiftir; canlı bir ıttf!• 111' 
Balkan milletlerini idare eden)ıeriO # 
ittifak mekanizma.ama ait bOtla t1' , 
lan mütemadiyen dikkatle teınfl ~ 
mağa çalıpnalarr tlzımdır. Bu ~j 
güzel bir anla.şmanın bütün~ 
ni venne!i ltzımdrr. _ J. 

Nianııettin 1".U-
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Sakırköydekİ 
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oa-ıu RUcu, Halıcı· 

ıtıa buzı n nu 2 - O yendi 
"~ ~larda ~rutıücü alanında yapılan 

tdı a.labalık b' • • L' 1 . 
~· ır ıseyıreı .. ıt esı 

L .. ltu•~:: 
~°>' "1iııc .. 
3 ~ll??ı u genç takımiyle Bılnr-
bt':' l liar ltnçleri arasındaki maç 

'
1ne bit tı~gücü ıcnç takımının ııle· 
lt., lllııt. 

laicı ""lcıo ır. 

Dört sene evvel Viyana muhtelltnnı yenen 

lstanbul karışığı 
Dün Peş tenin iki Kiübüne 3 - O yenildi 

Evvelki &'ÜD .Ankara muhtelitinl ~-2 yentn f 
Macar .futbOlcuları memlekeUmlzdeki aon 
maçtarmı dUn tatanbul muhtellU ile yaparak J 
kabil olduRu kadar fena bir oyun oynıyıtn 

futbolcularımızı 3.0 yendiler. 
Saat üçü on geçe evvel& llll&aflrler biraz 

•onra l.ştanbul takımı sahaya çıktılar. Ha. 
kem SuphJ Baturdu. -.~,.,.,. 

İstanbul takımı, Cihat - Faruk, HUsnU 
- Ef\·ak, Salim, M. Reıat - Niyazi, Sa!A. 
haddin, BUlend lFener), Fikret, Orhan §ek. 

r 
llndeydl. 

Oyuna miıa!lrler ba§Jadı. Evvel! ortalarda 
dol&§an top sağ açıkları va.ıııtaslle ikinci ~ 
dakikada kalentlze doğru aktı ve bu kornerle 
kealldl. Atılan kornerden netice alama<lılar. 

• Uncu ~aklkada !'Ilyazlden E§''&ka oraılan 
da aol iç yerine giden topu Fikret ıUte ı;e. 
\irdlyıe de Macar kalecinin iyi yer tutması •· 
yUzUnden gol olmadı. 

-

7 inci dakJkadan sonra blzJmkller Ustüste 
hücum yapıyorlardı. Salimden gelen paıılarla 
11erlJyen muhacim battı Macar kalesini sarı. 
yor; bu uada BU!endln ve Fikretin lkJ DlllU 
rene Macar kaleci taralmdan gUzel plonjon.. 
la defedildi. 

Mrıcar muhteliti ve lstanbul karı.,ığı bir ara.da 

13 Uncu dakikadaki bir llacar akınından dinin kalenin bir hayli uzağ'ındnn giden ııU-
ıonra tııt&nbul ka.rı§ığt tekrnr rakip kaleyi tUyle bu fmıatr da kaı:rrdı. 
ıardı fakat Sallhaddtn ile Bülend ağtr ve 
muvatlaklyetsiz oyunla.tile bUtUn hattı bo. 

zuyorlardı. 

Macarlann ilk goHi 

19 uncu dakikada Macarlar ortadan bir a. 
km yaptılar. lıtanb\!l kaleal ceza sahasına 
gtren top tnUdaflleri!'!'llz tarafından uzakl~. 
t.Jnlamadı, bu fırsatı kaçırmryan ııol içleri 
de hattt fa.kat koteleme bir vuruıla tık goL 
lerinl yaptı. 
Macarların kuandıklan bu aayıya raf. 

men oyun zevıc.ız cereyan etmekte, dakika.. 
lar UerledJkçe onların U!tUnlUfU aıt.ma gtr. 
mekteydi. 

27 ve 29 uncu dakikalarda Fikretin ray. 
reWe hücum hattımız iki akın yaptı. Dlrincl 
abıde S&llhaddlnln becerlluıizllğl, 1kiııclalıı. ... 
de de Kacar kaleclnln nıUdahaleatıe netice 
&lamadık. . 

32 lncl dakikada 18 pu uıtUnden tlrlldk 
cez.uı kazapan tıtanbul muhteUU Sal&.had. 

Top Cihaiiaa 

ı Macarlarm ikinci gom 

~ inci dakikada tafda.ıı inen mln!lrler (0 

pu sol aı:ıklanna. geçirdiler. O da karıııımda. 
ki mUdatll bü)1lk blr aotuk kanlılıkla aua.. 
tarak &'ÜZel bir pll.ae ile ikinci (OllerinJ attı. 

Macarların ardı ara.a.ı keaUmlyen akmları 
müdafaamızı ıı.ltUıt ediyor. '1 inci adkJkad& 
HUanUnUn ııkaamdaıı topu kapan merkez 

muhaclmlerl kalemize kadar indlyae de aya. 
tı takıldı \'e yüzde yüz atabllecett üçUncU 
goıu k~ırmıı oldu. 

lııtanbul muhtelltlnln bozuk oyunu devam. 
ederken birinci devre 2_0 &leyblmlze blttl. 

ikinci haftaym 

İkinci kmnıda merkez mua\·~ Salimin 
yerine Rıza konmut hUcum hattı da ıöyle 
teokll edllmlıtf. Niyazi, Naci, Bülend (Fe.. 
ner), BUlend (Galataaaray), ve Fikret), 

Bu sureUe hUcum hattı biraz dUulml§ bu. 
nıı. mukabil muavinler daha zayıf dUflllUıtU. 

Nitekim ikinci kısmın baoından !Ubaren tek 
kale oynamağa b~lıyan Macarların karoıam 
da mUda!aamız bUsbUttln bocalamafa baf. 
tadı .. 

tatanbul muhtelit! bu tazyikten ancak 
on beşinci d&ldkada kurtuldu. Bir iki hücum 
yaptı. Fakat bu da uzun sürmedi. 20 inci 

dakikadan eonra oyun &'ene nısıf sahamıza 
intikal etti. 

25 inci dakikada BU!endirı §Mal bir bUcu
munlla Macarlar 18 llstUnde faV\Jt yaptılar. 
Bu ceza \'tlruıunu yapan Fikret topu avuta 
attr. 

30 uncıJ dakikadan sonra bizimkilerin bo

zuk oyunu lle milsabakll bUsbUtUn ka~tı. 

U~lincü gol 

4 Uncll dakikada Clhadm lilirum.-ruz bir çı 

kışından iıtlfade eden Macar aot içi yerinde 
bir kata Yuruılle UçUncU rollerini de attı. 

Son dakikalarda bir tek fınat yakahya.n 

Naci boJ kaleye topu sokamadı. 
Hakemin dUdUğü maı:m sonunu bildirdiği 

zaman;teııa te3klt edllınl§ ve kabil olduğu ka 
dar kötU bir maç yapmııı olan btanbul takı 
mı 11.hayt 3.0 mağlOp olnrak terketU. 

• • • 
Macar takımı, herhangi bir Avrupa Uml 

kadar muvaffak oldu. İçlennde kaleclterl, 
sat bekleri ve !kl açıkları nazarı dikkati celp 
etti. 

BUtün takım rakip oyuncuları iyi marke 
ederek ve oldukçn kombine bir O)'Wl çıkardı 
!ar. 

İstanbul mubtellUne gelince: Müsabaka.. 
nm - ilk bir çeyrek saati mUsteana - bU. 
tUn oyun müddcUnce çok fena bir oyun oy. 
nadt. 

JılemlekeUmtzde geçlrdlğl Uç gün zarfm. 
da 1atırahat ve yatak yUzU görmiyen topu 

topu iki Macar klUbUnden kurul.mu~ bir muh 
tellti yenememek, hattA blr teref ayuıı blle 
)'Jlpm&dan mağ!Qp Olmak bU,YUk bir uaptıf. 

DUnkU maçta bizden en muvat. 
fa.k plan zat hakem Supbl Batur 
Te takımımızda yegAne muvatıak olan 

oyuncu da Fanıktu, dJferlerl va.zl!elerlnl 
h&kkile başnrmakta.n çok uzakWar. DUnkU 
maçı &'Ördükten sonra artık memlekeUmlzde 

tutbolün gUnden gUne ıukut etmekte oldutu 
nu ve bu l§in bqına ehil klıucler getirilme. 

dikçe yakında bUııbUtün tect \'azlyetlere dlL 
§ecetfmlz herhalde herkes tarafından kalrul 
edllmlJ bir hakikattir. 

O. M. KUTNAK 

re ?'Ja.tı a. lluıpor ile Bırutıücii (B) 
tıı~;>ctı tasındaki maç 1 - ı berabe· 

~ (.\) t ~cnzniıtir. Bir g Unde iki mOsabaka yapacağını söyleyen 
bea~ O 'il~ ınılırr arasmdaki maç da 1 H 
l' ·~ı. •·u~:f.::u:~; takımınm r•I•· T e k i r d a ğ 1 Ü s ey i n 
llltetnı 

l( "·~ı:;·~.kğ;"0da tabansızhk mı elli ? 

Akınspor 
Karagümrük 
Çetin bir ma~tan sonra 

berabere kaıdalar 

Aksaray - Altıok 
maçı yarıda kaldı 
Dün Karagümrük stadında iki ezeli 

rakip Karagümrük ve Akınspor takım
ları kar~tlaştılar. 

Akınspor takımı bu sene Karagüm· 
rüğ:i iki defa yenmiş olduğu için bu ü
çüncü maç çok büyük bir alaka U}'an
drrmıştı. Takımlar sahaya en kuvvetli 
kadrolariyle çıktılar. İk\ bin kadar se
yiı1.:inin teşci sadaları arasında oyun 
ba~ladr. 

Biraz mağrur davranan Akmsporlu· 
tara Karagümrük sol açığı vasıtasiyle 

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

Oyun o kadar güzel cereY.an ediyor· 
du ki. topun kaleden 1;aleye gidip gelişi 
ni takip adeta imkansızdı. 

Bütün enerjisiyle mağh'.ibiyetten kur 
tulmağa Ç3hşan Kara~iimlüklüler ni· 
hayet beraberliği temin ettiler. Ve dev· 
re 2 - 2 nihayet buldu. 

ikinci partiye çoic hızlı giren Akın· 
lrlar tekrar galibiyeti ele aldılar . 

Fakat, Karagümrüklüler canlarını 

diılerine takarak üstüste iki gol çıkar· 
dılar. Mağh'.ip vaziyetine düşen Akın· 
sporluların çok müthiş hücumlariyle 
bunalan Karagümrük mlldafaası dör
lüncü golü yemekte gecikmedi ve mac; 
böylelikle beraberlikle nihayet buldu. 

Maçtan sonra iki talamın taraftar· 
lan sahaya koa~rak kendilerine hariku· 
11de bir maç seyretmek imHnıru hazır 
lıyan oyuncutan omuıları üstünde ta~r· 
dılar. 

Bu güzel maçtan ııonra Eminönü 
Halkevinin tertip ettiği turnuvanın 

finalini oynamak tizere Aksaray ve Al· 
tıolC taKımlart ahifa t1ktılar. Bir kör 
döğügü tektfnae t:ereyan eden bu ma~ta 
hakem birkaç oyuncu çıkardıysa da 
ıcrtliğe mlni olamadı ve nihayet maçı 
tatil etti. 

l'a~·l'lq)uşu ye ndi Taksimde cuma günil Mülayimle, l 
~ ~u~- ı ~ah da A 1"" kupa1ı maçlarına dUn Fazzal Muhammed arasında yapı an 

nrn yendiği adamla güreşemem ! ,, di
yordu. Dü>ıkit maçta Macarlar kalenıizi "17'1§tırırken 

~ ~ >'IJ>ıı:av~tldSy De Kurtuluı ara- ve Hintlinin mağliıbiyetiyle neticele -
~ır. nıilaabaka ile devam edil- nen gü.reıten sonra Türkiye esrbest 

0 
lf cr ild t güreı ıampiyonu Tekirdağlı Hüseyin 

hırı Sile llrırn çok cüzel ve canlı b\r her iki pehlivanla ayni günde ve ar. 
~ tttıf ~~ılar, birinci devre taraflı- ka arkaya güreşeceğini ilan etmişti. 

ltüı.:i ~eJ ııer &ile neticelenmittir. Dün yapılacagyı bildirilen bu gUre-
Sılcllra11 A vrcde daha düzıiin bir oyun tad ~ ~rnı ti görmek için Taksim s yomuna 
· aParaıc nl(l vutköyliller iki rot daha gelen binlerce meraklı Tekirdağlının 
tl l!u tUr sabakayı 4 - 2 kazanmııtır. garib bir iddiasıyla karşılaştılar. 
cv.ılll Cd"}nuvaya ceJecek pırar ubahı 

ı ecektir. TUrkiye birincisi: 
1 t "- Ben, benden •şıtğı bir petıhv&-

ll n bu lspor - Pera -R tabakayı idare eden Beşikta~lr Hilsnü, 
bun erabere kaldılar Per:uun bir çok O'ollerini ofsayd saydı. 

e\•' • Şeref ıtadmda Bqikta Hill .. 
• 
1 

. n111 trctip et .. .ı:.• 1 • ğr için maç, tarafların birer ıoliyle be-
' '::'\ Pe r•l"t turnuvanın finalini ubcrtilcle netiedenmi§ oldu. 
dıtilr, " - İst.:nbuJ takımları ornı - Halkevinni ;:oyduğu kupayı paytaı· 

Çokhcy m.ak üıere her iki takım bugünlerd: tek 
tcanh -..e cCbel olan bu m\1 - rar karpla,açaJclırdır. 

Tekirdağlı taraf mdan sık sık tek _ 
rar edilen bu teranenin nekadar ya.. 
van bir tevil olduğu Vandervelt maçın 

da meydana çıkmıştı. Hilseyinin hiç 
olmazsa bunu düşünerek işe başka tUr 

lü bir çıkar yol bulması lizrmgelirdi. 
Maç yapılacağı güne kadar iddia _ 

smdan geri dönmiyen ve lstanbuJun 
e~ uzak köşelerinden gelen meraklıla. 
n eli böğründe brrakan bu hareketile 
Tekirdağlı kazanmış olduğu sempati
yi de kaybetmek tehlikesilc karşılaş • 
ımstır. 
Unutulmasın ki böyle işlerde en zi. 

yade nazarı itibara. almac:ı.k şey hal
kın alikasıdır. Eğer bu da kınlacak 
•.>lul'fa "Türkiye şampiyonluğu .. unva. 
nı, bilmeyiz ne işe yarar? 

•• 
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EDEBiVA"T) ·SAN'AT ve 
'- Mevıana'nın 

rrubaTDerlncJJen: 
-ı-

f aha Hüseyin Bay 
Edip ve mütefekkir 

llcp yüzyüze hakmakla geçirdik 
ömrii 

Cananla hu~ün göz ile biz _şaka· 
la~tık: 

Korktum da rakipten. içiınizdf'n 
geçenı 

Ka~larla konu~tuk, göz ilt: anlar 
tık! 

[Bundan evvelki sanat ,.e edebiyat aayra. 
mızda Mıaır edebiyatı hakkında ufal;, l'ıtr e. 
tUd ne§rctml~Uk. Bu etUddc, bugUnkO hUr ve 
maııtakll ı.ııaın yaratan slyast hamlenin bir 
edebi hareketten doğmuş olduğunu ileriye 
sürenlerle l'ıtr kanaatte bulunduğumuzu bll. 
dirmı, ve bugUnkU Mısır edebiyatını Uç t.e. 
mayUle ayırml§tık: 

l - An'anecllcr (ııağ cenah) 
2 - Avrp'alıl&§ma taraftarlan (ııol cenah) 
3 - Ant bir sıçrama ne yapılacak bir 

A vrupalıl~manm memleketteki mürteci 
unsurlan tahrik etmesinden çekinerek lda. 
relmaslahata ııapanlar. 

Ve, mU!rft Avrupalılaşma tara!tarlannın 

en bUyük Oııtadı olarak Taha Hüseyin Be)1 
glhtererek bu zat hakkında bir ettld n~ret
mek vaadinde bulunmuştuk Bu \'8.adl bugün 
yerine getlrlyoruz.1 

Yeni Mışırda sarih bir kararla garb 
kU!türünU kabul etmek ve Mısır ede. 
biyatını derhal ve tamamiyle garplı. 
}aştırmak. Avrupalılaştırmak tema. 
yülUnde bulunan nıodcrniste•ıerin en 
bUyük, en çUretkar ve münevver Us~ 
tadı hiç şüphesiz Taha Hüseyin bey. 
dir. 

Kahire Üniversitesinde edebiyat fa
kültesinin dcycn'i olan Taha Hüseyin 
bey. El'Ezher ulemasının rahleleri ö. 
nünde uzun yıllar diz çökmüş ve an. 
aneperestlerin bütUn iddialarının, an. 
aneperestliğin dayandığı bütün esas. 
larm künhüne akıl erdinnif bir mu -
nevvcrdir. Taha Hüseylnin yeniyi ol. 
duğu kadar eskiyi de tanıdıktan son. 
ra an'aneperestlik karşısında fikir 
hiirriyeti bayrağını açması ve clerica. 
lisme karşısında cephe tutması yeni • 
nin eskiden ziyade memleketinin is. 
tikbaline, temay\Uterine ve menfaat. 
!erine uygun bulunduğuna samimi su. 
rette inanışına delllet eder. 

Taha Hüseyin bugUnkU Mısır ede.. 
biyatınm dikkate değer en mühim e.; 

serlerinden biri olan El Eyyam (2) 

mda kendi hayatı hakkında şöyle ma. 
liımat veriyor: 

"Rif'de doğmuş. Fakir bir ailenin 
çocuğuymU§. Birçok Mısırlılar gibi 
berbat ve mUz'iç bir göz iltihabına 
tutulmu3mu3. Bu halde iken El Ezhc. 
ri bitirmiş. Kah.irede yeni açılmış o. 
lan serbest üniversiteye devam et _ 
miş. O sıraalrda henüz genç bir prens 
olan rahmetli Mısır kralı Fuat bu U.. 
niversitenin hlmi reisiymiş ve ünf. 
VC.:'Sitenin profesörleri arasında Wiet 
Mao;si~on, Nalino, I .. ietman gibi meş. 
hur Avrupa mUsteşrfkleri bulunuyor. 
muş. Bunlardan aldığı ilk dersler 
genç Ezber mezununun kanaatlerini • 
değiştirivermiş: Taha Hüseyin, he • 
men derhal Ezber ulemasının ve l}f'yh 
Abdu gibi mUde~islerin kendhdne 
te!kin etmfı olduktan şark kUltilrilnü 
\•e ilihiyatı derhal terketmiş ve garb 
medeniyetini akide edinmiş ... 

Kahirenln bu ilnivcrsitesinde dokto. 
rasmı verdikten sonra Taha beyi Pa. 
riste buluyoruz. Genç mUnevver Sor. 
bona girmiştir. Durkheim'm Glotz 
ve Gustave Kahm'm en müfrit ta _ 
raftar ve müritleri arasına kan~mış • 
tır. Onun talebelik hayatını bilenler 
bu mUnevver Mısırlının orada bir sa. 
niyeyi bile bos geçirmediğini, Paris 

. kütüphanelerini bir Eyüb sabrı ile de. 
virdifini, mütemadiyen okuduğunu. o 
devrin bUtlin münevver muhitleri ile 
temas temin etti~ini söylUvorlar. Tah 
silini bitirince, devrin en tanınmış i. 
Jimlerl huzurunda bUyUk bir muvaffa. 
kıyetle verdiği thcse'in mevzuu şu ol. 
muş: 

.. lbni Haldunun içtimai felsefesi.,, . . . 
Sorbonda doktorasını verip Kahire. 

ye döndüğU zaman. Taha Hüseyin, 
vatanında İngiliz düomanlığ nın alıp 
yürüdüğünü ve Vefd partisinin tahri. 
~yle Mi!Tlli ate<Jinde berisinde bU • 
,Uk Jrarga.plıklar çıktığını gördü. 

Mısır bUyilk bir eivasl buhran için. 
devdi. Gençlerin çoğu Vefd'e giriyor. 
du~ Bu partinin demagogique ve gU.. 

rültülü propagandalan kaııı kaynıyaıı 
ve içtimai bir hareket, milli bir can. 
Idık arıyan gençliğin sempatisini ka.. 
zanmştı. F'nkat Taha Hüseyin bir 
Vefd'ciden daha ziyade cüretkıir. is. 
tila düşmanı ve harek~t taraftan ol. 
duğu halde Adli Paşa ile birleşmcyı 
tercih etti. Adli paşa meşrutiyet ta. 
raftan Zibcro7'lerin lideriydi. 

Taha HUseyin'in kalemi, işte o uı. 

ma.n bu münevver kafanın ne bUyük 
bir kıymet olduğunu vatanaaşlarına 
hissettirmiye başladı. Adli paşa genç 
münevveri, parti gazetesi olan :Essi. 
yaseye aldı. Orada kendisine edebi 
sütunu tevdi ettiler. Bir müddet son
ra Taha iyi anlaştığı arkadaşlarından 
Heykel beyle birlikte bu gazetede iki 
edebi sayfa açtı. Muntazam günlerde 
çıkan bu sayfalardan biri eski Arab 
edebiyatına hasredilmişti. diğerinde 
ise Fransız edebiyatı ve bilhassa 
Fr:ınsız sahne edeblyatı kah tenkld, 
k8.h methedllerek Mısırlılara öğretili
yordu. Bu edebi sayfalar öyle ani bir 
muvaffakıyet kazandılar ki, Mısırda 
nekadar gazete varsa hepsi Essiyase. 
yi taklid ettiler. Ve her hafta birer 
ikişer sayfalarını edebiyata ayırdılar. 

1925 te Kahirede ilk devlet Univer. 
sitesi ihdas edildiği zaman buraya 
esçllen profesörler arasında Taha 
Hüseyin de vardı. Fakat bir yıl sonra 
hem mebuslar meclisinin, hem de El 
EZher'in şiddetli hUcumlanna maruz 
kaldığı görlildil. Bunun sebebi "İs. 
llmdan evvel 6iir" adlı eseridir. 

Pfbfesör Taha HUseyın, eski m'
tf?Jleti tfrtk11rve ta'1ılil -ederek kaleme 
al~ığı bu eserde mUslümanlıktan ev. 
velki (3) Arab şiiri hakkında ortaya 
yen! bir ilmi kanaat atıyor ve; 

••o devirlerde Arablar bugUnkU a. 
rabcadan başka bir dil kullanıyorlar. 
dı. Cahiliyet devri şairinin kullandı • 
ğı dille Uslub, Kur'anın yazılışında 

kullanılan dil ve Uslub'un aynıdır.,, 

diyordu. 

El''Ezher uleması kendisini tekfir 
etmekte bir sa.niye tcrcddüd etmedi. 
tşe politika da karıştı. Meb'uslar 
meclisinin kürsüsünde mürteciler "bir 
kafir, bir dinsiz Mısır gençlerine ders 
veremez!,, diye barbar bağırdılar. Ve 
tabii Taha Hüseyin ilniversitedeki 
kürsüsünü terke mecbur kaldı. 

füı hadiseden sonra onu tekrar ga.. 
zete:!iliğe dönmüş görliyoruz. Sabık 
profesör hu sefer Kevkebüşşark ( 4) 

guetesinde siyasi ve edebi bir faali
yet göstermiye başlnmı~tır. 

Bu faaliyet onu Essiyase'dc kazan
dığı edebi kudretin kat kat UstUne 
yükseltti. Taha bir taraftan makale
ler yazıyor. sağ temayüllerle mücade
le ediyor, diğer taraftan~ da biribirin. 
den mühim kitaplar n~rcdiyordu. lş
te b!l sırada bu mlihfm Ustadın "on 
dokt•zm1cu Rsn·da Frantnz tiyatrosu" 
n~ dair yazdığı eser, yalnız başına, 
Avrupa sanat, fikriyat ve edebiyatı -
na olan vukufunun tam bir delili 
addcdile-bilir. Yine bu devrede, Siyeri 
nebevl'ye dair yazdı"ı eseri de islnm 
tarihine ve isliı.m legcnde'lerinc vuku. 
funun ve bu tarihi anlayışındaki he. 
yecanın bir giizel numunesi ve edebi 
vesikası surr-tinde kabul etmek la. 

-2-
Bir kiiçiik kascıle az &irkem olur

u ,ayed 
Hiı: dü ,ünınem hal mı kimselerm 

hen hatta : 
Knla~ım dııysa iilüm • !!lf'rini 

voklııktan 
Ben bu lıiirriyeti kullukla değir 

mem ala! 

Bestekarlara 
bir hücum ı 

- tJeWe Enlı1e bir mW1kat-

Celile Eni8 

Ga.zetelerimlzln fU. 
tl.lnlarında, Uç ay ev. 
vel ba§lıyan bir mO
zlk mllnak&§aaının 

aerplnUleri devam e. 
dip gidiyor. Bu mO
nakaşaya lıUrak e. 
denlerden tıazılannın 

ya.zılarmı dlkkaUe o. 
kum&k ddden tok a.. 
zap verici b1r ft!Y oı.. 

du. Bu yazılan ya. 
zanlar mUzlk nazarL 

yatı üzerinde bir fikir vermek lıUyen mO
nevverlerden ziyade garip eealer çıkaraıı bir 
takım t.ıeUerl gell§I güzel öttrUren çocukla.. 
rm tesirini bırakıyorlar. Bu takdlrlmi çok 
sevilen arUstJerimlzden Cellle Enlae açtıfım 
zaman gUJdü: 

-ı"'ıtakııaı~ .. _ dedi • müzfkten anlayan. 
lar için bizde mOnakapdan evvel yapılacıik 
o kadar çok ve faydalı ba:ka işler vardır ki .• 

- Faraz&.- ne gibi! 
Diyecek oldum. DUşUnceslnf 

etU: 
ıöyle izah 

- Avrupa bugün sahne müzitinden bık
mııtır. Dünyanın hemen her tara!mda yeni 
bir mllzlğe ıuaamanın lz.Jcrlnl görmek mum. 
kUndUr . .Acaba biz, Anadolunun sat ve ııcak 
melodllerlle onlara muhtaç olduklan, buret 
çektikleri bu yenlllğl tattıramaz mıyız? . . 

- ŞUphestz._ Yalnız melodi bu uırda ne 
nıhu ne de kulağı tatmin edebilir ...• diye 
devam elti • Harmonlenln de melodie kadar 
mühim olduğunu derhal söylemeliyim. Hele 
baZal1 • bi:has.sa Vas-ner'ln eserlerinde ıa. 
hit .oldutlJınuz gibi • Harmonle'nln müzikte 
mclodlcdeıı Wıha mllhlm bir rol oynadığı da 
gör01Uyor. Bence mclodielerimlzl bozrnndan 
ve öz kokulannı kaybettirmeden Hannonl. 
ser etmek ve doğaco.k el!crleri yt'nl bir mu. 
zllt hnaretı tçınae bulunan sanat muh!Uerlne, 
bttmlo Ve hazır bir şekilde, ihraç etmek bl. 
ze, Yani Tllrk arUııUne bUyUk bir muvatra_ 
klyet kazandırabilir. Bestektrll\nmı:ı: neye 
bo§ duruyorlar bilmem? 

Ve cevap vermeme meydan brrakmada.n 
devanı etu: 

- O zaman, modem teknikle ııeılerlnl ter_ 
biye etmıı muganni ve mugannlyelerlml.a bu 
esorıerı Jı. vnıpanın ve diğer kıtalarm sanat 
merkezlerinde söyllyerek dol&§ablllrler. Bu 
hat ınüsiklmlzc yeni bir ııaba açmıı olur. 

- Babııettlğ1nlz oeyler bizde bir hayli y&
pılmııtır sanıyorum. BJ("('ok yerli melodiler 
Harmontııer edilmedi mi! 

- Rulak asmayın ... Topu topu J 2 tanedir. 
Koskoca TUrk musikisinden modem bene.. 
kAnn ettiği istifade bundan ibaret mi olma.. 
lıdır! 

Bu SÖZiere bir kelime katmak benim lhtl. 
ea:ıım dahilinde dt'~lldlr. Yalnız. benimle 
konu,urken, gözlerinden llı\ht bir sanatın 
kıvı'cımtandığnn g6rdUğUm kı r:metll artlıı.. 
tlm!ztn ıon ııuallnl tcltrarlam:ığa lüzum gö. 
rll\'Orur:ı: 

'<TCn.!l:ocıt Tilrk mU:r;l'':tndt'n modem tıc-s. 
zımdır. tcktırın e 1<'1-1 vt' ,.deceıc.ı ı~•\fade bundan mı 

Taha Hüseyinin me~hur e .. erlerin • fba .. et katmatıdır! .. - N. 'S. 

de:ı birkaçının adını burava kaydet • _ ---
memek hata olur. Faraza "E-dib" ad. lü oynıyanl:ırdantlır. Garb edebiyat ve 
h romanı mükcmm"l bir thcsc ~eri._ kültUrlinü mUnevver Mısırhlara sev. 
dir. direnlerin ve yayanların başında o ge. 

· Gustave I..e Bon'dan tcrcilme etti. lir. 
ği "Terbiye psıkolojisi", \'e Arısto _ Enıari BOLENT 

dan tercüme ettiği "Atina m~utiye. 
ti" de Mısır gen~1iği tarafından bUyUk 
bir dikkatle okunmuştur. 

ılı • 

TJl.ha Hüseyin bugünkü Mısrm Av. 
rupalılafUl& temayülünde en ileri 0• 

(2) Giiııler ... 
(3) Softawrın z..'lmr.nı cahiZ:yet ( !) 

dedikleri dev·raeTd .,iir. Ynni Sıi1ciil • 
llki:(ı~ fairlcrinhı şiiri; 
gibi d.lihilerin şiiri. 

( ~) ŞtJrk yıldızı. 

Enırcüllcayis 

EDEBİYAT KONUŞ~ 

ve Genç nesil 
güzel sanat 

Yazan: lvizamettin N8"1f 
Bir gençle tanıştım. Adı Mchmed 

Abut. 

Bir lisenin son sınrfında talebe. Bu 

yıl diplomasının ala•.:ak Avrupanın bü 

yJk fikir ve sanat merkezlerinden bi

rine gidecek ve muasır dünyanın them

miyet verilen en krymetli bir yüksek 

kültür müessesesine clcvama başlıya

cak. 

Mehmed Abut orta boylu. koyu 
buğday benizli. kapkara gözlü, parlak 

kara saçlı ve hem boJnye hem zeka iti
bariyle kuvvetli bir genç. 

Onu bana tanıştırarın adını düşün 
dürn, düşündüm, bir türlü bulamadım. 
Fakat burada kendisine çok müt~şekkir 
kaldığımı söylemek isterim. Zira Meh
met AbClt'u tanımam, Türk edebiyatı-

nın istikbaline karşı olan sarsılmaz ima
nıma yeni bir kuvvet kattı. 

Mehmet Abut'u bana tanıştıran ar- r 
kadaş, eğer onu bana: 

"Mıastaittir. tyiy azar, iyi düşünür. 
ona ağabeylik ediniz 1,. 

Gibi basma kalıp bir dost ricası ile 
takdim etmi1 olsaydı, şüphesiz, bu sa-

tırları yazmağa lüzum görmezdim. Fa
kat bana ondan evvel eseri geldi. Ben 
bu kara göd:i, zeki genci, - bir gen· 
cin kendini mezun addedcmiyeceği de
recede mlitevazı olan bu geri.:i -
görmez.den evvel eserini gördüm ve iti
raf ederim bu eseri k~ndimi srka sıka 
değil, kendime bir zevk bahşede ede 
okudum. 

Ne renkli bir muhayyclesi var! 
Boğaz kryılarmın hliyük yaltlann

aa doğmuş bir çocuk. f çti bir mj:rik ar-

tisti. İnce ve hassas parmaklarını piyano 
nun tuşlarına. kaldırım taşlanna taban 
basar gibi değdirmiyor. Müzik, bu gen-

cin dımağını, ili.hl mimarisinin bütün 
hünerlerini kullanarak inkipf ettir
mi!. Eseri. mü:r:ikde ulıttığı yüksek 
artistlik derecesinin romanl.:ılığa tam 
bir intibakını ifade ediyor. 

Muhayyelcsinde yarattığı alemi bü
tün hattan ile ahenktar buldum. 

Kalemi elime aldığım zaman onu 
hatırlamam beni yeni nes1in bu güze] 
istidad nümunesinden yarınki Türk san 

at ileminin umumi hatlanm dü§Ünmeğe 
sıçrattı. 

Bazı arkadaşlar; 

- Muha?:"rir yetişmiyor! Müellif 

yetişmiyor! Yeni neslin güzel sanat eon 

tingcant'ı kafi değil. Zaten göze vuran 
lar da pek kısrr. 

Deyip duruyorlar; bazıları da ara
sıra f()yle müjdeler verip yüreğimize 

ferahlık serperler: 

- Falan şiir, falan hikaye şu veya 
bu sanatkarın yann için ne büyük 

bir vaa:l oLluğuna dt>lildir. imanımızı 
sıkı tutalım. 

Ben, bu ikinei katagorideki arka
da§lann müjdclerinde ;\dları geçenler 
arasında istidadlar görmediğimi iddia e 

decek değilim. I...akin bunlardan hiç bi

rinin çekita§t büyüklilğündc bir tlmas 

olduğu ve ho.bileceğoi zannında değilim 

Bütn gösterilenler hep küç\.ik çapta 
"--:yler. Yarına büyük sanatkar lazım 

Türk sanat aleminin Avrupalılaşma 

devr:nde çektiği azap büyük sanatkar 

yetiştirememenin azabıdır. 

. Büyük sanatkC r. Mukallit olmıyan 

sanatkar. Hrrsıı olmıyan ve bir dir
hem ağırlrğmda bir suparada imzasını 

görür görmez megalomaniesinin on §a· 
tafath kaftanını giyip: 

- Ben üstadım! Ben dahiyim! Be
nim elim her elden üstün .... 

Diye dırdır etmiyecek kamil bir sa

natkir. 
Bu nevi sanatkSrlar bizim memle

kette niçin ydşmiyor? Niçin yctİ§me· 
miştir? Acaba bizim içtimai bünyemi-

zin ibda edici ku.:!rcti mi buna müsa

id deıildir?, 

En ;-11nt nelllln edebiyat ft rdftlll' 
e.ierler vaadtıden bir ~ 

Vedat Alud 

~ 

Bana kalırsa bu nevi ~ 
bizde yeti~mcyi§i meveud ıniil\~ (f 

ve mevcud sanatkann hari~ul/ 
misilsiz laubaliliğinden ilerı 1 
dir. 

hah edeyim: • ~ 
Bir çok mevzularda illi bır Jt *' 

gösteren dostum Nurullah Atı ett' ti 
hil olduğu halde bu menıleli 1ıJ 
çokları bimehaba yeni nesli ~ 
tcıvik etmekten çekinmeme ( 
Bilmem hangisiydi? Geçenlerde ~ 
benzer bir cümlenin altına ift'll• 

maktan bile çelc:inmcmiıti: ti'' 
" Güzel söylenmiş bir s5ıil·. ; 

ya atılmrş bir fikri, yaratılnul 1'~ ııd 
- • . b . . l" ? Ned ~11-• neyı nıçın enımsemıye ım F . 

güzel ıözü söyliyenden atıp. b~~ 
fikri bulandan çalıp, bu güzel ~~ 
yaratandan alıp kendimize ınal e 

lim?" 
~ 

Evet y\.iz ıurat olmadıJtta" tıl 
bıl 

sanatkar gururundan mahrtın1 •• ~ 

duktan sonra, niçin bunu yaprnt>·te~ 
ve neden bu yUı:ısüzlUkte dah•. 

1 ,ı~ 
gidip kiminiz Hugonun, kirniıt1' ıı•e)' 
liEre'in, Lamartine'in ve hatta ~,ıf 
pcar•ın Türkiycdc birer namı rl1 

halini almiyasınız? fit' 
Evet, mütevazi zabıta ro~~ ,. 

harrirlerinin. kimi daktiloları, kıfl tıl' 
micilere mahsus romanlar ya%1" t' 
bir iddiası olmiyan mütevazi "'!,ı~ 
mat1.:ılannm bile müstear namı # 
almağa katlandıktan sonra nedef' if 

'rot'., bUyüklcrinin eserlerini benı 

siniz? . .ıW' 
bit ... 

Oldu olan, bari alınan teY 

min kirleni1ine değsin. 

İşte en mühim felaket. rÖ' 
İkinci mlihim felaket de. ~· 

kısaca temas ettiğim kemınt tt 
y foi; . ,eti' 

"Maksad eserse musırrı' bıt ~· 
kafidir." Şeklindeki faıid ı:an ~ 
naattır. tf~ 

Delikanlı kırtasiyeciden bir JcU .,
kalem ve bir defter alıp dört .,trt .,.r 
raladı mr ıer kese yan bak~'"ııııP 
lıyor. Bununla beraber bu tıp/,, 

n:tn eseri değildir. Edebi kar~• ti"'~ 
zın bu tuhaf tipi umumi harbi" 1,, 

dl belirmittiı ve 927 dcnberi de bO 

lcH ~:h::i ::!::•,,:::~~~'~-:-: 
mekte olan nesil içinde bugUniı ~ ıt~ 
hi nesillerde bulunduğu kadar ! f 
muneler veremiyd.:eğini ihsa• ed' 
bi olcyor. 



HABER - Akşam posta11 

DAN YEL lO>A~VO NASDlL. VILDDZ OLIOU? 

.. v, Hayat, bir ISbirenttir ! 
kalpı Yolenseltmln telleri üzerinde hUtUn 
dotQ erın heyecanını toplıyacak, dünyayı 
RÖrdŞ:c~ak lım, giioUo· birinde şu IUlnı 

Ilı : . ' 

Bir film stüdy0su 
.. 
0 

kız arıyor ! 
°PUdrll raya. ma'<yaisız müraccat edemezdim. Edemezdim amma, 

t.ıe,bı.ı Yerıne u ı, ı im ~ı yerine kömiir tozu kullanamazdımya!. , 
baryll r Fransız !ita •on U ıılneına yıldızı Uıuıyeı 

1 
,,

0 
ıı • n~ııı g nlerde yazdı"'ı bir maka!e ile 

"nllıı a }'leh ı ~! n !:Un\' ' zı o.du,!!'unu anıntm1~tır. 
btı 11.tı ıtrasın artan ~l:lhret! ile sinemR yıl. 1 
t tllz,.ı Yıl, r.la ehemmiyetli bir mevki alıın 
'ııaı.. o.ırzın rn k . 

"'ıe,,ı\' a RIPsınden hAzı kısımla. 'N cını7.: 
<ısıl ,s· 

Sayın ıntına yıldı.ır oldum? 
Parıaı:ı 1 ~ ok:ıvucuhrımrn gözll"rinin 
"- ı=:ını 5 '"ili'! ha · arışın vey;ı ~smer basla-
ıa Yatrn .. h · 
.. ,lldıran bir· şo ret. mevki. para kz 
°ttcnnıck .. kapısmıı nas1J açıld ığım 
Yctarııa ıc;ın hıı vazılar iizerint hı--
ı>ib' nasıl e ~ '!d. ~. . "' ı olu gı ıgı"lı uzaktan gö~:ir 

h Yorum 
llıt . 

oı §tarı sö r t l'llatııda .. Y ıyeyim ,kı. benim yıldız 
,11sarııarıno~~ ~evkalidl" bir sır vokur. 
tu gibi utun faalivetlerinde oldu-
tol" arh!ıtJik .. 

il "ardır · ışınrll" şansın büyük 
tlıcl'lld' 'Tabii istidaJ ve kabiliyet öe 

ır. 

&r) bl3asit bir tarzda f"l - 1. ~. . 3.şlaa,· · 1 m artıst ıgıne na 
hır t<:rzd gı":1ı hikaye cdecı:ğim. Basit 
basittir ~ dıyorum, çünkü hakikaten 
k~Ytıtıi ·ok atta o kadar basittir ki. hi-

"Can Urluktan sonra her biriniz. 
ayl'li va •

11
1') 

1'e kadar hasitmiş, ben de 
di" zıyete girebili,.dim ! 

'"' receksln· .... '' .. ~ıı'- .ız. Bu sozunuzde haklı· 

-~&l 
~~n : va ha,itrı bir ıuz 
~4.... o:<lea ux. 'da 1 mayıs 191 7 de 
hl · '"· Ccır:ukI ~ . tık4ı·d · · uguma aıd anlatılacak 
dcı~tor a." ş~ylerim yok. Babam göz 
te tı ıd' · b · . tı 80 

1 
• nar e ıştırak etmişti. Harb 

'le l'lra bal 
erkeıı: ıam, a~nt-m, kız kardeşim 

~ıın,rn k :ıı deşim ile Par ise yerlestik. 
ll')uganniye idi, babam da ~usi 

ki.den çok so~lanırdı. bu vaziyette ber.irr 
de mu~ikiyi çok sev

1

mekliğim tabiidir 
Henüz dört yaşındaydım. bir gün çok 
yüksek bir t~bure üzı-rirı~e bir piyano
nun üstı'ine oturmuştum O yaşta çok ge 
veze hasa ri bir k1z.1ırn. 

s~nr; Jise•;t> gittim Si7e itiraf ede
vim ki sm1fm sorıunc-usu değildim. fa
kat hiç bir 1aman sınıfta temayüz de 

etmic; değilim. 
Ne vaoarsrnız. hüsnühal ve hareket 

nurrıara!arrmın l'laima ıfüşük1 üft1:j umu
mi not sevİ\.·emi aşağı bir seviyede bı
raktvoryu. Saatlercf' sessi? ve sakin 
duramudım. gü'meli. söylemeli. ya
nrmrfakini ıii.;rtmdivcJim. hun.dan dola
yıdrr ki daima 1-:cıcalarım: 

- Daniyel sen ga\•l"İ kabili taham· 
mül hir krzsı:ı ! c'erlerrlL 

Bununla b,.raber hr• ·alanmrn beni 
sevcliklt>rini t-Hivordum. 

Musikiye k;tr!'t olan temayül v~ isti
dadımı gör. önünde tutarak ebe1.1eynim 
benim bir musiki a1eti c-almamı muvafık 
buldular vl" viv~knseli tercih ettiler. 
';r viyolensei ... Ama:ı yarabbim ... Ta-
şrmasr gÜç. fakat bu. ehemmiyetim hak
kında hana y:iksek bir fikir veriyordu. 
Gene krzların fikirleri ne kadar garip
tir! Bu tarihlerde viyolensel. bütün 
ufuklarımT saran yegane şeydi. Bütün 
jstikbalimi Qnun telleri ·Jzerind~ görü
yordum. Bir gün büyük bir virtuoz o. 
J:>caiımdan emindim. İyi bir viyolensel 
sııat!yle ne,relerini doJaşacağımt her 
6~ düşünürdüm. Coğrc>fya derslerine 
çalışmaktan ::iyacle haritaları açar, ziya-

Danycl Daryö'ye ~öre, hayat bir lAbfrenttlr. Ve ~imdi 
bulunduğu Amerika, onun için, meçhfile açı lan b!J 
penceredir. 

ret edeceğim şehirleri bunun üzerinde 
tahayyül ederdim. 

Bu snada en fazla cenubi Amerika
yı, Japonyayı şimali Afrikayı, Romayı, 

Floransayı, Venediği dlitünürdüm. 
Halbuki tafüm beni Berline, Londraya 
se,vketti. Bu.gün de Amerikadayım .. 
Gençliğimin bütün •eyahat programı sahifeyi çevirmigler ve ilanr dü,anme-
bövl~.;e alt üst olmu!I bulunuyor. miılerdir bile! •• 
Şöhret ve • erat tehayyUI Fakat ben öyle yapmadım, ilana 

ederdim bağlanmı§tmı. Onu biltiin •cümleleriy 

Küçük 1<tz iken şöhret ve şeref ta- le artrk ezberlemiştim. 
Vandal ve Delac müessesesi 14 ya-

hayyül ederdim. Sinema vasrtasiyle 

Ve nihayet Şanzelize ve 63 numa 
ra. 

Kapıya ,. y~ştık~a adımlarım gev 
}iyor, cesaretim larılıyordu. bir defa-

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

şündüm. mi? Musikişinas olmak yoluyla mı? Bu tında, tecrübe için bir genç kız istiyor 
nun ne ehemmiyeti var- Esas olan bir Talip olanların .... il~h. Tall nedir ? 
şey olmak istiyerek tahayy\.il etmektir. Oraya gldecefilm •• Tali o şeydir ki,insan müterec?rlid 
!nsaniarm hayat ve talilerinde e!.astı ta- Fakat makyajsız mı 7 iken ona emreder. 
hayyüJlerin ne büyük kuvveti ve ne mü Bütün gece bu ı.:ümleleri tekrar e- Eğer taliimin bu ı;mri olmasaydı da 
him tesirleri varı... derek uyudum. Sabahleyin uyandığım geri dönseydim, şüphe yok ki, benim 

Musikide ilerliyordum, hocalarrm vakıt ayni cümleler yine dudaklanmda yerime başka bir genç kız rolü alc:•.:ak, 
benden çolt memnundular. Konserva- idi. Fakat tuhaf şey .. Gece bu o:imle- o tanrnacak, o meşhur olacaktı ve "Da 

tuara girmek üzere müsabakaya gire- ler kuvvetlerini arttırmışlar ve birer e niyel Daryo" ismi de t"bcdiyen duyul-
cektim. Konservatuara gire•.;ek ve ora- mir olmuşlardı. mayacaktı. 
da muvaffak olup f' ı d k h f · s Böyle olmadı. Taliimin emrini din-a ış er e büyü ar - Dayel sen 14 yaşındasın. en 
terle ismimi ·· k d · · ledim, hayır dinledim değil dinleme"e gorme e tahayyüJ ettı- (balo) yu okudun ve· biliyorsun. kı r.~ ., 
~ 1·m se l r dah'ld' .d d mecburdum. Merdivenleri c.rktrm, bir 
g • Y e e 1 1· manın bütün •ahrslarr senin içın e ır. 

~ kapr ·Lizerinde şu levha vardı: 
Fakat konservatııara girmedim vir Git su Vandal ve Delac müessesesine 

t • "Delac ve Vandal" Kapıyı çaldım 
tüöz olmadım. smim büyük harftarle Kendimle münakaşaya bile lüzum 

ve girdim. 
konser . afi:iierinin üzerine yazrlmadr. görmedim, kararrm verilmişti. Artık 
Bunlardan bilhassa musikiden af talep müracaat edecektim. Bunu her kesten Ben de tecrU.be edikcek gen!i bzlar 
ed · b'l b' arasında bulunuyordum. Hayatımda 

erım. • gizli yapmağa, hatta anneme ı e ır 

t · k f' ı · · b 1 ilk defa körletici bir n,ık ve kalbimi sr-
smım onser a ış erınin üzerine ya- · şey açmamağa karar vermış .u unu-

1 d kan bir heyecan kin.de bütün di~~kati-zr ma t. yordum. :s: 

F k t - ma f' l - . d mi ve sogwukkanhhğn~ıı topliyarak scy 
a a sıne a 1§ erının üzerin e f tina ile giyindim. fakat makyajı-

ı.. .. •" d" d ı t len enleri iyi anlamağa ve istenilenle-
·ııı ,., unyayı o as r. mı yapmam için hiç bir şeyim yoktu. 

B r tllm stUdyos k · ri iyi yapmağa çatıştım. U iZ N e pudram, ne allığrm. Ebeveynim 
ar.ıyor 1 hakir olarak on dört yaşL-ı.da bir genç Tecrübe muvaffakiyetle bitti ve :,a 

bul edildim. 
Bir gün her zaman olduğu gibi ga- kızm en tabii makyaj vasıtasının genç 

zetelerdcn birini kanştmyordum. Gö- lik olduğuna kanidiler. Projemi açma- :Artık ailemi vaziyetten haberdar 
Z':.im birdenbire şu ilan üzerinde durdu: dan annemden pudra da isteyemezdim. etmek zamanı gelmişti. Çünkü liseyi ve 

· Vandal ve Delac müeaseıesi. trene Yirmi yaşmdaki ablama meseleyi kı- viyolonseli terketmek icaö ediyordu. 
Nimi.zovıki'nin romanma göre (balo) saı;a açarak ondan makyaj için lazım Balo filminden sonra bir sene ir:in 
yu filme alacaktır. Alman . ıahne va:ıii olanları ist emeği düşündüm. fakat bun angaje edilmiştim. Artık sinema art:s-

Thie?e filmi idare edecektir . Romanın dan da vaz geçtim. ti olacaktım. Viyolonsel, buna bağlr tü 
kahrıunanı olacak genç kızdan maa da Makyajsız gitmek ... Biliyordum ki tün hulyalarımla bir kö~eye atılmıştı. 

filmde rol alanlann hepsi İntihap e dil diğer rakiplerim itinalr bir makyaj ile Artık eski hulyalar yerine yenileri ka-
~i,tir. .. gidecekler4i. V e dudaklarımı rujsu~. im olmuştu. ŞiırJ.li sinema artisti idim. 

Vandal ve Delac tnüesseseai tecrü- kirpiklerimi rimelsiz gördükleri vakıt Büyük bir yıldız olmalı ve böylece 
be için 14 yatındaki genç kızlar iste- , bana: dünyayı dola~maliydim. Hakiki, heye-
rr.~ktedir. Talip olanların Şanzelizede _ Haydi kızım mektebe git 1 canlı. insani büyük rollar almaliydim. 
63 numaraya her gün saat 9 dan Ög- Diyeceklerinden emindim. ikinci filmim Coque Cigrole oldu. 
leye ka<lnr müracaatları. Eh .. Pudra yerine un, rimel yerine Bundan sonra diğer bir cok filmler ce 

Evvela bu saurlarr bir makine gibi köm:.i~ tözü, ruj yerine de gelincik çi · ' 
d S . B virdim. Berlinde, Münihte. S >fvada 

ve lakaydiyle oku um. ınema mı? u çeği yaprakları süremezdim ya.. J 

aa nasıl §ey? Ben viyol:ınselist Dan- Mademki . başka çare yoktu, oldu- daha ~ir çok yerlerde büyük l:ir ehem-
yel Daryo idim- Viyolonselimin tellert ğum gibi gide<:ektim. Esasen ve:-diğim miyeti haiz olmiyan filmlerde roller 
üzerinden bütün kalblerin heyecanını kararların sonunda felaket ve hüsran al.dım. Bir gün geldi, o kadar nevmid 
toplayacak. btitün dünyayı dolaşacak- olsa da sonuna kadar tatbik etmek es idim ki bu işi bırakmayı bile düsün-
tım. ki huylarımdan biridir. düm. • 

Yalnız ilanda iki kelime beni ken- O giinde· her zamanki gi'bi kitab- Berlinde idim. Boğazımda bir apse 
dınc çekiyorou : i 'I yaş. Demek H y~- lııtım k-01tuğumun cıltrn<l::ı liseye gh- vardı. ameliyat lflzırnd:. Büyük bir kli 
srnda ·genç kız istiyorlardı Şüµhe yok tim. Lisenin k<?prsına gelir gelmez o- nikte, benim gibi konuşmiyan insanlar 
ki pek ~ok ı 4 yaşında genç krz bu ila- tobüse atladım ve doğruca Etoil meyda aras:nda yalnızdım ve her §eyden ümi-
nı okumu,ıardır. Bunlardan bir kısmı nma... dimi kesmiş bir haldeydim. 
(hen de gidebilirim) demişler ve diğer Etoil, yui yıldız meydanı. · (Lut/en ~a.rıran çet"irini:.) 

,_.__,., __ ... ~...ı.-1..--:ı.ı: "".....,_ ... W,L uJA Av<CL:ı.nL~----------1Jaı:ıı
0
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lstanbul fabrikaclları 
Fazla mesai ücretlerine 

lf'iraz ediyorlar 
Ayrıca kırk sekiz saatlik baltanın maliyet 

fiyatını yllkselttlğl iddiasında 
bulunanlar da var 

lı dairesiyle İstanbul sanayicileri 
arasında mühim bir vaziyet hadiı ol
muştur. 

İş kanunu hükümlerine göre iJ da
iresi memleketin sosyal veya ekonomik 
sebeplerle muhtaç olduğu fazla iıtthaal 
veya ihraç vaziyetlerini göz önüne ala
rak lüzum gördüğü sanat ıubelerine 
günde Uç saati gesmcmck prtiyle iıçi
sini fazla çalıştırma müsaadesi verebi
~ir •. ~~tak bu fazla çalıtan i§çiye gün
delığinın saat bqma düşen miktarmm 
yUzde yirmi bcıi veya ellisinin aaat ba
şına fazla çalIŞma ücreti olarak veril
mesi lazımdır. Bu miktann da hangi 
nevi sanayide ne miktar olacağı bir ni
umname ile tayin edilecektir. 

Şimdi iş dairesi birçok sanat ıube
lerinde müteaddit iı yerlerine böyle 

Romanya 
zabıta amirleri 

Polis teşkllAtı mızdan 
takdirle 

bahsediyorlar 
R omanya Başvekili Tata.reeku ile 

§ehrimiz.e gelm~ olan Romanya polis 

~üfetti§i Usaresku ve 105etence 
polis müdilrii Antonesku §erefine em. 
niyet direktörll Salih Kılıç tarafmdan 
öUn Moda deniz klübUnde bir öğle zL 
yaf eti Yerilıni§tir. 

DUn memleketlerine aönen Romen 
zabıta amirlerinden Antonesku §unla.. 
n söylemiştir: 

"- TUrli polisini disiplin ve Jöya.. 
fet itibariyle fevkalade bulduk. Bil • 
hassa. !stanbulun genç ve ~alışkan em 
niyet direktörü Salili !Kılıç'm açlışma 
tarzı fevkaladedir. Bize bUtUn teşki. 
lft.t hakkıpda. her türlü izaha.t verildi 
ve her yer ge7.dirildi. 

Tilrk polisi çok güzel talim ve ter. 
biye edilmi§tir.,, 

Beni kurtaran bir kadın oldu. Yük 1 
sek kabiliyetli, yüksek kalbli bir ka'dm 
bir artist: Edith Mera. 

Berline geldiği vakit küçük franaı.z 
kızın hastahanede olduğunu öğren.mit 
ti. Beni tanımadığı halde hastahaneye 
geldi, ba§ ll.:umda oturdu, bana o kadar 
nıuşfikane şeyler söyledi ki, bütün ce· 
saretimi, bütün kuvvetimi, bltUn ümid 
ve arminıi yeniden kazandım. 

Edith şimdi ölmüştür. Onu, onun 
yüksek insanlığnu, eşsiz dostluk ve sa 
mimiyetini, hayatımın en cesaretsiz ve 
üniidsiz zamanında bana verdiği bU... 
yük kuvveti hatırladığım vakit kalbim 
heyecanla çarpar, dudaklarımdan bü
tün minnet ve ş:.ikranlannu ifade eden 
§U kelime dökülür: 

-MERSII 
O büyük kadının hakkt vardı. Sa

bır ve sebat ile, her ıeye rağmen çalIŞ
makla, bilahara kocam olan Henry · 
Decoin'm yardimiyle hulyalanm ta-
hakkuk etti. 

Beni tatmin eden, beni saadete ka
vuşturan rollar yaptım ve timdi Ame
rikadayım. Bu da hayatımda bir geçi.d
dir. 

Bu da hayat labirentinde meçhule a
çılan bir penceredir. Acaba muvaffak 
ol~.:ak mıyım? 

Size ders vermiyorum 
Eğer pek yakın olmalarına rağmeo• 

f az:la mesai müsaadeleri vermiı bulun
maktadır. F:ıkat ıimdiye kadar nizam
name henüı çrkmamıı bulundufundan 
it dairesi kanunun turih ettiği uamt 
haddi cöz önünde tutarak fula çalııan 
i,çiye yilzde elli f a.zla ücret verilmesini 
prt koymaktadır. 

Sanaykiler bu noktaya itirazda bu
lunmakta.dırlar. Sanayicilerin kanaati
ne göre esasen ayni ilcretie 48 saatlik 
hafta müdetine ııkııtınlan mesai ıekli 

iıtihaalltm mahiyetini ylikıeltmiıtir. Bu 
nun için bir de fazla ücrette azami had
din ele almmau sanayii mUıkUl vazi
yete dllıilrmektedir. Sanayiciler nizam 
namenin fimdiye kadar çıkmıı olması 
11mn geldiğini de ane ıürmektedirler. 

Hafta içinde sanayi birliğinde bu 
İf için bir toplantı yapılacaktır. 

Şehire asfalt 
yol lazım 

ÇUnkl Belediyenin 
yeni arabaları 
kullanılamıyor 

Belediye tarafmdan caddelerin te .. 
mizlenmesl için satmalma.n 14 el ara.. 
bulyle 15 tane tek atla çekilen su va.. 
rilleriııbı .tıe yaramıya.caklan anlagıI. 
mı§br. 

Jee yaramıyan bu ara.Dalar 50 eer 
liraya aatm&lımn)ltL Şimdiki halde 
kullanılamamalarma sebeb bunlann 
asfalt yol için ya.pılmış olduklarmm 
anlaşılmı§ bulumnasıdır. 

Beledlyenfn bu ara.balan kullan • 
mak gayretiyle yollan asf altlıyacağı.. 
m Umid edelim mi dersiniz! 

Takı yıkan tramvav 
Topkapı - Sirkeci hattında i~liyen 

vatman EyUbıtiıı idareaındeki 58 numa
ralı tramvay arabau diln Topkapıda ma 
kasta manevra yaparken geriye gitmiı, 
Topkapı karakolinun önündeki ıedde 

çarpmı~tır. Scd ve üzerindeki Cumhu
riyet bayramı münasebetiyle yapılan 
tak kryxlmrj, 35 ampul kınlmııtır. 

bana çok uzak gibi gelen bu hatıraları 
size bu)ca.dar ıamimiyetle ve bu kadar 
açık kalblilikle allatıyorsam, bunlan bir 

. ıeye yarasınlar diye yapıyorum. Hiç 

bir §e}'den korkmayınız. Size derı vere 
tek değilim. Esasen gençlifim ıize ha-
yattan bahsetmcğc de mlisaid değildir. 

Yalnız size dostça şunlan söyle
mek istiyorum: 

İntibah ettiğiniz meslek \1e otursa 
olsun öyle zamanlar <>lacaktır ki cesare 
tiniz, ümidiniz kırılacak, kendiniz.den 
ve dünyadan şüphe edecek ve geri dön 

meyi hatırliyacaksmrz. Böyle ıamanla.r 
.da Danyel Daryoyu hatırlayınız, onun 
on dört ya~ındaki halini, tercddildleri-

ni, Şanzelizedeki korkak adnnlannı 
gözleriniz önJne getiriniz. 

Korkusuz, tereddüdsü.z ilerleyiniz, 
elbette ve muhakkak muvaffak ola•.:ak
ıınız. 

- Şimdi mademki Amerikadayım. 
Size ingilizce öğrendiğimi de g&ter
meli, o halde: 

- Cheer up girla r Keep amiling. 
Yani: 
- Kalbinizde yeniİ~z bir cesaret 

dudaklarmızda her JCYC rağmen bir te 
bessüm oldukça !hayatta yapılamıya
c~ iş, 3.§IlamıY.acak mani yoktur. 

Suriye seylAbı 

1200 kişi 
sellerde 
boğuldu 

Yağmur devam ettiği için 
FeJAketln daha 
genişlemesinden 

korkuluyor 
'am ı - Feyezan neUcuinde öleıılerln 

adedi ıtmdlllk bin 1k1 )'11z tahm1D edilmek.. 
t.dfr. 

Yatmurlar devam eyledlttDden fel&ketln 
ıttUkçe daha bUyUk blr mahiyet almumdaıı 
korkulmaktadır. 

SekiJI btn nutualuk Emeyr kuabuı aula. 
rm altında kahı\ıttır. Burada .uıarm aevlye.. 
at bll metreden fazladır. Kalamun dal1arı. 
ıım etıekleı1nde k11n altı köy de tamamtyle 
Jıarap olmqtur. 

J'ellket aaha.ama yardım gönderllmfıUr. 
Parlamento feWtetzedelere yardım olarak 
ıtmdlllk bir mUyon franklık tahalaat kabul 
etmJıUr. 

KalmUD •h•l!lint kurtarma amellyat!Q 
durmadan deTam edilmektedir. Yllkaek koml 
aer halkın fellkeUne lfUrak eltitlnl göater. 
mek için facia mahallJDe gitml§tlr. Enkaz 
aramıdan 279 ceaet çıkanlmqtır. lqe n 
.nıııtye llUVlalerl tef kll edllmlfUr. --· ... 

·' • il ' ... 

H..;ER iD t.. 
• .Ankarada kurulan poll.s eMtltU.Sü cu. 

marteııl güntı Dahfllye 'Hklll tar&fmd&n açı.. 
lacaktır. 

• Belediye turızm mlldUrlUğU aeyyah ceı. 
bl için yeniden birtakım bro;ıUrler hazırlama. 
ıa karar verml§tir. 

• Kadıköy ve 'Oaküdar tramTay ücretleri. 
nin bir miktar hıdirtımetıl JçlD tetkikler 7a. 
pılmaktadır. 

• Yeni thdu edllni!, olan çlvllJ &'eclt :yer. 
lertııden geçmtyenlerden fimdJY• kadar ce.. 
a. almıyordu. Bunun dofnı olmadığı görüL. 
mtı, ve ceza aJmmaman memurlara blldlrll. 
mitUr. 

• F~!aUerln Roma UDrine ytl.rt1)'11§1erlntn 
18 meı yıldöDUmtl mOııuebeWe dUn Beyottu 
lt&Jyan klllbUnde tuahUrat yapılmI§tır. 

• :BUkreo orta elçimiz Hamdullah Suphl 
Tannöver .Ankaradan tehrlmlZe gelmJftir. 
Elçi bir mOddet llODr& vaz.ıtut bqma gide. 

, cektir. 
• Yozgat elektrik teliaatı bltmtı ve ıeblr 

IJIP kaVUfmuttur. 
• Slnopta bu aene palamut bolluğu vardır. 

Vesaltalzllk yüzUnden bwılarm büyük bir 
kısmı deni%• dökillmekte ve buna rağmen 
fiyaUar bir kUI'Uft&n yukarı çıkmamaktadır. 

• Çin bUktlmetı, Ankara bUyUk elçWğtnl 
muı&hatgUZ&rlıfa çev1rmif ve bu kararını 
hUkQmeumlze bUcUrml§Ur. 

• çanııkkalede yeni memleket hastanesi. 
nın, Berga.mada. lllm eviııln ve yeni cezaevi. 
nln, ödemJıte Yeni ilk ok\.llun açılma ve 
Gölcük hUkQmet konatue Url& Dk okul b1.. 
naıarınm tmıeı atma mera.simleri cumhurt.. 
yet bayramlle beraber yapılmııtır. 

• Slnopda d& yeUıtlrllmealne uğraıılan 
SaJDSUl1 ve B&tr& tüttlnlerlnden bu aene çok 
ıyt bir netıce elde edllmJ,ur. Rekolte 4.00 bin 
ldlodur. 

• TUrklyeden Lebistana ve LehlstandaD 
Türkl7eye rtdlp cetmek lıtiyen Türklere Leh 
hUldUneU t&ratmdan muıküll.t çık&nlıyordu. 
Yapılan bir aııl&fIXla De bunun ~nU almmıı. 
tır. 

• Bu tene memleketteki bUtUn ineklere 
tüberkulln 8.§Uı tatblk edllecekUr. 

• Sultanahrnotte yapılacak olan adliye 
lar&Ylllln inıaama ,ub&tta ba§la.nabUecett 
tahınln edilmektedir • 

• Sebze halinde a1m&n rilaumun indiril. 
mest ha.kkında bir proje ham'l&nmlflır. Şe.. 
hJr nıeclialntn bu h&ftakl lctlmamda muza. 
kere edilecektir. 

• Ankarada. bulunan Balk&n antantı er. 
klnıııarblye relalerl cumartul günU ıebrt.. 
ın1ze geleceklerdir. 

• Beyotıu halkev1 aalonunda dün blr kon. 
aer Veril ı,tır. 

• Karablga belediye reial LIW& etml~ ve 
Yerine komfayoncu Salih ııeçllmlıttr. 

DIŞARIDA: 
• ~lçlka kablne..ı hft.ll kunılamamııtır. 

Kraı bu .l§e kato111derden ve ztraat nazın 
Plerıotu memur etmııUr. 

• Fransız radlka1 aoayallat kongresinde, 
halkçılar cepheııine k.aroı girl§Um~ olan ta. 
&hhUUere 1adık kalmdığı tebarüz etUrUmlı 
ve bUkOmete tumat beyan edllmtıUr. 

• lfllletıer cem1yetlnln Hatay beynelmilel 
koıntayonu, dtlıı şama gelmfl ve komllJ'On 
azaar, l'ranaıs fevkallde komtııerl de hazır 
bulunduğu halde Surlye Ba.,veklll ile görtı1-
mll§tür. 

• Yunan kralı G90l'l'ea, Hall .. yatı il• dlln 
ak§anı Brlnd.1.zlye vaaıt olmu,tur.. Buglln 
Rom.aya hareket edecek ve Avrupa devlet 
merkez'lerinl ziyareti .erlaine bqlıyacaktrr. 

• Bafdatta, Flllat1Dln Arap hl.ktmtyeU 
.ı.tuı4& kabzıumı terviç eden bir teıekldll 
Jriiruiacaırtır. Bu tefekktllUıı ıı.,ma eakl ha. 

• 
Akdenizde korsanlık hadiseler,!. -Asiler bir lngiliz 
gemisini batırdılst 
ispanya cumhuriyeti 18 yaşındB" 

kileri de silah altına çağırdı 
Londra 31 (A,A,), - Prees Aasoclatlon'un 

blldfrdltfae göre: 
"Jean Veem!!I,, ismindeki İngiliz gem1a1, 

bir aat lepanyol tayyaresi tara.fmdan batı. 
nlmııtır. Gemide mUrakabo beyeUnden 
1kl memur bulunmakta.ydr. Amlralllğm teb. 
Uğlnde 61en kimse olmadığı tasrih olunma.k. 
tadır. 2349 tonilato hacmindeki '•Jea.n 
Veems,. •Thames Side Shlpplng,, kumpan. 
yamıa ait bulunuyordu. 

filolar yola çıktı 
Blzerte: 31 (A,A,) - Parts anlaşmaları 

ile itmam edilen Nyon anla~masmm tatbiki 

etratmda bazı tali meselelerin halli için top 
la.na.n dUnkU konferanstan sonra, İngiliz a.. 
m1nt.li Pound, İtalyan amirali Bermatt1 ve 

Fransız amlrall Eıteva, gerefierine verilen 
ziyafette hazır bulunmu12ıardır. MUteaklben 

lngıl1% ve !talyan gemileri B1%erteden ha.re. 

ket etmlolerdir. 

[ngiltere işi artık uzatmayacak 
Londra 31 (A,A,) - Ademi müdahale ko.. 

m.ıı..ı mUzakerelerinden bahseden "Sunday 
Tlmes., gazetesi diyor ki: 

"İngiliz mahatlll aalı toplantısına çok bO.. 
yük bir ehemmiyet vermektedir. İDglltere 
artık hiçbir 1§1 uzatm& manevrasma mUaa.. 
ade etmlyecektlr.,. 

Aaturi mağldbiyetinin sebepleri 
VSansl.ya, 31 (A,A,) - :Mlllt :MUdafaa 

nezareti. f1ma1 cepheslnln kaybedllmeslnln 
aebeblerl!1' bildiren bir tebliğ ne§retm1§Ur. 

Bu tebllğJe ezcUm1e deniyor ki: ııaJd• 1ıO' 
•·au cephenin tecrit edJlm1§ bir Jll"• 

·mm.ası, bllhuaa mUhlmm.at ve h•~ ,pf, 
veUerinln yokluğu dolayıalle mevzil~ 
dataasuıı çok fena ıeratt altına ~ 
bulunuyordu. Bununla beraber, sarı ~ 
mukavemet, arzu edildiği kadar ~ 
olmamıotır. Aıturlye doğru &'eri ~ 
ha.reketl de, aydıntatıımuı ıcabeden p 
sebebler dolayısUe, ne hUk1lmeUn ıaytsa41 ,. 
ğl zamanda, ne de teabJt olwıaD 14~ ill' 
ra edllml§Ur. Mücadele ıeraJU b~ 
man için de~l.§Ur. ı.ıaamatih ~ 
sarsılmaz imanr, cumhuriyetçilere nıııal 
fert temin edecektir .. , 

18 yaşındakiler de askere 
çağınldı ,,. 

Valaıı.alya 31 (A,A,) - MilU ınU~ 
zareU taratmdan ne§?'edllcn bir k ,J 
mucibince 39 smıfma meruıup etrad ,ntıı 
tına çağrılm1Jtıl'. b 
Hilktlmet merkezi Barseton~ 

Valaruıiya, 31 (A,A,) - llk det• -" 
burada çıkan resm1 gazete, lıpanYOl Jl 4J,. 
metinin merkezini Barselona naktetıııll 
duğunu resmen blldf.rmektedlr. dl 
Jtalyan sefiri Parlsten ayrıl~ 

Par!s, ı (A,A,) - Kendlalne gayri ;,.tııt 
dut mezunlyot verllml§ olan tta.tyalS ~ 
CerruU, dUn akıam aaat 22,115 te P ~ 
hareket etmloUr. Kendlat tataayond• 
zevat taratmdan tqyl edllml.§Ur. ___,,, 

Çin - Japon harbi 
Şanghay, t (A.AS- Muharehe dün 1 adalarma d& on Jki deniz tanar-1 ytP' 

büti.in gUn devam etmi1tir. Japon top. IIllfUr. •• • -clarl' 
k S hr&. uzunluğundaki Çin Tabur kumandam, gozlen Y~ııs 

çu "n ~~dö~e .. 1 dir Bir Japon dolu oldufu halde bil tün nef crleıı:. 
me.n erını vtnU§ er • kil . i .. daf d _,_ ··ııne~ .. 

ıu • b h · ğ muvaffak mev cnn mu aa e er'CA o • .tı. 
m=re.ıeısı u ne n geçme e .. rdild • • fakat ~tıOJ" 

1mu 
zuıunu goste ennı ve t-

o §tur. • . i ..:::t-.;-~ 1 · l fut 
aı ıç n ~~·en ge en emır ere 

Japon erldıuharbiyesi bütün ~vvet:.. aizlikte bulunmak imldnt otına~ 
terinin nehrin karıı sahiline geçmı1 ol- anlatmıJtır. 
duklannı iddia eylemektedir. Diğer _ .. d 

Filhakı1ca tabur, dün öğleden ~.:_ 
cihetten Çinliler bu mUfrezenin 80 kendisine antrepodan çekilerek .Vııı-
ki§i!den ibaret olduğunu ve harekftt es. larmt İngiliz askerlerine tesliın ~ 
nasında bunlardan elli ki§inin maktul ni ve imtiyazlı mmtıakada nezaret ·~I 
düştUğünü bildirmektedirler. tında kalmağa muvafakat etnıelef'IJ" 

Tam teclıizatlı Çin takviye kıtalan tebliğ elden marepl Çang - Kai --: 
alelacele harp sahasına scvkedilmi~tir. Şekin bir emri il.terine bu surC"tlc b• 

Japonlar müessir bir aurctte nehrin reket etmiıtir. 
•• cenup sahiline yerlctebilmek için Çin.. Antrepo tahlyic edilirken Japan • 

lilerin aağ cenahııu ruınamn lizımdır. kerleri yalnız imtiyazlı mıntakaya ,~ 
Çinhler her tarafta siper kazmakla mcı çen tabur efradına atq açarak bıJn1't-
guldürler ve Japonlann yeni bir umumi dan bir çoğunu ö1dürmel: ve 40 ka~ 
taarruzuna karıı hazırlanmaktadırlar. nı yaralamakla iktifa etmemiıler, fa)' 
HarikulAde bir kahramanlık •.tdetli ayni zamanda atrepo üzerine de ıw 
Şanghay, 31 (A.A.) - Röyter mu- bir topçu atefi teksif cylcmiılcrdir· 

habiri, beynelınilcl imtiyaılı mıntaka- .__. -
Çin askerleri, bütün ıi.Wılarile pıı;•-

dan bildiriyor: ber, nuntakaya geçm.iftir. Be~ : 
Japon projektörlerinin göz kamaıtı. Tiride 400 tUfek, 24 hafif maldneii dl 

rıcı ziyası ve Japon makineli tüfekleri- - • _..Jı: 
fclrr altı ağır makineli tüf G ~ 

nin ölilm ateıleri altında 30 kitilik aandık cepane ve elbiseler setirallflC'
gruplarla, 20 mctl"c genişliğindeki bil. dir .. 
yük caddeyi geçımcğe teıcbbüs eden jO 

Antrepo içinde yaralananlardaıı 
Çin 81üm taburu, 3oo kitilik bir mev • neferi de • aokağm fiddetli mıtraJyCJf " 
cutla müdafaa etiği Şapei antrepo.u.. teıi altıda olmasına ra"-- • ~ -
nu tahliye ederek sabah saat bir buçuk •"""'a 

terinde getirmiıleıdir. 
ta toplariyle, tüfel:leriyle, yaralılariyle Kumandan Sie _ Şun _ yuaıı, .,,t' 
lbeynelınilel ~ntal:aya gcçmiıtir. tngi- repof:lan en ıon olarak ..... ,__ ve tJ1JSS 
liz aakerleri, derhal yaralıları tedavi r .. ""1 

altına almıılardır. ta.kaya ağlıyara.k gelmiıtir. 
Miktarı henüz malum olmryan ölüleri Bütün Çin askerleri, ıillJılaı'lnS jsı-

müsteana olarak bUtUn Çin taburu, bu giliz neferlerine teılim etmiJlerdit• 
dakika.da imtiyazlı mıntakalda bulun _ Mecruhlar derhal inıills uked il"; 
maktadır. Beraberinde getirdiği yara. tanesine nakledilmi§ ve yaralı oJP 
lılann adedi kırktır. yanlar kamyonlar ve otomobillerle ıt't . 
rlclye D&Zll'I Nuri Salt P&f& geçecektir. 

• Klltenekklren aeyaha.t eden Bulgar kral 
ve krallçm dQn'Parlae vaınl olmuılar ve 
&kf&JD da Loadraya hareket etml§lerdlr. 

• P&rlate Etolle meydanmdakl aulkaaUere 
i§Urak etmekle zan altma altmnt§ olan Gut. 
seppe Puaoll lle Karla Ferracinlnln polise 
verdikleri lzahatm hakikate uygun olduğu 
anlqılmlf ve her lldalnln de muuııı oldukla. 

n meydana çlkmıftır. Yalmz memleket ha. 
rtclne çıltarılm&lan hakkmdaki karara mu. 
hallt hareket ettiklerinden dolayı mahkeme. 

ce birer ay hapae mahk~m olmuılardır. 
• 937 A1m&D kitabi haftam propaı&Dda 

nazm doktor rnlbelatn bir nutkuy!a ~ıL. 
m!Jtır. 

• Amerika bahriye dalrea1 218 yeni bom.. 
bardıman tayyarelll ıatm almtya karar 
~·ermtıtır. Bahriye dairesi, dlfer taraftan 
Panama kanalı mmtaksma oıı dört, HaT&Y, 

eahumdan maklaıtırılmIJtır • 
Kahramanlan taltif c--

Şans1a&7 l o(A,A,) - Çang Kay çeı dl"" 
bur kumandanı Haicht Çbıg Yuan Jl• 
pel'dekl parlak muka.vemet emumda ~ 
nan bQtUn.tabur zablUerlne kaynı~ 
rtıtbeatnl tevclh etmı,Ur. ,.., 

Çin hUk:QmeU, bOtUn tabur erfadıd_ ~ 
vermeğe ve ölenlerin altelerlne maat ~~ 
mata karar verml.§tir. --
Tabwım aaf kalan efradı, pmd1 ,., .... 

milel mmtakada bulunmakta4ırl&r. 

Geri çekilen Japonlar ,,_ 
'aııghay, 31 (A,A,,) - J'apon JutaJafl t:J1 

çeıı Dehrinl ÇunfaD k6pı1ldll0D _.-~ 
lıethıe beı 'ldlometretJk blr muatede -~ 
nan Çuldaçtao aoktumdaıı pgmele ~ 
fak olmUflardrr. Fakat Ç1D1Jlertn bir ~ 
bil taarruzu Uzerlne ıımal aahlline d ~ 
le mecbur olmu§lardır. Cenup aahlltııd' 

fak bir mUfreze kalmııtır. 
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Engizisyon zulmü 
~ altında bile ... 
Iu~~~e~7le Parmaklarım ezdiler; tırnaklarım söktüler; kulak· 

nYnar .. kurşun akıttılar. Fakat... Fransız kadın casusu· 
un agzmdan alabildikleri tek ctımle şu oldu : 

• aa NaıfnDe0 ~Dır şey 
öğırelFilemDyEHç:e!ksDnDz Y o 

(( .\b~Aıı!N 
l'lııt C8tıa1tık ta . en eald devtrterdeııberl, 

'l' l'oUert rıhtnde erkeklerden daha bü.. 

1~ tsbır ka~~~uğu mUhakkaktır. 
~I~ ~lllkJ ıyeUert, nüfuz etmek hususun 

11 el'6 koı ertnin tesiri ve istedikleri mu.. 
it~~ ayca ~-b 

)~t er1tekı .,. .. .., llmeleri, caaualuk i§le.. 
~~ ere Uatün derecede bir ehemmi

""~lt .. tnataruu teınb::ı e+-•-Ur 
""~ "evırı d ~ • Jııı llr> l'n- er en bugüne kadar, birçok 

er ı.. --uslar gel! 
detı • "llgtln bı P geçmiştir. Fakat es_ M t • ' • k 1, llaıı zıın anladığımız §eklldc casus ~;.:::.:n:;.~.w~•~ a aharı yı ya ala mak, 
tıtııan auik ~a kralı dördüncü Hanrtye . 

'l'ı. ~arı dô ~ kralı vuran Ravayakm de. t k a ı k k d ' .;::~:::.!•dlÇ!nJn , .. um matm...ı şey anı ya ama a ar zor • 
l-. te1t k " hft.diaeslnl Rfoıelyöye haber !Atlarla ha.kimleri bayretler içinde bıraktı,••--------------·--- ma mahkQm eden divanıharp önünde bUytık 

ve Katrln, sakat bir halde memleketine dö. d 1 r a 1 m an k ad 1 n 1
1 
1 tılr samimiyetle ŞU ltlrafatta bulunmuştu: 

"l!IJq raıı ığın " 
oıa de başk devrilmesine ve tarthJn 
:'ta 

11 
da leard~ bir eeylr takip etmesine mani ! 

• ldJ, ınaıın casusu Madam dl:I Vln.. 
liu it 

ıaa:'te i aciuııar 
~ ... ~ilde " • gUzell!klerl ve kurna.zlıklan ...... ıı.. • a.şıkıa 

..,._~ette b rı veya mUtteflklerl namma 
ı~ ''<tllraıtıa Ulunuyorıardı. 
.. r ı ı nJık 
llıı !: ile a•-ı lnenklbelerlyle dolu macera. 

ııcı "'ankd teltı lların ha a m C8.8U8lara bilhassa yir _ 
'lllil~tlt,y,11 1111 

§langıcından, yani, dünya mtL 
dUt ıtleıııne~ 4.hianarak bUyük harbe doğru 
~ eı.ıuıııek e başladığı zamandanberl tesa_ 

\.. iz, bıı tedJr. 
U\!llre 8Utunı 
lierı il \•e rn arda. umumt harp içinde 
ettıı:r :ı.·a:z1ıan aceraları hakkmda bir çok e. 
taıtdıdetı e'/Ve nıeşhur kadm casuslara temas 
rı11 r Ve h 1• Fransu tarihinde bUyUk bir 
h,_ ı:ııı \rıı.t aYranhkJa lsmJ zikredilen Kat-
·~ VJ!d 
~I en kısaca bahsetmek istiyo_ 

t kahramanlık 
c:ı ?tatl'iıt t'ı U m un es ı 

et.ı, •ft Cfö Vat il 
lteı ...,,Cfe:ce v • hiçbir menfaat gözetme 1 

ere "ata · -bu lllt1an n ı&fklle, en korkunç tehli. 
ı-e:Ult bir c ve bütün bu tehlikeler içinde, 
le kıC:ldde11 hctıaret ve llOğuk kanlılık göste. 
~et • >Jrııan a;ıkuI!de blr kadındı. HattA öy_ 
tıı .... "e c..~- ııawı teşkllAtı bile onun faali.. 

"'I' . ._,_retın 
l'lııt ~l.Ya bir e hayran kalmıştı. Bir gün, 
ıı.. n ~s aşkla sevdiği dellkanlmm Al 
.r le§kl!At -<lu aınıı:s ve h ı hesabına çalıştığını ha.. 
l°llıU§tu. iç tereddUt etmeden onu öl.. 
l{lltr1n 

e~U!t • blrÇ<ık 
~ eeeri ol maceralardan sonra, tali. 
t~ <:ası.ıs te§~~k tevıı;:rede yakalandı. Al. ' 
lıtııı Cre aıeyblııe Mı, sahte vesikalarla, onun 
it~ tlıerıne Çalı§tığmı iddia etti ve bU
~all<IJ...~rıe " mahkemeye sevk olundu Katrln 
bı ... apııan . 

,.,_ etı, a....._ en korkunç işkencelere 
...,,d 6"1ncıan b ttu ı. liiı- ille lr tek kelime bile çıkar -
"" er. ~anı ngene içinde parmaklarını .. ~ 
'""kU ar akt -•- ldU, ,... ı, tırnakları parça pa""a 
"la,,._ ~ene bl .. ·" a ""ar kul'§ r §ey soylemedl. Kulaklanna 

l 
l:llıtl<Jı .... 

1 
un akıttılar. Genç kadın aa-..mı 

a;- . o.o larıı ba o~ 
tlj araıt bunı e caklannı dört ata bağ. 

ler. ~n an vucudundan ayırmak bte 
l'tı... e SÜkQtr y -it "it l>e k · aralarına kızgm zeytin.. 
1 lı•vetın1 ~r§Un akıttılar. Genı;: kadm bütün 
•11 'Vlkatdı~fllayarak, ağzından ancak şu söz 

~ 'fltç Btıt 
··q.,, ŞEV ÖGRENE~ıtYECEti;SL 

~-evruJnıe-ı .. ·--- ..... t ,., kahram&nlık, ceı. 

nerek l:lğrcndtği bUtun sırlan Fransa erklt- ı-c Q C a S d - Yüzbaşı Mnslof, dünyada yegAne ve btL 
nt harbiyesine bildirdi. Fransız ordusunun 1 n a n a Ş 1 r- tUn varlığımla sevdiğim erkekti! 
galebesini temin ettikten sonra 1714 de öl. d fğl evrakın kop- Mata Harl Vlttelde, zamanının mühim bir 
dil. ya 1 ar 1 n l d u·. ş m a n ıwımmı yaralı dostunun başucunda geçirdi. 

Gene umuml harpten önce yaşıyan blı Diğer zamanlıırında da Nefşata tayyare ka. 

Fransız kadın ca.'!USU vardır: Bir çok tehJL de V 1 et j n Casus 1 a- rargı\hındald mtlhlm faaliyeti takip etmeğe 
keli maceralara atılmış olan Jan, büttln bu t ~alıştı. 
hizmetlerine mukabil, hU.kO.metten bir tel< 

1 
f 1 n a Sa t Y Q r d U .. 1 Fransız casus teşkllAtı, onun bUtUn faali, 

kuruş bile almamış ve vatanı ug-runa çalış. --------------·---- yetini adım adım takip ediyordu. Halt!, o. 
tığı için bu gibi karışıklıklara tenezzill et- uuıunıı tı.ıı·p sırasmua ldıı.nı edıımışıerdir. turduğu oteldeki hademeler bile Fransız ca. 
mediğlni defalarca söylemiştir. Sefalet için- Bu kadınların çoğu yaradılıştan haindirler. ııus teşldldtının adamlarıydı. 
de ölen bu genç kadın, bllha~a. AJman as- MesclA Berlin polis mUdUrUnün kansı ma. Fakat barlkulAde bir zeklya malik olan 
kert ataşesi Funkeden şayanı hayret bir ma- dam Hlnbcrley, bol bir aylık mukabilinde, bu kadın, kurnazca kurulan tuzaklardan hiç 
haretıe :ı.şırdığ'ı "glzıt alfabe,. .sayesinde, Al. kocasından aşırdığı evrakın kopyalarını İn- birine dUşmedi, 
manlarm bUtUn harekft.tını Fransız erklnı giliz casus teşldlAtına bildirmekten asla çe. 
harbiyesine muntazaman bildirmek gibi bil. klnmezdl. 

Dansöz Mata yük bir hizmette bulunmuştur. 

Umumi harbin 
kadın casusrar1 
Umumi barp içinde faaliyette bulunan ka.. 

dm casusların hepsini burada zikretmek lm_ 
l<Ansızdtr. Dlğ"er taraftan birçok casus ka.. 
dmlar vardır ki, onların casuslukla uğraş_ 
tıklannı nihayet bir iki kişi bilir. Meşhur 
casuslar içinde, gUzelll~i ııc Avrupanın her 
tarafında şöhret kazanan ve AIIIlSll orduları "' . başkumandanı general Lüdcndorfun yeoenı, 
Madrlttekl Alman casus teşkllAtının şefi yUz 
başı Hans fon Kron'a metreslik yapan Mart 
Rişer, bilhassa bUyük muv~faklyetler gös_ 
termi§tir. Bu kurnaz ve cidden gllzcl Fran. 
sız ka.dmı, on beş aylık metrcsllk hayatı es. 
Rasmda, Alman yüzbaşısının ellndeki btıtı.ın 
ehemmiyetli evralnn kopyalarını çıkararak 
Fransız casus teşki!A tına göndermeğe mu_ 

vaffak olmuştur. 
UmumJ harbin devam ettiği mUddetçe Al. 

man casus şebekesinde çalı§nrak, hl<: belli 
etmeden bütün mOhlm evrakı tnglliz casus 
teşkil.Uma gl:lndere:n gUZel Floradan evvelce 

bahsetmlııtık. 

Vatanlarına hiya-
net edenler de var 

Hayatlarını vatan uğruna feda etmiş bir 
çok kahraman ve gllzei kadınlar olduğu glbi, 
vatanlarına lılyanet ederek. dtişman mem. 
leketlerin casus teşkllı\tlarıncla çalışmış bazı 
meşhur kadın casuslar da vardır. Bu:ı.lardan 
bir çokları hll.111., bu hiyanetıerlnln cezasını 
haplshıı.nelerde ödemektedirler. Bazıları lııe 

Hari 
Casus kadınların başında, hakkında kıs_ 

men doğTu kısmen uydurmıı. bir çok yazılar 
yazılmış olan meşhur dansöz Mata Harı ge. 
lir. Tereddüt etmeden denebilir ki, casusluk 
tarlbinln en btiyük ve en ltorkunç casus sL 
mast bu şeytani kadındı. 

Fransız emniyeti umuumlye direktörlllğü, 
190:5 e<'n'!sinde bu kadından ştiphelenmiş fa. 
knt blitlln gayretine rağmen aleyhinde en 

• ufıı.k bir delil bl"e bulamamıştı .. O sene Ma.. 
ta Hari, sahte bir isimle Parise gelmiş ve 
yaptığı danslar hakkında uzun bir kon!e. 
rans vermişti. Bu münevver ve zeki kadın, 
o gece. ayni konferansı, en mUkemmeı bir 
şiveyle beş lisanda tel<rarlıyarak herkesi 
hayretler iı:lnde bırakmıştı. 

Mata Hnrl, umumi harpten evvelki seneler 
içinde, en bUyUk şahsiyetlerle taruşmağa, ve 
h:ı.rp içinde de, dahiyane zekft. ve şeytanet! 
ı::aye<ılnde, onlardan blltUn askeri, siyasi sır. 
!arı öğl"enerck ikinci derece casuslar vasıta_ 
sile ı\lmanyaya blldirme!le muvatfak oL 

muştu. 

Onun muvaf!akiyetıcrlnde bUyüleyicl gU_ 
zo:>lll~lnin büyUk rolU olduğunu söy11yenler 
çoktur. Fakat 1916 senesinde. Fransanın Vlt. 
tel şehrine gelerek askeri mıntakn yanmda, 
"sır! teda,·ı edilmek maksadi'e .. ikamet İDU. 
saadcsi alan me§hUr dansöz biç de güzel tir 
kadın r!cğildi. Bil!\kls ona çirkin bile dencbL 
lirdi. Bu şehre, dostu olan Rus ordusu yüz~ 
haşıiarrndan Mnıılofu görmcğc gelmişti. Cep. 
hede ağır bir surette yaralanarak gözlerini. 
kaybeden yüzbaşı Maslof Vittclde tedavi aL 
tındaydı. Mata Huri, bll~hare, kendisini ido.. 

Şeytanı yakala
maktan daha zor 

Fransızlar, bütun gayretlerine rağmen, O

nun casus olduğunu meydana çıkarabllece~ 
en küçült bir iz dahi bulamadılar. Bu vaziyet 

karşısında, Fransız casus teşkllAtı şe!i, bU.. 
yük bir hiddet ve ümitsizlik içinde şube mU. 
dUrlcrini topladı: 

- Bu kadın bize casusluk dersi veriyor. 
onu yakalamak, şeytanı yakala.maktan çok 
daha zordur!., diye bağ'ndı. 

Bu kodemyaya. ne bahasına olursa olsun, 
nihayet vermek istiyen Fransız reıımt ma... 
kamları, :Mata Harlnln ika.met tezkeresini 
tazelemedi. 

sunun Uze.rlne, mtihlm dostlukları saye. 
sinde, Fransız casus teşkllatr şefiyle görUş. 

meğe muvaffak olan bu müthiş kadın, ona, 

kendisinden şüphe etmeğe hakkı olmadığını 

ve bunu lsbat etmek içln, Berline giderek 
Fransa hesabına casusluk yapabileceğini söy 

ledi. Valctlle Alman vellahdlnin metresi ol. 
duğu için, Alman erk!mharbiyeslnln faali. 
yetini kolaylılda takip edebileceğini na.ve et.. 
ti. 
Fransız casus tcşkll!tı şefi, "hayaWe oy_ 

nadığı.,na bilhassa işaret ederek bu tecrübe.. 
ye muvafakat etti. 

Evet .. Mat:ı. Hart hayatllc oynıyordu. Ve 
bu oyunu kaybetti •• 

Casus kadın, Almanyaya gitmek için, İs. 
,·içreden geçmek istedi. Fakat onu daha sı_ 
kt bir nezaret nltında bulundurmak istiyen 
Fransız casus tcşkilA.tı. İspanyaya gltme-1 
sine ve oradan "Hollandya., adındaki Holan. 
da bandıralı vo.pura binmesine !Uzum g6rdU. 

Nitekim ISyle oldu. Fakat, bu sırada. hiç 
beklenilmedik bir hAdise vuku buldu: Mad
rittek! .Alma.n casus te§kildtı, (H. 21) adın. 
dak! ca.suslarmm "Hollandya,. vapurile ts_ 
panyaya hareket ettiğini telsizle Berline 
haber verlrken, Fransız casusları bu haberi 
yakaladılar. Daha evvel ellerine geçen, "teL 
siz ~ifre alfabesi,, sayesinde okudular. Birkaç 
gUn sonra tesadüfen ele geçen bir telgraftan 
da "H. 21,,in Berll.nden Parise hareket etti
ği ve Şanzellze otelinde oturacağı öğrenildi. 
1 Filhakika Mata Harı Berllııdec o gün hare.. 
ket ederek Parise geçmiş ve ŞanzeliZe ote_ 
llne yerle§mJ.ştı.- Fransız ca..sus teşkiUltı §C

tl, Mata Harinln Almanlar lehine çalıştığını 
bariz bir §ekllde anlamrştr. 

Erte.si sabah, yanı 18 §Ubat 1917 de, Mata 
Harf, çrnlçıplak bir vaziyette yatağında u. 
zanı:nı;ıken, Fransız poll.s kom1serlerlnderı bL 
risi içeriye glrerek onu tevki! ettiğini bil. 
dirdi. Kadm, soğuk kanlılığını kat'tyyen kay_ 
betmedl. HattA komiserle alay bile ett1. Ve 
sonra onunla beraber otelden çıktı. 

Mata Harı, divanı harp önündeki uzun mu 
hakeme günleri arrasmda, 11midlni hiçbir za... 
man kesmedi: Dostları olan, bUyi.lk adamla.. 
ra, diplomatlara, ordu kumandanlarına ve 
battA Franaız harbiye naıırma mektuplar 
yazmıştı: onların müdahale edeceklerlne i. 
nanıyordu. 

Muhakeme büyük bir heyecanla devam eL 
ti. Hlkimler, her §eye rağmen, onun aley. 
hine hiçbir delil bulamıyorlardı. Mata Harf 
mütemadiyen, sırt Frarunz teşkilltma ma.. 

l~mat vermek için Alman casus şebekesine 
girdiğini iddia ediyor ve mahkeme azaların_ 
dan blrçoklarmı bu hususta lknaa da mu. 

vaffak oluyordu. Fakat bu mesele o kadar 
büyült bir gürültü koparmış ve Mata HarL 
nin, devletin büyUk adamlarile münascbatJ 
efkArı umumiye üzerinde o kadar fena bir 
tesir yapmıştı ki, ldamma karar verildi. 

!şt' o zıı.man, Mata Hart,. bütlin soğuk 
kanlılığınl kaybetti. 

En bUyUk tehlikeler önünde bile, cesaret 
ve soğuk kanlılığını muhafaza eden bu mut. 
hl§ kadın inliyerek yerlere kapandı, mUte_ 
madlyen merhamet diledi. 

İdam edileceği sa.bab, .Mata Harinin hüc_ 
resine girenler, hayretten dona kaldılar: 
Bedbaht kadın, bir gün içinde tamamJyle 
bltmıı, ihtiya.rlamı§tı. Buna rağmen, artık 
kurtulu§ ümidi kalmadığını anlaymca, ina. 
nılmıyacak bir kuvvet aar:!ederek, bUtütı so_ 
ğuk kanlılığını son bir defa topladı vtr idam 
hükmünü tnfaza memur zabit ve ıuıkerler 
üzerinde öyle müthif bir teaır icra etU ki. 
zabit kılıcını atarak bu vazlfeyl yapamıya_ 
cağını blldirdi. Yeni zabitin kumandasr al. 
tmda ateı eden dokuz askerden ancak bir 
teki, kul'§ununu hede!e isabet ettirdi. 

Bu bir tek kuroun. tarihin en korkunc ve 
en meıhur ca.susunun kalbJnl delip geçml§U. 

• 
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Biliyor musunuz ? 

lnglltere 

Erkekler 
cenneti! 

lngllterede hız doğuran analara trselll 
verirler: "Başın sag olsun; cl'sBrf'lin 
kırılmasın, iJbiJr se/er inşallah oğlan 

doğ:ırursun I ,, 

D UNYADA erkek cenneti biç tüpbealz rakamlar ka1')J81Dda Amerlk&lılarm aade .._ 

ki İngilteredir, dofdutu gUnden fU. Jua cttnemekJe nldt l'eçtrdlklerlne bl1k. 
baren, erltek çocuklara bllttln kapılar açık.. medecell geliyor. 

tır. tık nıa.t olarak kız dofuran analara bile V 8 A 118 n 18r1 
doeUan: "Bqm at olsurı; ceareUn kml. 111 
maam, lllf&llah öb(lr aefer ottan doturur. yasak 1 
sun .. diye teselli verirler. Erkek çocuk do- Almanyada umumfyeUe J&I •• btlhaaM 
ğuran analar, erkek evlAdı olan babalar bo. tereyat ıı&nr )'pmak, lıu tıa.nıan duvarlar& 
roz gibi kabararak gezerler! yapqtırmak ve dalrtmalt menedllm1fUr. Bu 

tnrtlterede erkek evl&dın kız evlAUara gibi ytyeceklerl ballca hatırlatacak Defl'lyal 
her hUIUBta tlatiln tutulduğu muhakkaktır. da memnudur. Hallan balık, patat... peynir 
Hattl taball ve terbiye meaelealnden tutun ,.uaır8 gibi ytyıecek maddelerlne ka.rp &1-
da evde pl§en yemeklerin en lylal bile erkek zmı ırulandmu:ak ber türlü Ut.nıara ml1a&de 
evıauara aynlır. Zavaıır kızlan çok zaman edlldltt halde Naziler yat ve tereyatmdan 
babalan mlrulanndan bile mahrum eder. bah9edlldlll zaman fena halde ıılnlrlenmekte. 
ler. Bu şartlar altında İnglltereye erkekler dlrler. Bunun da Mbebt, Almaııyanm N iL 
cemıeU demek hiç de mübalAfalı aayılamaz UhAl edememif olmaaıdır. 

detıı mı? Köpekle nasıl 
Halls kan 
Almanlara dost 

mahsustur 1 olablllrslnlz? 
Almanyad&ki Yahudi aleyhtarlığı malam. 

dur. Geçenlerde yeni açılan bir parktaki 100 
kanapeden 92 111 hallakan Almanlara Mldst 
YahudileN t.ah.lla olunmut ve Almanlara 
mahsua kanapeler 1lzerlne de fU yazı yazıl. 
m~tır: (Yahudllertn bu kanapelerde oturma.. 
ları memnudur.) 

• Yahudi kitapçılar, hallakan Almanlara 
kitap satamazlar. H&Uakan Alman k&nmdu 
oln muhrrlrlertn eaerlerl Yahudllertn eUDde 
klrletllemez. 

• Yahudi dükklnl&rmdan veruly• &111 
\•c:-lş eden Alman k&dm1anıun balllkan Al. 
man kocaları bu borcu tannnuaıar, tanımı. 
:ra mecbur edilemezler. 

• Hallakan blr Alman kmm atnema,. d&. 
,·et ed•n bir Yahudi genel Nurnbers mahke.. 
mesı tarafından bir ay hapııe mahkQm edil. 
nılştlr. Hapis kararında §U c1lmle caUlıl 

dikkattir: "Nurnbcr- kanunlan, arlyan tr. 
kından olan Alman kızlarına yakl&§mak fa. 
Uycn Yahudileri cezalandırmak için yapıl. 
mı§ttr . ., 

Eski gazeten er 
ne işlerde 
kullanılır? 

Bir çok memlekeUerde eski gazetelerden 
kue kt.ğıdı yapmak memnudur. F&kat gene 
birçok memlekeUerde de eaki l'azetelerden 
bu ırunıUe l8Ufade bot görWmektedlr. 

Sizi taımnı,.n blr ldlpeld• dMt aıma. 
nm da eUkete tabıl oldulU mubaJrkaktır. BU 
eUket, daha Ziyade alsln tantıımdul biç bir 
ıe7 yaprJmakemn, bllton merulml kGpeğe 
bırakmaktan ibarettir. Buna riayet eden ber 
kim oluna ol8UD en huyauz k6pekJert• bO• 
derbal &.t olabUlr. 

Bir Jcapek kendlnl bulundulU yerin muh&. 
tm teJüld eder. Bunun için de bllton 79-
b&Dcdara k&l1I filpbell daYrUUr. Kepelbl 
bir tnunı tanımak ~ Dk lfl ko1d&maktır· 
Bunun için. yannma kadar 80kularak mi 
kokJamuını tabll &ddebDek lbımdır. 

Bu tanıtmaya mtıaade etmlyenk b&ltr1P 
~ bel• kaçtıtmm takdirde k"Pe
ıtn .. kfl'll olan Dk ftlpw.rt bbbOttlD 
flddeUenmlf demekUr. 

Rallıuki abl koJdamuma ma.ude eWIL 
m takdirde tanıtm• •UlcetlM riayet •tmlt 
o14utunus için Udncl barekeU katuım 1cal. 
dırarak olq&nınuml ı.temek olaeaktır. 

lılaamaflb bu tanıpna merulmlDe riayet 
de klfl detudtr. Köpek bundan llOftr& da 11st 
gene kontrol altında bulundurur. Hndt lnsb 
konuımak, blrdenblre &yafa kalkmak yahut 

da aileden birine cSotru art admılarl& :yürtl. 
mek onun ıUpbelertnln tekrar u,.nmuın& 

ııebeb olur. Bu takdirde de köpek gene slzt 
lıUcum edeblllr. Şu halde llk tanııma gUnll. 
yabancı köpetin huzurunda ualu oturmak 
prtını - ıamlmaınak için - unutmamak 
gerektir. 

w -

Holivud sinema şirketlerine sormalı : 

Venüs ve Apollonu 
Angaje eder misiniz ? 

Seksapelin matrl1aıso mevsnmıne ve m@<dlaYa 
göırce değDşelblDlr 

YllzllnUzdekl herhangi bir hatayı güzellik enstitüsünde diizeltmeğc kalkmayın; günün birillde 

Size beoziyen bir yıldızın belirişilc siz de gUzel sayılabilirsiniz 1 

Çin yıı.llm ukl defll, Amerikan Avrupa 
gazetelerinin iadelerin! de •tm almaktadır. 
Bu gazeteler memleket dahilinde Argılık 

k~ğıt olarak kullanılmaktadır. Çlntn (~) 
milyon nutuau oldujunu batırlarıak bu iate. 
ğln muazzam bir kUUeden geldiğini takdir 
ederiz. 

çın gazete rerı
nın hllelerl 

Bugiin1oü Apo?lon Robert Tay?ordur; fa7cat, yarın ..• Şinuli, yıldıza tapınan TMdınlar, çok yakın bir zamcnıdtJ 
sırtlarını çevirmiyeockler mi? 

DUnyada her ,ey ne kadar değtti !. Ne.re:le bozulmıyoan ve hiç dt'ğiş -
mez sayılan güzellik prensipleri? 

nın "Seksapel,, e malik olması icaP; 
tiği kanaaticfr. akat şu ''Seksapel,, 

Mançuryada ise eald l'llZeteler duvar kL 
ğıdı olarak kullanılmaktadır. Sofuk blr 
memleket olan lılançurya halkı, eald gazete 
k!ğıUannı birkaç kat olarak duvarlara ya.. 
Ptftmn&kta ve bu aıureUe qutuzı içeri l'eç.. 
muine manl olmaktadırlar. Eakl pzete 
klğıtıarmdan Çinliler k&lıt oyuncak da L 
mal etmektedirler. 

Hakkı tellf 
hakkında 

bDlmedlklerımız 
lrtandada Tara imparatorluğu devrinde 

bir papazın vücuda getirdiği cazip bir dua 
.ınaauınm klllaeye fazla lnaan celbetUğlnJ 

gören bafka bir manutır papazı tarafmdan 
kopye edllmeal Uzerlne dua maaaamı imal 
eden papu krala müracaat ve fiklyet et. 
mlltlr. Kral, dua maaumm, ulmı yapan 
papazdan bqkaar tarafından kullanılmama 
amı ve kopytalnln de yok edilmesini emret. 
mı,ur. Hakkı telif bundan sonra yazılara 
e;ımll olun.muıtur. 

Arnerlkada merlyet mevkllne giren ilk ba.k 
Ju telif kanunu 1790 yılında yapılmıştır. Hak 
kı telif kanununu lhllll etmıı olmak lçln her. 
hangi bir muatkl kom,ozlsyonunun ınradan 
d~rt notumı kopye elmll) o!mak kl!!dlr. 

• İnrllterede asıl sahibinin lznl olmak. 
11zın kitabı mukaddes baaanlar cinayet ıııe. 
r.1 ~ addolunmaktadır. 

• Kitaplarda hakkı hllfln mahfuz oldu. 
tuna dair olan kayıt ya eserin admı tqıyan, 
yahud da bunu takip eden aaytaya yazılma. 
dıkça bütUn kanuni haklardan iatlfadeye ım. 
k&n yoktur. 

• Hakkı telif, inen intikal eden em!Ak gt. 
bldlr. Babadan oğul& vea&Jr vereaeye intikal 
eder, varlulz ölenlere alt hakkı teııner cıe-w·. 1 
ıet malı aayılır. 1 
Blır senede 5 
mııvon kUo 

çtklet ı 
.Amer11rada btr Nft• a:arftnda ı.tnallk otu. 

un ·~Jdet,,ID mlktan U00,000 Jcflodur. Be
deli._ (UG,000,000) dolar tutnı&ktadlr. Bu 

Çlnde, hepsi de Şanghayd& olmak U.Zere 
on lki kadar gündelik gazete çıkmaktadır .. 
Bunlar bUyUklUk itibarile blrtblrlerlnln ayni. 
dlrler. Fakat bittabi aauı hususunda b&zıl&. 
n çok geridir. 100.000 nüsha satan gUndeUk 
gazeteler olduğu gibi 10000 den fazla ııatam& 
yanlan da vardır. Fakat tıln garabeti, en 
az ııatııan razetelertn de en çok •tııanlar 

kadar yUkııek llln tarlleal tatbik etmelerin. 
dedir. ~ aatılan bir l'&ntenin çok a&laıı bir 
yazete rtbl yUkaek U&n fiyatı tatemeal ene
ıa. insana garip görUnürae de ÇlıılUer bun& 
çok pratik çare bulmuılardır: 

Az •ta.D gueta a.blplert, kendllertııe Uln 
vermek tızere müracaat edenleN, ruetedekl 
llll.n tarileatııden ,.U.Zde bet Ut 715 tensUAt 
yapıyorlar. Bu suretle bem rakip raseteıerln 
llln tarlfelerlnl dercederck dok 1&tıf :J&P• 
tıklarmı halka anlatmış otuyor: hem de 
llln tar!fel~rinl dercederek çok u.trf yap. 
tan kurtuluyorlar. 

Hattl ıUzellik kaideleri h:Je .. 
San'at ilerninde ebedi bir töhret te -

min etmit olan bazı reısamlann, ba.zı 
beykeltraılann tablo ve heykelleri, he
nüz yirminci asrın batlangıcına kadar 
ınimi vernce, meçhuil kadar, güzelliğin, 
sarsılınu timaaı ve nilmuneleri telakki 
ecil'Jdf. 

Halbuki timdi.. Meseli, Milanın öl
mez tahneri sayılan Venüa'il canlanıp 

ta bir baloya, pllja veya aahneye 9ksa, 
aeyircilrein muhakkak yüzde doksan do 
kuzu: 

- Aman yarabbim!.. der, inek vü
cutlu bir kadın •. Ne ç:rkin, ne berbat!. 

Erkek güzelliğiri.n timsali addedilen 
Apollon !da §U, biç hoı olmıyan söılerle 
karıılarur: 

- Arnan ne kadıntaımıt bir adamı •• 
kimbilir J.1golo mudur, nedir? 

Eskiden her ıey belli ve sar·hti.. ln
ıan güzclı olarak doğdu mu, (;ylece 
kalırdı. Fakat tabiat, ondan bu liitf ü 
eıirgec'l. mi, artık hiç bir kuvvet onu bu 
çirkinlikten kurtaramazldı. 

Meseli, zamanın en seksapelli sayı -
lan, hükürridarlanru bile, ayaklarına ka 
P&ncbran Kleopatranın çirkin bir bumu 
vanruı, ve biltiin hatmet ve satvetine 

rağmen, bu çirkinliği düzeltme!:ten a
ciz lı:almı§ .. Halbuki bu devirde olsay
dı, derhal miikemmel bir güzellik ens-

1 

titUsüne gider ve cerrahi b:r amelıyat -
tan sonra, dünyadaki bütün "Antuan,,
lan tdaha büyük bir muvaffakıyetle tes 

1 

hir edecek imkanları bulurdu. 

Sonra, eskiden, bir erkek, güzel bir 
esmere aıık oldu mu ı onu bir hafta son

ra, plitı=.n bir sarııın olarak karıısıtıda 
bulmaktan mütevellit bir r.nkiaarı ha • 
Y&le uframık tehlikesine maru.z değil
di. 

Sinemanın keşfindenberi, bütün ha· 

yat sanki süratle çevrilen şeritlerin 

peşine takılarak sürüklendi. 

Sinemanın, insanı nasıl esir ederek, 
ba!J döndürücü b:r süratle istediği ta • 

rafa götürdüğünün hiç kimse farkına 

varmadı. 

Şimdi insanlara gUzellik kaidelerini 
zorla kabul ettiren, hep bu sinemalar • 

dır. Ve bu güzel\!k kaideleriyle, zevki 

selimler, beyaz perdedeki hayaletler ka· 
dar, değiııik ve geçic.ı:lir. 

Güzellik hakkındaki telakkiler, tim· 
di her mt'vrhn1e değ'~iyor .. Kadın ve 

erkekler, ancak o mevr,:mde meşhur o
lan bir ''yıldıza,, benzemekle güzel sa
yılıyor. 

Mesela, dün, güzelliğin, Brigit Hel
nıin çehresinde tecessüm ettiğine k<!nİ 

iken, bugün, bunun yanlışlığını ve 

Katrin Hepbom'un (o yukarıya doğru 
kıvrılmış burnunun) güzelliğin t:msali 
olduğunu öğreniyorsunuz. Fakat ya • 

rın da öğreneceksiniz ki, Bri.git Helm, 
l{crtin Hepborn ve Joan Kraufo:-d to- ... 

pu birden ilahi Grta Garbonun tırnağı 
bile olamazlar. 

iki gün sonra, bu kanaatir.:zin de ta· 
mam:y1e aksine olarak deği§miycc.cğini 
k:mse garanti edemez. 

Güzellikleri asırlarca dillere destan 
ve san'at alemine rrtmez tUkenme.z bir 

memba olan Venüsle Apollon'un, bu • 
gün bir Holivut şirketi tarafınldan an-

gaje edilmeleri ihtimali yok değildi. 

Ancak, fotojenik olmadıklan iddia edile
bilirdi. Her ıeyi tesadüfe, rejisörün key
fine ve nihayet modaya bağb:Jır • 

Şimdiye kadar münakaıa edilmfyen 
bir cihet vardır kf., o da üzel bir kadı· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__:__~~~~~~~~~ 

nüen şeyin ne olduğunu sorarsatU'• 
rih h: r cevap alama.zsıru.z. ıı! 

Holivadun çıkardığı bu tabir, tel 
mütenahi bir mS.nayı ihtiva ett1le U 

'b" 11' kalmıyor, asrımızdaki her§ey gı 1~• 
temarliyen deği§iyor ve t::.=1hassa 
ya tabi oluyor. 

Bugün Parsiteki Luvr müzesini ·~e 
zenler, sırf S.:Jet yerini bulsun dı>. 
Jokond'un tablosu önünde sahte 
hayranlık gösteriyo:lar. Em.:n o.ıun Jl 

ayni J okond sok~ğa çıksa, pe§ıne 

bir erkek takılmaz. Halbuki. sine 
e 

rejisörünün intihap ettiği l:fr kad!rl• i 

kek seyircilerde arzuyu, kadın. seyir;, 

terde ise kıskançlığı tnhrik d:yo.r· l1İ 
kat doğrusuı bu iıte kıskanılacaıc ., 

(lr• 
§ey yok.. Dudaklannızm Joan " 
ford'un dudaklarına ve ya burnurııl' · 

Cari Kuperin burnuna benzcı:netıl; 
hiç te mil eessir olunac:ık bir ;eY 
~·ı g: ... •• 

Çünkü, evvel!, bir çok ''eüzetllk e~tıJ 
titü,, teri varc'.r ki, tnbiatın hatala f , 
mtJcemmelen bmi:- eder. Diğer tat•

1
,

tan bugün güzel olmadığınız halde· 
• "'1 • ..ı - • b" "'111 cJıl ' rın, sınema 11 emın\K yenı ·r r. tılef 

belirince, güzel sayılmanız ihtiı:nalı 
cuttur. ~ 

Büyük bir ağız, çirkin lir burU"• det" 
düz bir çehre - bunlardan istifalde·,lil' 
mek şa:tiyle - teshir edici birer fl t1l • 
haline gelebilir. Yalnız iyi bir sıÇ ~· 
valeti yapmayı, kendinize yakı;ac~e
kiyajı intihap etmeği. bıyık k::ıY" ,_,) 

ği ve ya ceketin omuzlarına kO~ 
pamuk miktarını tayni etmeği bi 

~u~ ~· 
O zaman, §U veya bu yıldıza bC 
ek ve...&;~:J...ıW.ili;,ILl~cı.ı.z:......-------------
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trı llal·on söz söyliyebileceğini anla • • Halbuki Leonora aldanıyordu. Kar-
1~1• diz Ustu düstü ve: şısındaki adamın nekadar hlleklr, ay 

'a - Alı madam - dedi - Eğer bu kı. ni zamanda da tedbirli olduğunu bil.. 
ll'lalik olursatl\ size taparım... miyordu. Filhakika, Leonora yukar-

Vo- Denıek yanılmamışım, onu sevi. da söylediklerimizi dilşünUrken Ros.. 
rsunuz değil mi? pinyak da kendi kendine ş5yle diyor. 
;: Delicesine seviyorum madam. du: 

~i onara, sevgiden gözü dönen Ros - Eğer bunu kabul ede~m mah • 
6UllYakı görünce güldil, hır dakika volurum. _ Ve yüksek sesle cevab ver 

~'tldilkten sonra: di: 

8111- Ona malik olmak için ne yapar. _Madam. Ben bir çic;ekc;l kızla mı 
ız? d' k \·e : - ıye sordu - Fazla ehemmiyet e\'leneceğim? Affedersiniz, bu .~a a o 

~o;ı:Yormuş gibi duruylrdu, fakat kadar tuhafıma gitti ki, gayrıihtiy~ 
t'a Pınyaka bakarken gösterdiği ıs - ri kahkahayla güleceiğm. 
Yo~tavn sergcrdeyi ikaza k!fi gell _ Ve delicesine gülmeye başladı. Le.. 
di kit;· Doğruldu, ~ert bir tavırla de. onora ona hayrette bakmak~ydr. 

ltı - Her şeyi yaparım madam. Bu 
ğı: elrle edebilmek için yapmıyaca _ 
lUrı. c~n~yet ve al1:aklık yoktur. Her 

U 1§ 1 yapmayı göze alırım. 
gU~~nora bu sözlerden Mnra yine 
le U. Bunlar gayet kuvvetle söy • 
nnıı ti ' b' ş · ufa.dam Dankr yarı alaycı 
ır eda ile dedi ki: 

d '"':' l:Iamdolsun, namuslu bir asil2'~. 
enın yapa ~ . . rn mıyacagı bır şeyı yapmak 

Jl'ecbtıriyetinde kalmıyactü.sınız. Roı'! 
d:nyak, ben sizin İyiliğin•z ile Alaka. 
ti rıın. Saadetinizi temin etmek iste. 
re~ Bu kızı bu kadar ıoevdiğini1.e gö. 

1 undan başka kimse ile mes'ut o. 

1 
aına:zsınız Binaen~l~yh onunla evlen. 
~~nlzi. tcr.s:b ediyorum. Kendiı-lne 
,.. nasıp olan drshC\m::!yı ben verece. 
61nl, 

il Madam Dıı.nkr bunlıırı söylcrkl'n 
d "5P!nyukı dikkatle sü.;üyor ve için. 

en de şövle dilşünUyordu · 

0 
- l{abul ederse bllivor ıirrrekt•r 

b
. ~ktt Stok1c0ya mürncıuıt Nıcrim 
ır h · ı nu ançer darbesiyle mös~ ö lö baro. 

ortadan kalc!ırır. · 

GUlmesinfn neticesini bekledıkten 
sonra eski çevikliğini muhafaza ede. 
rek: 

_ Bunda gülecek ne var? Yoksa, 
bu kız namuslu deı?il midir? - dedi • 

_ Yok madam, bunun için hiçbir 
şey söylemem. Bilakis çok namuslu 
olduğuna eminim. 

_ Güzel, genç, namuslu, zengin, 
yani zengin olmak Uzere. 

- Affedersiniz madam, bunlardan 
artık bnhsetmiyelim. Ben vakıa fL 
kirim ve her ne vasıta ile olursa ol. 
sun zengin olmak isterim ama, görU • 
yorsunuz ya, madam, çok açık konu.. 
şuyor um. hem de biraz kabaca. Ne di. 
yordum madam, evet, ne vasıta ile 
olursa olsun. zengin olmak isterim, 
fakat bu olmaz. Böyle bir evlenme 
sayesinde zengin olmaktansa mete • 
lıksiz vaı::amıya razıyım. 

Bu ;özleri o kadar ciddi bir tarzda 
Eöylemisti ki. Lconora bunların doğ. 
ııı olduğuna inandı. Maamafih tecrU. 
b~yi sonuna kadar götilrmek isledi: 

_ Bu genç kıza. nail olmak için her 
şeyi yapabileceğinizi söylilyordunuz, 

• 
• 
• 

1 
a 
1 
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: - Bizi de ber&ber sUrUkliyeceksL 
niz değil mi'! 

Mart dö Mediçi, bu sualin altında 
gizli olan aUşUnceyi farketmeden ce

va b verdi: 
- Heyhat, evet. 
Leonora kendi kendine dilşUndil: 
- Beni korkutacağını mı zannedi -

yorsun? Senln için çalışırken kendi
miz için uğraştığunızı hatırlatmak is. 
tiyorsun değil mi? Böyle olunca min. 
nettarlıktan kurtulacaksın ha. Evet, 
senin yerini kaybetmen. bizim öIU _ 
nıümüz demektir. Fakat korkma, sa. 
:na bunu söyliyecek değilim. 

Bir müddet ikisi de sustular. Niha... 
yet s&.e ballıya.n madam Dankr oldu 
ve Mari dö Mediçinin damarlarındaki 
karu donduran şu sözleri söyledi: 

- Biliyorum. madam, sarayda her
kesin bizden nefret ettiğini biliyorum. 
Herkesten evvel Jcral... Yegilne da • 
Yandığımız insan siwniz. Bu yerden 
de mahrum kalırsak, mahvolacağımızı 

'bilmiyor değilim, fakat ~mı .. unut. 
maymız ki, bunları bildiğimiz için 
çoktanberi bazı tedbirler almaktan ge 

ri durmadık. Eğer mada.m. sukut e -
ti~rsen.lz. dikkat edln1z, siz.den uzal[ -
laştığmı gün sukut etmi§ olacaksınız. 
dır - evet, eğer düşeceli olursanız, 

mahvoldunuz demektir, Bu gibi bir 
halde hayatmm blle ırurtaram~mız, 
biz ise, fntma. bl.r.e gelinceye kadar 
kaçacağız. Hem, emin olunuz, bizim 
kaçmamızdan o kadar çok sevinecek
ler var ki, hareket.imi7.e mini olmaz. 
lar, hattA yardım bile ederler. Biz t. 
talyaya gideceğiz. Nekadar kaybeder • 
tek edelim, yine elim~e oldukça mü.. 
him bir şey kalacak ve onunla KonçL 
ni bir kUçUk prenslik satmalır ve ahır 

ömrümüzü rahatça geçiririz. Görüyor. 
sunuz ya, eğer bqmıza bir fellket p. 
Iecek olursa bizim vaziyetimiz ııfzinld 
kadar fena değildir. 
Kadın bwilan o kadar kuvvetle eöy. 

Jcmifti ki, onun ihtiyabıız hareket et. 
mediğini yakmdiı.iı bilen Mo.ri dö lle. 
diçi bütiln bu sözlere inandı ve yalıia 
bırakılmaktan son derece korktu. a. 
detii. yalvarır gibi bir hıil a!arak dedi 
ki: 

- Leonoracığım, aman beni yalımı 
bırakayım deme, ben sensiz ne yapa. 
rım, ne olurum. 1 

Madam Dankr kraliçeyi 'dikliatle 
!!ilzdil, tamamiyle korkmuş ve her fa. 
dakarhğı yapmıya hazırlanmıı oldu .. 
ğunu anladı. Dudaklannda aolgun bir 
gülümseme belirdi ve dedi ki: 

- Allah bana böyle eeyl~ yaptnt., 
masın! Ben size bir kere 11& verdim; 
herkesten daha iyi bilirsiniz ki, ben BC5 
zümde sonuna kadar dururum. Emin 
olunuz ki, her eeyi göze alaralt bu le. 

fer de sözümil sonuna kadar tutaca • 
ğım. 

Mari dö Medf çi rahat bir. nefes al. 
dı, Le'.>noranm sözünde durat;ağmı bi. 
lirdi. 

- Senin bana ne kadar Jlmn oldu.. 
ğunu bilmez mi,im zannediyorsun. Şu 
halde beni tehdid etmekte maksadın 
ne? - diye sordu • 

- Ben sizi tehdit etmedim. Zaten 
siroen ayrılmak aklıma gelmez; fakat 
ben menfaatimi düşUnmeden size kar. 
şı fedakarlık ederken, siz btinu inkAr 
ettiniz. Sizi kurtarmıya ça)1!:.blmı haL 
de sırf kendi menfaatime hizmet et. 
tiğlmi söylndiniz, ben de teeıtsUrle ya. 
mldığınızı söylemiye mecbur oldum. 

- Ben böyle bir §ey söylemedim, 
sen aklından uydurmu§Sun' 
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- EVet madem, aöyJemedtntı, fa • 

kat ima etthıfz, herhalde d121Gmn°'9U
Dflz.dtlr. 

Leonora o ana kadar habret edici 
bir tarada llÖZ eöyled1fi halde, limdi 
tavrım defltt:irmiltl Heyıecanalnmq 
gı"bi bir hal alarak dedi ki: 

- Evet madem, bunu anladım. Bun
'Cfa.n dol&yıdlr ki, me izah edemtyece _ 
ğtm derecede atııirlendtm.. 

- BugU.n hakikaten' çok tallhalzim. 
Biraz evvel latenilyerek 1&11& hakaret 
etmjftim, halbuki timdi de kederlen.. 
dim. Bak ben ne kadar tallhsfzlm. 

Leonora gittikçe ZiyadeleJell bir he.. 
yecanla llkırdama devam etti: 

- Niçin bbden lilpheleniyol'IUlluz? 
Biliyor m'U8Wluz ki Konçinl ile benim, 
burada bulunmamız, abe karp beele • 
diğimiz hürmet ve muhabbettendir. 
Eğer menfaatimizi dtlşlhuıeydik, 

~ktan uzakl&§Il'dık. Halbukt biz ha. 
yatnnızı tehlikeye koyarak burada ka. 

lıyoruz. Hem de her gUn birçok ha • 
karet ltltlyoruz, Herkes ~leyblmlzde 
bulunuyor, fakat yine sizin yanınız • 
dan ayrılmıyoruz. Niçin! BlUyomııruz 
değil mi? Bugüne kadar bntyordunuz 
zannederdim, halbuki şimdi içime bir 
şüphe girdi. Burada bulunmamız lbe 
olan bağbhğnnız yOzl!ndeTidir. Size o 
kadar bağlıyız ki. sizden aynlmaktan 
ea beraberce ölmeyi tercih ediyoruz. 

Bu sözlerden 110nra. heyecanım giz. 
Uyerek, bu defa da meyus bir hal ta. 
kmdı ve llkırdısma devam etU: 

- :Eskiden g&sterdifinlz fevkallde 
htırmet ve fedaklrlıktan dolayı yanı. 
nızda bir mevkifm oldufunu zannet • 
melrteydlm. Haklmıızdakl iyi dUfiln • 
eelerime emin oldulunuzu sanıyor • 
dum. Ney1e, tımcU s&'OYormn ki, al. 

danmJ§mı. Artık bunlan konuemıy& • 
hm. 

Leonora sözünü bitirir bitirmez res
mi bir hal aldı ve kraliçenin mtısaade 
vermesini bekledi. 

Ma.ri dö Mediçi nedimesinin gönlünü 
nuıl alacağım bilemiyordu. Birkaç 
dakika d~dUkten sonra ınasanm U. 
zerinde duran bir kutuyu eline aldı ve 
kapağım açtı. İçinde gayet kıymetli 
bir gerdanlık vardı. Kraliçe gerdanlı.. 
ğı ıUzerek içini çektikten soııra kutu. 
yu Leonoraya uzatarak: 

- Azium Leonora, • dedi - Aramız.. 
daki anlaşamamazlığm ortadtn kalk • 
ması için eu gerdanlığı sanll versem 
olmaz mı? 

Madam Dankr çoktanberl göz koy _ 
duğu bu gerdanlığı görllncc gözleri se 
vinçle parladı: 

- Ah madam, bunu bana hediye e. 
diyonunuz ha. Benim için bu kadar 
bUyUk bir fedakirlık etmPk mUnasfb 
değildir. 

Derken, bir taraftan eline aldığı kU
tuyu okşa.maktaydı. Kraliç~: 

- Rica ederim Leonora, bunu ka. 
bul et • diyordu - Yoksa beni artık 
sevmediğine hUkmedeceğim. Ayni za. 
manda da beni tahkir etm~J olursun! 
Haydi Leonora, sana yalvannm. beni 
seversen kabul et. 

Artık kraliçe ile Madam Dankr ba. 
nşmışlardı, Marl dö Medici ona bir _ 
c;ok sual 110rduktan 110nra gitmesine 
izin verdi. 

-62-

LEONORANIN F AALtYETt 
Kralic;e, Leonoranm fedaklrlığına 

karşı biraz mfüıamahakar davranm k 
icab ettiğini dUşUnürken, Mııdam D a an. 
kr yavq yavq evine gitmekteydi. 
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'J'XRDXYXNIN ICIZI 

Yüzü gayet ciddi idi. Ne düşündüğü 

malfım. değildi. Odasına girer girmez 
kraliçenin verdiği inci gerdanlık ile L 
ki yUz bin franklık bonoyu bir dolaba. 
kilitledikten sonra salona girdi, bir 
koltuğa oturdu ve Baron dö Rospinya. 
kı çağırttı. Rospinyak, Sentdeni soka. 
ğmdaki kavgada aldığı yaralan teda 

vi ettirmişti. O vakada ölen Longval 
ile Roktaym yerine de Montroval ve 
Şalaber tayin olunmuşlardı. Bu iki 
muhafız Landri taraf mdan arkadaşla. 
rmm öldilrillmesine sevinmişlerdi. DL 

ğer yaralılar da tedavi edilmiş oldu.. 
ğundan Konçininin muhafız çetesi yL 
ne tamamlanmış bulunmaktaydı. BU • 
tün bu çete efradı son mağlQ.blyetle • 
rinden sonra kendilerini haklryan Par. 
dayana büsbütün diş lıilemişlerdi. 

Rospinyak, Leonoranın yanma gidin • 
ce, madam Dankr onu baştan aşağı 

süzdil. Evvelce de söylemiş olduğumuz 

gibi Roeplnyak gayet yakışıklı ve gtl. 
zel bir gençti. Şimdiye kadar madam 

Dankr kendisini pek az defa ~ağırtmış 
olduğundan bu defaki davetten kuş • 
kulanmış olan Rospinyak hanımının 

bakıştan önünde vaziyetinı bozmama. 
ya çalıştı. Leonora bir mUddet baktık.. 
tan sonra gUlUmsedl. Anla51lan Ros • 
pinyak Uzerinde istediği teeiri yapmış_ 
tı. Nihayet tatlı bir sesle titdi ki: 

- Rospinyak, çiçekçi kız veyahut 
İnci çiçeği adı verdikleri şu kilçUk kı 
za hali aşık mısınız? 

Bu sual Rospinyakı şaşırtmıştı. Ke 
keltyerek cevab verdi: 

- Ne demek istediğinizi anlıyamı. 
yorum madam. 
Şurumı söylemek lazımdır ki, Flo. 

raruım Konçininin konağın~& olduğu. 
nu bütün ev halkı blliyorlardL Leono. 

ra da bunu gizlemeye lüzum görme • 
mitti Marep.l Dankrm zabitleri ve• 
ıilz.adeleri olduğu gibi Machm. Dankr. 
m da nedimeleri vardı. Bunlar biz • 
metçilerle bir seviyede değildiler. Flo. 
rana bu nedimeler araama girmittf, 
Şunu da ilave etmemiz llzmıdır ki, 
husUll muamele gördtliQ. ·için kendi • 
sine haset edenler bir hayllydi. 

Roaplnyak bunlan ve daha birçok 
eeylen biliyordu. Ef endiıinin yanın • 
daki vaziyeti onun birçok sırlan öğ. 
renmesini kolaylaetmnJitı. Baron, 
Flora.n1 hakkında neler bUiyordu. o, 
bunlan söylemiyecek kadar hem r.e • 
kt, hem de ağzı sıkı bir adamdı. Ne. 
tekim Leonoranın suali Uz.erine der • 
hal kendini topladı, hanımı ise onu 
tatmin edecek bir tekilde dedi ki: 

- Korkmadan söyliyebilirainiz 
Roepinyak, mösyö lö marepl söyli • 
yeceklerlnlzi dinlemiyor. Ne söyle~ 
niz söyleyiniz, gidip kendisine haber 
vermiyecefim. Zaten IUllU da iyi bf.. 
!iniz kl. möeyö lö IDaftl&] l&lerinizi 
işitse de da.nlmaz. Bu kmdan tama. 
mlyle vazgeçmiştir. Eler anlqabilir. 
sek aebebfnl ıü.e söyliyeceflm. Bu 
llOn sözler Roepinyakm nazarı dik .. 
katini celbettiyııe de en bUyUk tehdit. 
le karşı olduğu gibi en tatlı IJiSzlenıı 
kar~· da Jlkayt durmumr bl~ 
HUrmetıe eevab verdi: 

- Affedersiniz madam, ne demei 
arzu ettiğinizi bir turltl anlıyamıyo • 
nım. ! 

Leonora ciddi bir tavırla dedi kf: ı 
- Şimdi anlataca#ım. Bana iyi bL 

kmız Roepinyak, ben llfzin Iehinime 
bulunan ve sizin için tloetluk eden 
bir fnsanırn . Bu sokak kızını sevdi. 
ğinizi ftı rudiyor ve onu aize vermeli 
istiyorum. 



ı _Sarıyer, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, .A.dalar :·~ Bakırköy belediye şu. 
belerl mmtakalarında 1 İkiı~.citeşrin 937 tnrıhınden ıtıbaren sırtta, başta ve 
ommda her nevi eşya ye gıda maddeler. Uı§mması ve sntı 'm&sı yasak edildi. 
ğinden aşağıda yazılı semtlerde umu r.1İ sahş mahnll :ri kurulma::3ı münasip 

cörillmliftUr. 
2 _ Buralarda aatıelar her gün saat sekime b.ı~hy:ıcak, on buc;uğa 

8 t y 
0 

C L U kadar devam edecek ve seyyar satıcıla :- kat"i olarak on bucukta dağılacak. 
1 !facı Murad (turkce eoz.. lardır. 
, 111> 3 _ Bu satıe yerl~rinde münhasıran yaş meyva ve sebze satılacaktır. Her 

~alo BU maceralar ıua r.evi et ile bakkaliye mağaz.ıt~armda satt!ması mutad olan gıda m.•ıMelerinden 
Le <TUrk~ .aaJQ) herhangi biri buralarda .satılamaz. 
0;:wu ~kea 4: _ Motörlü ve motörsüz araba ve elde taşınabilecek küçük kaplar Ye di. 

... dotru (Türk fl1. t ] .. ı "] · ~> ğer va.sıtal:ır temin etmiş olnn seyyar sa ıcı arın, gos.erı en satıs yerlerıne 
1 Bit bal~ hattruı /. gelmeleri kendi ihtiyarlnrma brrakılm ırtır. Bunlardan yukarda kaydedilen 
1 l'o,ıvar., / - -· \·aaıtalan tedarik etmiş olanlar sokak! arda dolaşarak satış yapmakta ser. :a Cetln d,"1liaıtı hlldm.J besttirler. • . , 

ı:neo ~ Jllllyet ' 
A111. ~anlar ve ParialJ 5 _ Sırtta. başla \'e omuzda her ne \'i eşya taşıma veyahut seyyar satıcı. 
!uz bk edenler görüldüğü takdirde bunlar hakkında Umuru belediyeye müteallik 

1.; 011naıı1u hü1mJ ve Al- ahkamı cezaiye kanunu daıresinde takibat yapılacaktır. 

1 
kra uyanııı K~yfiyet alakadarların malumu olm :ı.k üzere ilan olunur. 

1 Prorranıını t adirmenıı,Ur SARI AfR"'csf · lehııaaııp rnuh• •e'"·l••t .. e YER D c.. . • '' .... uw..... ... s t 1 kt erler· ' • '-. .,\\,, ttrıey ve Ganraterler eyyar 11atıcıların op anaca arı y . ,,,, 
ı 1'rorraınını blldirmemııtır l - Rumeli ka\·ağrndn: R. Kavağı i~i1 ele catldcsindc kai;·~etı<Jık tabya ar. 

ltonıa at.e~ıer lçhıde ve kasındaki Geşme yanındaki meydnncık. ~ 
l s ı- hudut hayduUan 2 _ Yenimahallede: lbnisina sokağır.da Rum kilisesi arkasındaki'tn~;'-

A N BUL ... , ... 
' latıkl'" dancık. ... aavqı ve Man • 

"&laler 3 - Sanyer: Orta çeşme caddesinin nihayetlerınde Hidayet bağı narıile 
1 'r&rz&ıı kaçıyor ve voıga maruf mahal olup Atabey sokağı ile iltisak peyda eder. 

•tetıer içinde 4 - Sarıyer Madende: Maden Kilyos yolu ile Maden camıi sokağının bir. 
~1~~: _ leştiği mahalde dere boyu. 5 - Büyükdere Azatlı sokağında ka 
:tıııı • ln ltalyan kifüesi arkasındaki meydan. 

• , aallp muharebeleri 
~ , 'I <TUrıtce) ve urm ında.. 6 - Kireçbumu: Keçeci zade sokağınn nihayet tarafları. 
<~le-... ı htaı- 7 - Tarabyada: Hayat çeşmesi sokağının nihayet tarafları. 

-..~1 Pı-,,ll'&mnu blldJrmemı,tlr 8 - Yeniköyde: Mektep civarında \fübaşir sokağı nihayetindeki ve çeşme 
11.\l.t k A D ı K O y ,.- JttiBalindeki meydan. 

8tnt°tl'A 1 Lortı Hardı .. ııcızıert 9 - tatfnyede: lstinye deresi sokağnm mt'ydanctk. 
" 

1 
~~:~~~>. 10 - Enıirglnda: doğru muvakkithane caddesinin yukarı kısmındaki arsa 

lt\t.t O s k -us.wrrı &fktır. civarı. 
, ~ D A R. 11 - Emirginda: Boyacı köy - Reşitp ıışa mahallelerinin vasati bir mahalli 

"1t"h... 
8 

A " aıtıan "~t~~~> çocuk rıır olan Şirin !Okağmdaki çe~"Ileni ıo. bulundu~ mnydancık. 
· • ı·1tnı ~ ı R K O y 12 - Rumelihisarında: Polis karakol~ ilerisinde Sırçacı sokağının vasatı. 

"/' I ' >-ttıerıka ihuı&.ıı KADIKÖN DAİRESİ: 
•' }' 4 1' Seyyar Batıcıların toplans.c:Utları 
"~: yerler: 
~9Qt8Aşı DRAM KISMI CAFERAOA: 

1"t tat11 1 - Salıpuarınm I<urulduğu yer. 
ı:ı.. • 9Clnüd(lr 2 - Mod& çayırı: Vitolun duvarının yanı. 
"t{"N •. OSMANAOA: 

~ıpz Tty A TROSUNDA 3 - K ~dm ~ayırı. 
EİtET KISMI RAS!M.P AŞA: 

~ akeam aaat 20,30 da • - Askerlik eubesi yakınındaki ar ıa. 
T1KAM MAÇI HASA1'"P ~A 1KBALlYE: 

.........._ C<onıecıı 3 _.... 1 b 5 - Kurbalıdere polis noktası arka tında Cevizaltı nam mahal. 
........._ • ,. YÇ• "'e ta lo. .. ..,...... - · 

. ......____ OSALL'C l YE MECİDİYE: 
6 - tbrahimağa karakol arkası. · 

lı A 7 - Acıbadem karakol yakınında. 
-,~ B E R TUGLACI: 1 ..... 8 - Kızıltoprak istasyon civarında. Şahin Kahya Fokağı. 

l~~sa~ tarif esi 9 - Feneryolu istasyon civarında Caterağa sokağı. 
.. .r•al .ZÜ'HTÜPA.ŞA: 

n.esını ill &.rında santimi 40 Kr. 10 - Zühtüpaşa Dalyan sokak . . 
Dotd'• nlar 30 GÖZTEPE ·. 1 

u uncu " 
~ ''e iki 8ayfacla 100 " 

llıtincı ncı aayf alarda 200 " 
~lık i~~ada 400 " 

l'icarr Iar r;oo 
kU~tık n· trıabfyeti haiz ol~ 
r~. 120 anlar 20 kelimelik beş de. 
ka.\>eltıı kuruştur. Eskiden mu· 
~Uka.\>eJ 1°lazı mUşterilerimiziıı 
1ll1lııq_ e eri :nUddetince fark L 

illnıar te U~u~ mUddet devamlı 
'Uek hll8 ~lata tabidir. nın ver. 
~~ \r :sunda yalnız. ve mUııha. 
~ I\lT YURDU altmdaki 

ttı~ ttı,. !ren illn bUroau.na 
tat edlhnelldir. 

Telef on: İstanbul • 24370 

r::"i:oKT7>R 1 
1 

enıal özsan 
k~'~ll Oroıot . Operatör ff 
L~e>y ~· rnutehaaaıaı ff 

ela, U Ekaelslyor mağazası • 
eu 8 er gUn ~leden ıonra 
'f':ı::::; e kadar: 1eJ: U235 

:::.:ıum:::r::ı=:r:::::mn=ıımırmı11111d 

~ 
CJoe ' ratör Uroıog 
~(l Dokt:or 
'&cy01:evva Atamaı 
'l'r,

111 
u lıtikıaı caddesi Panmkbpı 
?ay dura ıs No. J 21 birinci 

t.lıq attaki 
1~eh ı ttln lneainde baıtalannı her· 

llat lS-20 ıraımda kabul 

~ eder. 

-~mmmmumm::n:mr.:::::::: 

l1 - İstasyon caddesinden Büyük çayıra giden Nadirağa eeıkağı. 
MERDİVENKÖY: 

12 - Bakkal Om er efendi meydanhğ t. 
ERENKÖY KAMUNU : 

13 - Suadiye Şaşkm bakkal karakol l!Okali. 
U - Kozyatağı Kaı.asker Şakacı sokağı. . 
15 - ı~renköy çarşı ve kışlanın mey danma ı?ıden sol. 

ÜSKüDAR DAİRESi: 
Seyyar satıcıların toplanacak1arı 
yerler: . 

1 - Beylerbeyi _ Hükün1et _P.inası ö {ıÜı 
2 - Havuzba.şı. 

3 - KUplüce camii önü. 
4 - Kısıklı - Kısıklı 
5 - Bağ1arbaşı GUmüş caddesf. 
6 - Kasımağa meyd:ınltğı. 
7 - tnadiye yokuşu. 
8 - Hatice Hasna hatun. karakol Y \1ll. 

9 - Selimiye (Namazgah). . ... 
10 - Tekke kapı. polis noktası onu. 

BAKffiKÖY DAlREŞl: 
Seyyar satıcıların toplanac~kları 
yerler: 

1 - Kartaltepe mahallesi. mahalle -:amf a\•lusu. 
2 - Sıı.kızağacı mahallesi. Sinema t:ıeydanı. 
3 - Yenimahall~. istasyon karşısı~ t~danı. 
4 _ Zeytinlik mahallt>si. Eski pnrtı bınası nrknsı. 
!"i :.... Zevtinlık maha1Jcı:;i. VA kut sok 2ğr postane civarındak.i ar!a. 
6 - o;manıye mahallesi, YE-!1i polis ka:akolu knrşısmdakı arsa. 
7 - Yeşllköy. Demirci sokagı b~şrndakı ar.sa. 
8 - Yeşilköy, istasyon yanmdakı ar~a. 
9 - Kalitarya köyü. Çeşme meydan'· 

ADALAR DA1RESl: 
Seyyar satıcıların toplanacakları 
yerler : 

BÜYüKADA: 
1 - Nizam caddesinde Ptllek solrn e ı . 
2 - Madende Aslan sokağındaki saha. 
3 - Kadı yoran caddesınde Şekerci Hayri yanındaki saha. 
4 - Cami mahalle3inde Küşadiye so~·afı. 

HEYBELtADA: 
15 - Gemici kaynağı caddesindeki arsa. 
6 - Hüseyin Rahmi sokağı ile mezariık sokağı arumd&kl çayır, 

Yalnız 

1.füşterisinin 

zevk:ne 
hizmet eden ışgüzar 

kırtasiyecilerde bulunur . 
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NOZAC 

Şe!fa! malzemeden yapılan liurıun ve 
mürekkepli kalemleri ile ayni 

model masa kalemleri güzel 
sanatin canlı bir ifadesi 

<temektir. 

THE CONKl..IN PEN-CO. 
TOLEDO, OHIO, U. S. A. 

lstanbul Gilmrüğtl BaşmftdUrlttğUndeo: 
M K N 897 B SN markalı 5831 No. lu 86 kilo 500 gram ağırlığında 1046 

lira 84 kuruş değer:nde 5 adet radyo ahize makinesi M K N 7615 Za ma.rka bili . 
No. lu 2536 kilo 708 lira 85 kuruş değerinde Aspestes amyantlı pazarlıkla M. K N 
9324 B markalı No. sı.:z 99 kilo 895 kuruı değerinde buğday 8416 M K N 
M A markalı 6/ 3 No. lu 16 kilo 739 lira değerinde ipekli ve pamuklu mensucat 
MK N 8214 M A marka No. suz 23 kilo 2279 lira 32 kurUf değerinde ıun'I 

ipek mensucat açık arttırma ile 5-11-937 günü saat 14 buçukta Sirkecide Rep· 
diye caddesindeki gümrük satış salonunda dahil ve harice satılacağı isteklilerden 

-~ 14 e kadar vezneye yatırmak ıartiyle yüzde 7,5 pey akçeci ve maliye Unvan 
tezketc;.si istenir. (7343) .• , 

' 

lnhisarJar Umum Müdürlüğünden: 
Tütün eksperi ve harman'.;ısı yetiıtirmek üzere aşağıda yazılı prtlar. dahilin-ı 

de (10) eksper namzedi alınacaktır: } • · - -
1 - 'IUirk olmak, \ 
2 - va§N:ı..o" dan yukarı olmam~ 
3 - Askerliğini yapmış bulunmi.k, 
4 - Asgari, lise vey1- muadili bir. mektep mezunu olmali, ı . ,,,/ ' 
"Lise muadili ziraat mektebi mezunları ve liaan bilenler tercih olunur.;, 
5 - Eksperlik -lapmağa mini herhangi bir hastalığı olmadığx idare heyeti 

sıhhiyesince sabit olmak, • 
6 - Medeni haklarına sahip ve iyi ~klı olmak, mahkOmiyeti bulunmamak, 
Bu şa_rtıa_rı haiz ~tanlar _arasın~a"bl( yoklama yapılac:alc ve namzetler bu yok

lama netıccsındc seçılecektır. Muraeaatler 15 ikint.;iteırin 937, ye kadar kabu1 
edilecektir. 

Daha .fazla malUmat aırnaf? istiy_enle~'.UmumMüdiirlügc müracaat edebilirler4 

• ...e ~ - • .. ~ • (7168)' •. 

Melkit:epRD&eıreo Çocuk vell8eırn
ne, Okuf DlrektörDerlne: 
Mektep kitaplarınızı 'almadan •••• bir ltne aki tanıclrğınu 

'~ VAKiT' ,, Kitabevine 
ufrayınız. ilk, Orta, Li•e, Yükıek v~ Meılek ... Ha okalan, her 
nnılı i~in, her clilclen, her türlü maaril nqriyatını buradan 
kolaylıkla ve clerhal eclinebilirliniz. 

Rcutgele yerden almanın •onuncla yanılma, yorulma, va
kit kaybetme olabilir, üzülebiliT•iniz. 

lhti•cua her yerele kıymet oermeli: (VAKiT KlT ABEVI) 
ele mekte:1 kitapçılığıncla ihıda ka.zanmqtır. .... '. 

Kitap üzerine gelecek her •orguya karıdık verilir. 
ADRES: lstanbul- Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgral: 

Vakıt • latanbul. Poıta kutuıu: 46. 

Türk Hava Kurumu 
. • 

B~yük Piyangos,u 

24. cü yeni tertip başlamıştır 
1. inci keşide 11 Jkinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 30.000 Liradı~. 

Bundan başka: ı 5.000, 12.000, ıo.ooo liralık bUyük ikramiyelerle :cıo.ooo 
ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır .. 

Şimdiye kadar binleıce kişiyi zengi:ıeden bu piyangoya iJtirak edinir.., 

7 - Orhan sok~ğmdaki arsa . . 
BURGAZADA : 

8 - Tukımnğası meydanı. 
KINALIADA: 

9 - Akgünnük sokağındaki saha, 
BEYKOZ DAİRESİ: 

Seyyar satıcılurın toplanacaklan 

yerler: 
ı - Bcykozda ~n çe~elcr ar~sında. 
2 - Kanlıcada iskele civarında. 
3 - Anadoluhisarında Cengaver köpı üsu yanında. 

'(7363) 

İki sene müddetle Ahırkapı feneriyle Yenikapı sı:1hiye dairesine ka'c!ar otan 
mahalden kt.::n ve ~akıl ~ıkarrna ~i açık arttırmaya kocıulmuıtur. Buradan ıenm 
400 ton kum ile 200 ton çakıl çıkarılacaktır. Kumun beher tonundan 7 ve ça
kılın beher tonundan da 1 O kuruş resimalınmasc tahmin edilmi§tir. ŞartnamCİI 
levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 7 lira 20 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubiyle beraber 2-11-93 7 sah günü saat 14 te Daimi Encü1!1etlde 
bulunmalıdırlar. .(B.) (7096/ 
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Yeni Hayat Turan Helvası 
Halis koyun sütü ve günlük tereyağından mamul kakaolu helvamızı bir defa tecrübe ediniz başka helva yiyemezsiniz 

Ayrıca Yeni Hayat Karemelalarının 

ve pnvaısacıa emsanı KOZ ve TAHı·N 
bullYlnmoyaın 

Helvalarımızın 

eşi yoktur ................... ········-········ .................. , ................. . . 
Bunlar sureti hususiyede imal edilmektedir. Adrese dikkat: Galata Necati bey caddesi No. 92 Yeni Hayat imalathanesi. Abdülvahit Turan Telefon 40058 ~ 

ve B lE L 

•-~ A D _E_M_i_-...,-i_K_T_i_D __ A_R_,~--:-.--~-• ..,.,_j ;;;~::~::,. :::-,::::~~:.- ı" 

GEVŞEKLIGINE KARŞD RADYOLiN iL~ 
İ Sabah, öğle ve akşam her 

·- fableUerı •• :er eczanede araymız • . • Poaıa a<u!uau 1235 Hormobln J -·· yemekten sonra günde 3 cteft 
________ _,_____, ______ _____:_~ dişlerinizi fırçalayınız. 

Zira bir veY~ 
iki defa yaP11~8 
her iş mutl~lf 
yanm denıe , 11e 
ve bu kad8 ,, 

. . 

----------~----------------'---, 

BURSA 

MERiNOS FABRiKASININ 
( 

KROŞE VCl'JLERi 
GELMDŞ1rDR 

VERLi MALLAR 
PAZARLARI 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 

Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası karşısında İzzet 
Bey hanı. 

•• ı:··ı .. ••••• _ ....... .--........... lüiii•a:::: :1 •• ·········--..................... ...... • .: 
fi Meccant muayene ii 
fi Perşembe gUnlert eaat 2 den & • le.adar iij 

I; Ortaköy Taısbasamak Palangada 25 i 
' numarada Doktor Mümtaz GUnoy ı·· 
• fakirleri parasız muayene eder • 
...... : .................. ı 

A 

dişler1n sıtı~,.,e 
tini tam ter1'1' r 
imkan yo1<tlJ' 

Yemeklerin lanntd•"• ~ 
ifraz ettiği mikroplar. ~ 
alınan muzır mevad kJl'~ 
di~ler ve di! etleri eğer dlıı~ 
diyen temizlenmezse bO' (("_;. 
çürümeğe mahkQmdur. ~ 
di§ler, mide ve barıak ;ıs l1fl 
rından zatürreeye ka~r 
vi hastalığa yol a~abilir 

. .,,, 
lre muhakkak sabah, Uğle ve akşam ve ~ 

yemekten sonra Rilnde S defa hrçal•"'' 

lütfen 

şarllle 

I 

6''' 
Çünkü ASPİRİN seneferdef1 ,

4 
.. 

her türlü soğukalgınlıklarına °"e . 1,~ 
. · bir 1 

nlara karşı tesırı şaşmaz 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 1 R 1 in tt:sirinden emin 
' ffi markasına dikkat ediniz. 


