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·Fransada ispanyadakinden 
korkunç bir isyan kopacaktı ! 

Sağ c:e liil ca lh lfi7il e lfi1 ~ uı iP o ca ırn 
Mare~an P~telfi'le <dlöktaCI 

ltörrDlYlk< telk<DDf eltlfi7ilü~Deır. 
ısvan teşkilAtı hakkında 

72 mebusun 
malUmahna 

müracaat olundu 

Pariste Plfer"d !<>'1mğmda1oi binanın ma1ızcni11dc bulunan 
( X işaretiyle gösteril.en kap-ı şarap ~işcleri raflarıykı 

glz1i 1MP1··· 
örtülmektcydi). 

Silahların çoğu 
Alman 

markahdır 
500 yerde araş-

ı \ 
l"a7aaıananıaraan bazılan . lırma yapıldı 

deıı ~arls, 21 (Hususi) - İspanyada tam 491 gUndcnberi devam e
ln "<e zaman zaman Avrua sulhUnll tehdit eden isyan henüz bastırıl
)'a:ışken Fı·ansada da tıpkı İspanyadakine benzer korkunç bir is-

Xl ı>atıamasına ramak kaldığı bugün kat'! surette anlasılmıştır. 
"I \ ine .es Cagoulards - Kukuletalılar,, adı verilen ve sağ' cenah 

~Ik 118UPları tarafından kurulan teşkilA.tm sildh depoları meydana 
ltla~ası üzerine başlayan tahkikat teşkila.tm ve isyan teşebbüsilniln 

Yet ve şUmuJUnU olanca chenımlyetile ortaya koymuştur: 
!>:ııı.k "I<uktıletalılar., teşkildtr Fransada sağ cenah diktatörlüğü kur 
laım gayesini gütmekteydi. Bu iş için lAzımgelen ı>arayı - henilz an
ları aınıyan bir menbadan ve ihtimal hariçten - temin etmiş, silAh
dttı da - gene ihtimal hariçten -bulmuştu . İsyan hareketi söylen
lsa:e gısre altı şubatta başlayacaktı. Mal(im olduğu nzere 6 şubat 
l',11 de, "halk cephesl,,ntn teşekklllU Uzerine sağ cenah mensupları 

•te hA.dlseler çıkarmış, ölenler olmuştu. O umandanberl ayni 
'----.._ W" Devamı 8 incide 

Bir işçi gibi fabrikada 
Çahştım; hizmetçilik yaptım 

lıııı1ıur 
tofr 1'erfo .. :rnm bıı clikkat c ,,.t- ~er röpor:r:.fmı 5 nci sayf<r.M. mııhalı: 

Aile pamnyonunda,'/d silQh deposunun 
gizli kapısı 

Hatayda seçirl1 
Ntsan içinde 

yapılacağı umuluyor 
Antakya, 20 (A.A.) - Havas ajan

sının muhabiri bildiriyor : 
İskenderun aancağrnrn intihabatmı 

hazırlamağa memur olan Milletler Ce
miyetinin komisyonu pazartesi günü 
Marsilyaya hareket edecektir, Komis
yon azaları buradan Cenevreye gi.decek
lerdir. 

Komisyon intihabatın milli ıartları 
nı dikkatle tetkik ettikten sonra inti
hap şartJannı ıslah ve ameli ahkamrnr 
tcsbit ctmeğc matuf tekliflerin metnini 
hazrrbyabilecektir. 

kak okuv.uıua: 

Milletler cemiyeti konseyi yakında 
bu hususta bir karnr verecek ve bun
dan sonra komisyon verilen karan tat
bik etmek llzere aglebi ihtimal son 
' :inun içinde Sancağa avdet edecektir. 
l n.tihabatın nisan başlangıcında yapıla-

• 1 bileccfi tahmin edilmektedir~ 

~ ve e -

Altatdlırk 
Dün gece yarısı 
Anka raya döndü 

llilr Yaznı 8 incide 

Joan Kravfora Holivuda gelen lTittoryo Musolini aleyhine nümayiş yaptı 

- Garetelerden -

lı Ducc'nin ~ntikomt/, 
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FaOcfiDaır ve 

müınıeccımoer 

Yazan: Şek ip Gündüz 
O ONYA sıyasasmda beliren bu ı 

Alman - İtalyan - Japon cep
hesinin dünyaya hakim bir kudret ol
masına imkan ve ihtimal var mıdır? 

bir düşman addettiği komüniZmln 
darbelene darbelene korkunçluğunu 
ve tehdidini yüzde doksan yedi kay
betmesi akabinde faşizmin ona halef 
olduğunu gördü. Faşi7.m memleketle- ' 
rin ı ç politikalarında müfrit sol cena-

Es~i devirlerde, saraylarda falcı ve 
müneccim bulundurmak adeti, yalnS' 
islim hükümdarları, Osmanı padiphW1 

1 arasında taam:ı.üm etmemişti. Garpte 
de hurafelere inanan hükümdarlar, sa .. 
raylarında falcı ve müneccim bulundu .. 
ran krallar vardı. 

Almanya, bu cepheye dayanarak 
müstemlekeler arıyor, Orta Avrupa
da hakim bir rol oynamak istiyor. ip
tidai madde arıyor, İngiltere ile bü
yült pazarlıklara girişmek kuvvetıni 

kerıdinde buluyor, geniş krediler arı
rıyl')r. Arıyor, arıyor. 

hı kontrol edecek bir yardımcı kuv
vet olmaktan çıkmış, düşmanının me
todlarını kullanarak bir bruıka cins-

ten yeni bır diktatora kurmuştur. 
J)emokrat devletler iyi bir nümune , 

1 tal ya, bu cepheye dayanarak lm
paı atorluğunu tanıtmak, yakın ve 
uzak hedeflerine ulruımak ve büyük 
bir yeni Roma kurulmasına engel ol
ma:'t istidadında bulunan kuvvetleri 
korkutmak istiyor. O da geniş kredi
ler arıyor, o da elde ettiğini söyledi
ği yeni istismar mıntakalarmı işlet-

a<ldetmcdikleri halde bu sistemlerin 
bulundukları memleketlere inhi~ar 

etmesine itiraz etmemişler, bu hali 
kendi menfaatlerini muhil addelme-

;$.."4' .. ~.;;« 

ha (Hitlere) - Paket yapalım ms efendim, bugünlül, bu kadar yeter ıni? 
- Fransız karikatürü -

mek imkanlarını arıyor; o da ana va
tanda yaljıyan milletin refah seviye
sini yükseltmek ve biltlin debdebeli 
nümayişlere rağmen devam edip gi
den memnuniyetsizlikleri azaltmak 
çarelerini anyor. O da bu kuvvete 
aayanarak dilnya mikyasında pazar
lıklarda bulunuyor. 

mişlerdi. Lakin faşizmin dahilde ha
kim olunca derhal ve şeklini garib bir 
surette değiı:ıtirdiği ve dünya sıy~a-

sma çıktığı görüldU. Yani memlekette . 
sınıf kavgası dilşmanı olan faşizm, 

dünya siyasasına mağdur bir devlet 
sınıfının mUcadelecisl olarak atıldı. 

Berlin-Roma-Tokyo cephesi bir "pro
letar devletler" cephesi olduğu iddi
asın fadır. 

Bi\tUn zekl ve kudretlerini kullan&· 
rak memleketlerin içlerinde sınıf Jcav-Ja.ponya, bu cepheye dayanaralC 

Pacifique'de tam ve rakipsiz bir ege
menlik kurmak, Çini emri altına al
mak, sanayiine bol ve ucuz iptida! 
madde temin etmek, bUyUX ordusunu 
besliyecek zenginlikler elde etmek ve 
bütiln parlak ve kuvvetli görUnUşfuıe 
rağmen lçiı;ı. için çatlamakta ve yı1iıl
ma !rlızı göstermekte olan İmparator 
luğu lehimlemek istiyor ve bunun f. 
cin imkanlar arıyor, krediler arıyor, 

dostluklar arıyor, giri§tlği Jiorkunç 
işe mildahale edilmemesi için kombi
nezonlar kurmrya savaşryor. Ve İs
panyada İtalyan ve Alman gönilllüleri 
Frankoyu muvaffak etmeye ça.lıştr
ken, Habeş ilinde İtalyan işgali sü
r üp giderken Şanghayda, ÇSharda ve 

Çinin her tarafında Japonya bir ıtat
liam ile meşgulken medeni dünyanm ' 
bir kara talie boyun eğmiş gibi sustu
ğu ve tam bir aciz içinde bulunduğu 
görUIUyor. Acaba görülen şey, haki
kat olan şey midir? Yani İtalyan-Al
man-Japon cephesi karşısında diğer 
kuvvetler hakikaten apışıp kalmışlar 

galnmı imha ettiren bUyUk demok· 
rasi1erln, dUnya mikyasında bir ga

rib Nnt.f mücadelesine, göz yumaca.li-
18.rll'I sanmak hata olur. Neteklm bu 
gUn bUtUn dış görUnUşe rağmen ''pro
leter imparatorluklar'' partiyi ka.zan-
mit değillerdir. Bo~evlkliği ehl~
tırm~ olan demokrat devletler faılat 
devl,tleri de aşağı yukarı takatsiz bir 

·Pandomimacılar · 
seyircileri 

nasıl güldürürdü ? 

mıdır? 

Mesele tetkike ve izaha değer ma
hiyettedir. Biz şöyle düşünüyoruz: 

Evvelce faşizmin karşısında tek 
düşman vardı. 

Bolşevik Rusya ve maiyeti. 
Şimdi bu kuvvet faşizm karşısında 

döğüşmek inf tiative'ini kaybetmiş gi
bi görülUyor. 

hale getirmiflerdir. Habeşi zaptedeıı 
ltal~ra, İspanyaya yardmı etmJı olan 

ltaı~a bu mücadelelerden evvelki f. 
talyt değildir. Çinde harbetmekte o- . 
lan Japonya bu harbe girme7.den ev
velki kuVvetU Japonya değildir. Ve 
:Almanya da ikf mUttefikf kuvvetsiz. 
leştirilerek zaafa dU§ilrillmUştilr. 

Bu atılganlık devam ettikçe f aljist 
devletlerde takat kalmıyacaktır. Yır-

tıcı kuşun ömrü az olur derler. Fa-
şizmin savlet devresi bitmek üzere

dir. Yakın zamanda onun da Bolşe

viklik gibi ehlileştirildiğini görece
ğiz. 

Doğru 

Değil 

Şekip GONDOZ 

mi? 
Veni el arabaları 

ve RllrilllU ile 
mücadele 

Acaba bu niçin böyle? Moekovanın 
muhtelif te.zahilrlcrde takmdığr tavır 
faşizmle döğUşmcyi eskisinden daha 
geniş ve şUrnullU bir dünya işi halin-
de görmesi ve keneli kuvvetlerini bu Sırt hamallığı kaldırıldığı sıra-

larda, belediyenin el arabaları 
mücadeleye kafi addedememesi sure- için derhal bir model hazırlıyaca 
tinde izah ediliyor. Faljizm evvelce, ğı söylenmişti. Günler, haftalar, 
komünist enternasyonalin her memle- hattA. aylar geçti. Yeni el arabala 
kette tahrik ettiği sınıf kavgalarına rı modeli komisyonlarda bürolar-
karşı muhtelif kaynakların ve muh- da tetkikten tetkike dolaştı ve 

hAlA meydana çıkamadı. 
telif unsurların ani birleşmelerinden Fakat bu sırada, tabil her önU· 
doğmuş bir mukabil cepheydi. Geçen ne gelen, kendi tşlne gelecek, 
on beş yıl göstermiştir ki bu unsur- kesesine uyacak şekilde arabalar 
lann zeka, kUltür ve mücadele kuv- yaptırmağa başladı. Tam mana-

silo başıbozuk bir usulle başlayan 
veti seviyeleri komünist entemasyo- bu yarış neticesinde, ortaya çı-
nalin tahrik ettiği unsurların zeka, kan aclbilşşekll şeyleri hergün gö 
kUltUr ve mücadele kuvveti seviyele- rUyoruz. 
rinden Ustündür. ltalyadan sonra Ma- Bu arabaların şekilslzllklerlle 
caristanda, Bulgaristanda, Almanya- meşgul olmaktan vazgeçtik. 

Fakat frensizlikleri yüzünden 
da Avusturyada ve nihayet İspanya- heµslnin bir kaza membaı olma-
da görUlen manzara komünist enter· sı hizi uzuyor. Sonra demir cenber 

Kırk elli yıl evvelki ramazan eğ- ı 
lenceleri pek k111rdı: Mahya ipleri mi
nareler araımda uzanırken, etrafı tah
ta perde ile çevrilen bir arsanın, ya· 
hut bir kahvenin kapısına, üzerine 
Karnöıl IJeiv.a~l{l ·.J"eaiml~i ~mJ-.. 
mıı bir ,ıaz saodı'ı aşılırdı. l3a~K:a bır, 
virane, bir çöplük, bir mezbelelik te
mizlenir, yelken bezleriyle etrafı çev .. 
rilir, buraiı da orta oyunu için hazır
lanırdı. Meydana bir (yeni dünya) 
kurulur, bunun önünde kavuklu ile pi· 
şekir nüktedanlık ederler, zenneler kı· 
rıtır, taklitçiler halkı güldürmeğe ça
lı§ırlardı. Bazı kahveciler mevcut san
dalyelere bir tane daha ilave ederlerdi, 
bu bir: 

- Meddah aan.dalyesi: idi. 
Sandalye, ıöyle kahvenin bir köşesi 

ne, gaz sandıklarından yapılan yUksek· 
çe bir yere konur, "meşhur meddah,. 
bunun üıtüne çıkar, Binbirdirek masa
lını. Refki Peykeri, Tahir ile Zühreyi, 
Kel oflan masallarını taklitlerle süsliye 
rek, müıtemcen cinaslarla anlatır, kelli 
felli efendileri müzellcf sakallı imamları 
gUldUrUr, eilendirirdi. 

Tiyatro iptidai bir haldeydi. Mahal 
le aralanndaki çalgılx kahvelerde darbu 
ka ve zilli maıa gürülKileri arasında ek· 
şi ıeıli bir tulumbacının: 
Efendim 1oktur emaalin, bulunmaz bir 

güzelsin ıen 
Ne kadar ınaluudun canım beni böyle 

üzerıin ıen 

Aclürru bedlelu.ıarla niçin daim gezer
sin ıen 

Seni ben ıevınitem candan ve lakin bi
haberıin ıen 

Görünce bendeni yavrum neden çetınin 
süzenin ıen 

Nakarat 
Giclip abare yar oldu, benim halim 

harap oldu 
Seninle ıezdiiim Gülzar karanmı bir 

turap oldu 

nasyonalin açık ve muhteşem birer il eski yUk arabaları tekerlekle- I 
rlnden tutunuz füı., üzeri ltls tikslz, 

mağlilbiyetinden başka bir şey ifade hurda otomobil tekerleklerine • 

Semaisi işitilirdi. Bunu bir koşma, 
bir d~van takip eder, arkasından manici-
ler birkaç mani okurdu: · 
Adam aman .• ka.. rın ... caa ..• 

etmiyor, kadar ne bulunursa takılmış olan 

ı 
rmca 

Asırlarca işlenerek incelmiş, kök- bu arabaların gUrilltlisünün, şehir 
leşmiş ve faydalan tadılmış bir de- de artık tahammülsüz bir hal al- <:anan bizi affetti yalvanp yakarınca 
mokrasinin, umumi harb sar'alan yU- dı~mı görüyoruz. Arada muhakkak birkaç da kalende-

Senelerden beri gürültü ile mil- ri geçilirdi: 
zilnden kuvvetlendirdiği müfrit sol ce- ı cadcle lddlasmdn bulunan beledl-

0 güzün yoluna 
hlarıa devrjlmesı.nden Rusyada ilk .venin, sırf 1.amallı~ı kaldırdıktan 

na 1 
1 1 Saçın ba•ın yoluna aonra. yeni araba modelini ortaya :r 

ihtilal günlerinde korkunç tecelliler çıkarmakta geç kalmış olmakla, I Tarannııı ükülleri 
göeterdiği unutulmamış bir proletar- en büyük iddialarından birini, biz Atmıı aap soluna! 
va dfktatorasının kurulmasından bir zat ta kökUnden bozmuş olduğu- f Bazı yıllar Avrupa.dan gelen bir 
hayJl UrkmUş olan demokrasi dünyas.ı 

1 

nu sövliiyorur. . canbu veya kukla kumpanyası ramaza-
k d y Ik t Doı!' rn <1PğJ1 mi? h"d" 1 d /a§ist mücadelenin azan ıgı i ne ı- ._.,. ________ _._.. .... ____ , nın en p&rla.k a ısesi sayı ır ı, 

cclerden çok memnun olmll§tu, Fakat - Çocukluiumun ramuanlannda da 

Yazdan toplar erzakın kıta saklar \ca. 

yani otuz, otuz iki yıl evvel, bu saydı
fım ıeyler vardı: Semai kahveleri, Ka
ragözler, meddahlar, kuklalar, can
bazlar ! ... 

Fakat tiyatroların sayısı eski yılla
.a nislieten artınt"trı H2bi\1n ~ .. vlcl
nin tuluat kumj)anyalariyle, "Manak-
yanın "Hisst, cinai,, plyeııleri tiyatro 
zevklerimizi tatmin ediyordu. Ç:inkü, 
halk iyiyi, kötüyll anlamryor, tiyatro 
yalnız tulCıatçılıktan ve melodramcılık· 
tan ibaret sanıyordu. Ve bunda da hak
lıydı. Zira seY,ircilerde tiyatro kültürü 
yoktu. İstipdat idaresi buna meydan 
vermemiş, bedii zevkleri körletmişti. 

O devirlerde bir de pandomima kum· 
panyalan vardı. Bunlar Galatada, rıh· 
tımıla Amerika tiyatrosunda oynarlar
dı. Bu dilsiz oyununa çocuklar bayı· 

lır, paskalın soytarılığı karşısında gül· 
meden katılır, adam öldüren katilin ha 
inliği karşısında göz yaşları dökerler- · 
di. Ben de kaç defa ağladım!... 

P.and<>mimact!ann en meşhuru Av
ram adında birisiydi. 

Pandomima Avrupadan gelen can· 
baz kumpanyaların.da da oynanılırdı. 
Otuz yıl evel, belki de daha faz· 
la, Odeon tiyatrosunda gördüğüm bir 
panJomima komiğini hala unutamam. 
Çocuk kafamda öyle yer etmiş ki, tim· 
di bile onu gözlerimin önünde canlan· 
dıra biliyorum. 

At canbazlarr. at ~istünde, ipte ve 
telde nerede oynarlarsa oynasınlar, 
onların kollarında ve bacaklarında bir 
nevi hayat şetareti vardı. Kuvvetten 
ziya.de merahet eseri görürsünüz onlar 
da ... 

Kıyafetleri de süslüydü. Hele can
baz kızları! .. Onlar gök, leylak, efla
tun renginde elbiseleriyle jerseyden 
yapılmış birer abapurdan farksızdı. Kıv· 
rak vücutlerinin dilber bükülüşleriyle 
ortaya çıkarken seyircileri selamlarler, 
bir ayaklarını trapeze iliştirerek kendi· 
lerini boşluğa fırlatırlar, ince sapından 
dala asılmıt bir çiçek gibi sallanırlar
dı. 

Canbaz kızlar, daha birçok hüner
ler yaptıktan sonra, alkışlara te1ekkür 
ederek çekilirlerken, ~rtaya bir palyaço 
gelirdi: 

Eli kemanlı, yüzü boyalı bir soyta-
rı!. .. Taklak atarak, zıplryaralc, dü1e· 
rek, yuvarl~narak seyircileri güldürme 
ğe başlar, bu sırada kemanını da ça· 
lardı: 

Fakat nihayet, çaldığı ıeyin beğe
nilmediğini anlıyarak kemanını yere vu· 
rur, kırar, vazalh enkazın üzerine çı
kıp tepinirdi. 

H. Rüıtü TIRPAN 

Bunların br kısmı, İncilin rastge~ 
bir sayfasını açarlar, bu suretle tefe 
cdederdi. Bazıları da Vfrjilin eserleriıl .. 
den mana çıkarırlardı. Bunun için (Vir· 
jil) mukaddes müellifler sırasına geç .. 
mişti. Bir kısmı da, ateşlerin yanışın • 
dan, çiçeklerden, ku§ların c1vıltısından 
istikbal:ien haber vermeğoe kalkarlar, 
büyük baktr tavalarda erittikleri kur " 
ı,;• ınlarm vaziyetinden ahkam çıkarına .. 
~a savaşırlardı. 

Falcılrk, büyücülük, kehanet tasla.o 
mak, Fransada çok revaç bulan bir san• 
attı. Falcılıkla istikbal keşfetmek, bU• 
yücülükle gönül avlamak, halk arasın "' 
da geniş şekilde yayılını1. kadın ve et"" 
kek falın ve kehanetin doğruluğuna 
iman etmişlerdi. Bir hastalık ha1ini a
lan bu itikat (Valoir) ler zamanın~ 
çok geniş ölçüde terakki etti. 

(Katerin ide Medici), İtalyalı mU"' 
neccim (Cosmo} ile konuşmadan, ontsıl 
reyini almadan, fikrini aormadan ~ 
bir işe başlamazdı. Ona hususi bir ratllt 
hane bile yaptırnuıtr. Yüksek bir ('fot
kan) sütunu §eklinde bir kuleden ilJlı.. 
ret olan rasathane Pari::te, Hal mabat.. 
lesindeydi. Bugün hala m~cuttur. 

(Nostra Damos) da Fram:anın sayı· 

lt müneccimlerindenıdi,. llk defa Borid°" 
da işe ba1lamış, az zamanda büyük blr 
şöhret yapmıştı. ikinci Ha:lrinin oti1· 
münü evvelden haber verdiği için kr'
liçenin emniyetini kazanmıştı. Filhatd
lda Hanri, falcının dediği gihi bir rnii. • 
sabakada ölmüş , müsabıklardan birinıfl 
attığı mızrağın gözüne rastlamasiyle 
can vermişti. 

Nostra Damoııun bir çok eserleri ,,fi 
dır. En meıhuru ıudur: Cent';1ris. 

y.,. - - • .... • • ı ·-~ - ·· - -
farından mürekkep bir kitaptır. Bun • 
• ...,.... " ot· larla, istikbale ait keşiflerJe bulunrn . 
tur. Ve tesadüfe bakınız ki, ke§iOerı; 
nin bir çoğu doğru 511anış, hakikat 0 

• 

muştur. 

(Katerin de Medid) 1561) yılı batla!' 
gıcında hanedanının istikbali hakkında 
endişeye düştü. Nostra Damoeu çaitrt 
tı; kapıldığı ~di1eyi anlattı. 

Nostra Damos parlak bir çeli~ a~ 
aldı, kraliçeye gösterdi: Aynada uç giS 

0 
ge belirmişti. Bunların üç çocuğıınO 
gölgeleri olduğunu tanıdı. 

Gölgeler bir dairenin etrafındıı dÖ"'° 
· meğe baıladtlar. İkinci Fransuva yaıns; 
iki defa döndü. (Dokuzuncu Şarl) 1 ' 
(Üçüncü Hanri) ide on beş devir yaptı• 
Her <devir bir yıl saltanatı işaretliy'or • 

) ıf1 
du. Bundan sonra (Hanri de Na\'3:. il 
21 kere döndüğü görüldü. Dördun' t 
Hanri hakikaten yirmi bir yıl saltan• 
sürdü.. ) 

Aleksandr Dümo, (J ozef Ba1saıJ\~. 
adlı kitabır.Ua (Nostra Damos) tan 
zun uzaldıya bahsetmştir. . 

nerıfl 
1606 da sahneye konulan ŞekSy- "'•• 

(Makbet) faciası, o devirde falcılıg 
büyücülüğe ve kehanete verilen ebe? 
miyeti göstermektedir. • 

18 inci asırda, sihirbaz (Kagliy~• • 
tro} bir b:1rdak su içinde, ka ~ e 

k. . 1 l ~ }<rah) 
sının ıyotın e uçuru acagını . ı-ıaJ.. 

(Mari AntuV'anet} e göstermiştır. 111'' 
buki o zaman daha kiyotin icat olul1 

mı1tı. 

L . ·1 1"r" Kagliyostro, on altıncı w. ı e ,e-o 
deşleri hakkında sorulan sorguya t0 

vaıbı verdi: ô' 
- On altıncı Lui bapız, ıco~ 

Hüıeyin Rü,tü TIRP.h 1161 
_..Devamı~ 
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- BABllllt - 1 

!,a11a kalırsa 
1 

Şeref slltanu değil 
ıereı Abidesi 

~ıtlınUn üzUme bakarak karardığı 
lUfun Urdur. Atalarımız iyilikle kötU-

SOıJe :ıı Y8.Yildığmı bize, bu veciz 
lar .. atmışlardır. Gerçi biz bu ata.-

lllfun~U ekseriyetle fenalığın, kötü
e~ lem.bom olarak kullanmı
eanaic Bunu aksi için de muteber 

Y8.nlıg ını olur? 

Şe~ '87.eteleri gözden geçirirken, 
en~ ldecfüıine yapılan bir teklifin 
diriı ende hazırlanan ve meclise bil-
~-en bir cevabı ilişti. 
~hir ln"""l" • kir A ""'ısınden, merhum büyük 

it bdUihak Hamid Tarhan'm adıy
~ llnılan Taksimdeki caddeyi silsli-

taen!'beli.nm öldüğü evin caddesine 
~r 1 ası ve doğduğu eve de bir şe
Cllnı:hası?ın asılması istenmiş. En
dUğu tetkıkat yaptırmış; pirin doğ-
hlı evin bugUn yerinde yeller esti
'tlta.ıs~nince eeref levhasmın asıl
~~ lnıkan bulunmadığı neticesine 
?ı:tertı~' 08.ddeyi slialiyen tabelanın da 
cacided rnun hayattayken adını taşıyan 
lsııı, Öle; ınernnun olduğu bilindiği 
ıunı gö ilğU caddeye taşınmasına lil-

lıt rtnenıış. 

lele ~:~ burada değil, encümenin bu 
~ik ~lı ve meclla tarafından da 

Ptt edıien şöyle bir karan var: 

~ii;:1elcet~ hizmeti dokunmuı, bü
l'ti beeı ~•dık edilmiı olanlann iıim
t.tef 

1 
.. dıye tarafından yapbnlac:.k bir 

&ö ~ltuıtaııa hakkettirilecektir. 

ll:ıaa1:ıe bir kararm itirazla karşılan-
J:ıu a. iın~an görUlebilir mi? 

tiirnı~lerın isimlerini bir sütunda 
\te O'il1 genç nesle bir örnek olacak 
~a ar da 11-"-u u .. bak k t'ard .. ı.u.um n zuıne ara 
dil'. ıgı gibi imtisale çalışacaklar-

~U~k .. 
hır .\Öd .. 'riirk tarihinin kayıbı yalnız 
dt~ Ulhak Hlmidden ibaret olma-
}tltt bakılırsa, hayatlarında büyük 
~l'ın !~ti§. alkıglar toplamre olan-

~le bi arını, bizden sonraki nesle 
f~ bı r leref sütunu halinde arma
~kınarnız vazifemizdir. 

~le bir nesliınlz. biz.den evvelkilerin 
l'lllt b' iş yapmamış olmalarından 
~~ tr acı duymaktadır. 

~it teçı ~~lıraa, belediyenin karan va
tıı"1aı t 1lleden tatbik sahasına çıka
beıl!di~ ır; fakat bir §artla: bu işi bir 
~i <>la lgi olarak değil, bir memleket 

"tt eut~k ele almalıyız, bize bir şe
~dll' u değil, bir şeref ibidesl ll-

~ llı~~ada ebedileştirilecek isim
~ \'e ancak bütün bir milletin 

~ llteı ıı:~sinde toplıyan Büyük 
~~u le clisinin karariyle seçilmeli 
ıu 1ll ke~ Abidesi büyük TUrk mille-
~te <>l dıstne yakıgacak bir büyük
{} lllalıdır. 

li ınııı tı 'l>fl --
~! -ne bakarak kararmak i•· 

'---~ Sim-US 

' I=' & wın w --
""au•lcııar ve 

"•ccımıer 
~t 
~' ... Bqtaratı 2 incide 
~, 'Yaksız, (Kont Varlovaz) & 
b <Sicce1~· 

lıı·~~q ıuır. 

b_i ldiyı:cn Lui idam olundu. ı 7 inci 
\>~) 111 lahtıa çıkan (Kont de Pro -
~loı) 'Yalcları kangren oldu. (Kont 

li. (Onuncu Şart), da menfada 

~t'la, 
'~, Ye imparatorluk devrinde 
\ btı ftı el Lonormand aı:iında bir is-

tııı btiyük bir f(>hret kazan • 

~lıl~()l'rııı 
~ 1-rııllıt rtd, (General Yohame) nin 
~~otur 11 baıına bir taç giyeceğini, 
~~ ~ ti• •tağını haber verm.iıti .. Jo -
~l\l Polyonıa evlenip imparatoriçe 

~ ~l~~ gene iskambil kağıdı 
~ '~ saadetin çok sUrmiyeceği
"--· 'Grec Cllğını, göz yqlan içinde ö. 
~ o) ..... etini aöyliyen gene Lonor • 

ı..~""lb '"<Q\lıtu. 
~~ Ur (ltf 
' ' ha •dam Tep) 1914 dünya 
~' ~l !langıcmda, aavaıın haaat 
~~ili h1Yacağını ve beğboıumunda 
~ ~ll •her vermi§ti. Halbuki aa -
~d~~rt }'ti ıilrdü, falcınm. de. 

H. Rüıtü TIRPAN 

lstanbul konuşuyor 
Kapalı Çarşıdakine benzeyen 

Üskttdarın Bitpazarı\: 
nasıl bir yerdir ? ,....-.. 

Buradaki esn~f: - Satıcı var, alacı 
yok, diyor 

Yazanı Haberci 
Tıpla Kapalı çarpdaki gibi Uıküdar 

da da bir Bitpaun bulunmaktadır. Bu • 
pazann, taianbuldakinden farkı, Kapalı 
bir yen!._e değil, Uakildann Yenicami ci
vanndaki iki aokağında kurulmuı olmi. 
undadır. 

Ben Yenicaminin hiç te temiz olma
yan civar sokaklamııcb dolqırken, kat
iyyen farkında olmadan bu bitpazarına 
gelmittim .. 

Cami kapıımın sağına dilten dar bir 
sokaktan yüri1'ilpte sola aaper aapmu. 
kendimi, birdenbire kalabalık bir Ç&rfr.. 
nın içinde bulunca ıqm:hm. Bura11. 
eski elbise utan mağazaları, aradaki bot 
analara yerletznit Uzerleri akla gel~ .. 
bilecek binbir ç~it hurda ile dolu if por• 
talan ile cadden garip bir yerdi. 

Etrafı dolaımadan evvel önilrne ilk -
çıkan adama bu çarpnın ismini sordum, 
ve aldığım cevap ıu oldu: 

.1 Vsküdar Bitpazartndan bir görü>rü§ 1·e 1 

pazarda aatılan hurda malların bir 

- Bitpazarı! • • .. ıt 
Doğruau, o dakikaya kadar Uıkildar. ~ "·-: .r:;'Jf ı ıf 

da bir Bitpazan olduğunu bilme =~··e • ..., s.; 
diğim için, birdenbire ta§& kalnut ·• · ':' ,.., . ... ";, . ~ ~ 

tım. Fakat gCSzlerimı etrafıma gezdir .. ~\:..,... • 
dikçe, yavaı yavaı vaziyeti kavradım. • 
Buruı tam ve ha.kiki bir Bitpazarı idi. -i J 

Dükkanlardaki eski elbiseler, parde- , 

ıüler, mupmbalardın sonra, yaya lı:al 
dımmnın kenanna dizilmit öyle bur .. 
dalar gördüm ki, bunların bir eıi daha 
bizim bitpuarlanndan bqka dünyanın 
biç bir köıesinde satılmazdı. 

Hemen resmini aldığım bu hurdalar
dan bir kıamını yukarıda görüyonu • 
nuz. • 

Aralarında ~anııuı kırık dökül: . l 
katıklar, çatallar cezveler 'bı"''"'·lar' »•*r"•""""'"""-11'1. .wdılı.k Jıl.•ufi 1>lr sinlmle ' ' ~ · ıa·-,,.ında · d Jvıı);Za tahta katıklar: Daha ötede bo•uk IOm :!"":! n camı uvanna vwy nmıftı .. 
yalar, çürük aoba borulan, bir ayafı 
kopmuı karyolalar, bir tepsi içinde de, yor, mutlak mutlak konuıacak birisini 

bozuk kilit ve pompuından, camsı• ida- arıyordum. Arayan mevlbını da, beli. 
re limbaıına kadar, her ıey vardı. Bqı. ımı da bulur derler ya .. Nihayet ben 

mı çevirip cami duvarı tarfıdan ba· de muradıma erdim.. Buranın eırafın
kınca, burıılda da bafka tefler gördUm. dan bir z-atı yakaladım. O da diğerleri 
Battan haıa pas tutmuı üç ayaklı bir gibi evveli konuımamak istiyordu.Fakat 
çocuk betiği, pencerenin demirlerine ben yakasını bırakmayınca, yavaıtan, 

kısımı 

Uıküdar Bitpaıarmın dertlerini anlat -
mağa baıladı. 

- tılcr çok az:ıldı, diyordu. Eskisi
ne nazaran alış veriş yandan da daha 
aşağı düştü.. Pazarımız günden güne 
fakirleıiyor .. Eskiden buraya İstanbul -
dan esnaf gelir, ve büyük bahalı mallar 
hep bu esnafa ıatılırdL Fai:at nedense 

artık onlar da ayaklarını kestiler. Fil -
hakika burada satın alınan malların bir 
kısmını biz gene İstanbula yolluyoruz 
a:nma, b!.lndan da artık bir iş çıkmıyor. 
Size i§İn daha açık, daha doğrusu anla. 

tayım mı? Şimdi garip bir zamandayız. 
Pazarımızda satıcı var, alıcı yok. 

Bizim böyle uzun boylu konuşmağa 

baılamamız, etrafımıza toplanan ve o 

dakikaya kadar sanki dilsiz gibi duran 
başkalarını da harekete getirl:ii .. Onlar 

da konuşmağa, dertlerini, i!:teklerini an 
latmlğa başladıfar. Bu şikayetleri ne -
lerden ibaretti. Bitpazarmda daha ne
ler gördüm ve neler duydum. Size bü.. 
tün bunları yannki yazımd:ı anlataca
ğım için, bugünlük yazrmı burada ke-

aaılmıı müıteri bekliyordu. Daha ötede, 
tek ayağından ince bir ai:imle, gene 

siyorum. HABERCi 
------=------------------~-------

cami duvannın bafka bir pencere par
maklığına b:ığtanmıt zavallı bir bindi 

vardı. Biraz tonra satılık kimbilir 
hangi bıçağın altına dilıeceğini hiaaet.. 
mit olacak lri, biçare hayvan çırpını -

yor, çırpınıyor, ayağından tutmuı olan 
ipidinne kurtulmak istiyo~Ju. 

Bütün çırpınmalarının netice verme
diğini görlince de bu sefer biltiln kuv. 
vetiyle bağırarak kabenyordu. Duvar 
dibinden ayrıldım. Pazarda dolaprak 

esnafla konuımak yollannr aradım. 

Fakat ne garip yerdi buraar .. Kimin 
yanına ıokulaanı : 

-Aman bayım, ben bilmiyonun .. Bir 
ıey aöyliyemem .. Siz falanca ile konu -
ıunanız daha iyi otur. 

Tavaie edilen zata gidiyorum. O da 
batka bir cevapla. hemen hemen biç 

rir ıey konuımadan beni bqtan aavu -
yor, b.ııka biriıine yollu~rdu. 

Derdini söylememekte bu kadar 
iırar eden böyle bir yere daha hiç rast 
gekMmittim. 

Beni baılar•ndan aavmalanna rağ -
men, hepsinin de dillerinin altında 
söylenecek çok şeyler olduğunu anladı
ğım için buradan bir tilrlü ayrılamı -

Ton 

.. 

1 

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

Maceralarını 
pek yakında 

HABER' de 
Neşre 

başhyacaktır 
""''"'•11111ıınııı11111nıı11ı1111ııııııı11111ııııııııııııııııuı111 

KAHRAMAN KIZ 
-Mlşel Zevakonun bu en he
yecanlı eserini bugün 11 
\(e 12 ıncı sayfalarımızda 

okuyunuz 
··-····-·········································-·-.. -·-·······-···················· ..... ·-.. ········•······ 
Ton amca operatör 

3la11ata daü .................... 
1 ecrübe 

GEÇENLERDE ölen Fransız 
muharriri Francis de Crois

set'nin bir iki komedisini ta çocuk
luğumda okumuştum; çok zaman ol 
du, mevzaları şöyle dursun, artık 

adlarını blle hatırlamıyorum. Bir 
llalııı da hiç bir kitabını açmadım: 
MünekkidlerJn dediğine göre, içle
rinde güzel, hatta. çok gilzellerl var 
mış. Fakat münekkld sözüne inan 
olmaz ki! ... 

Kendfslle, yanılmıyorsam 1922 
senesinde, bir kere konuştum: Na .. 
.ı.tk, miltebessim bir adamdı. Sırt 
zevki için çalıştığından olacak, yeni 
tiyatro hakkında hemen hiçbir şey: 
bilmiyordu. Bir buçuk saat kada~ 
konuştuk, bir 10.hza kızar gibi oldu: 
O zamanlar Mcrcure de Froncc'ta 
tiyatro tenkldlerl yazıp genç fikirle
ri, genç sanatı müdafaa eden Henri 
B(!rnaud'nun adını anacak olmuş
tum. Meğer araları açıkmış ... O za .. 
mandanberi dünya hayli değişti: 
Henrl Beraud siyasette de, sanatta 
de, sol tarafı bırakıp Gringoirc'in 
meşhur Monsicur Henri Beraud'su 
oldu; zengin M. de Groisset ile de 
elbette arasını iyileştirmiştir. 

Neyse! Hayali cihan değil ya, hiç 
bir şey değmiyen geçmiş zamanların 
hatıralarına kapılıp asıl söylemek 
istediğimi unuttum. Edebiyat gaze
telerinin birinde Francls de Grols
set'nln hoş, hatt derin bir sözUnU O· 

kudum: "Tecrübe hiç bir yanlış ha
reketimizin önUne geçmez, Ustelilt 
tadını da kaçırır.,, İkide bir insana: 
"Kulağına küpe olsun! Bak da ibret 
al!,, gibi öğüt verenlere ne güzel 
bir cevab! ... Belkl F. de Groisset bu .. 
nu herhangi bir komedisinde ancaK 
bir şaka olsun diye söylemiştir ama 
şimdi bize, dünil de, yarını da dilşlin· 
maden her gUnUn zevkini çıkarmak 
isttyen hakiki hakimlerin bir inti
kamı gibi gözüküyor. 

Tecrübe ... Zaten tecrübe ·dediği .. 
mlz de nedir ki? Tecrübeye kıymet 
vermek ancak dünyada, bir ha.dlse
nln yine aynen geçebileceğine ina
nanların kArıdır. Halbuki insan her 
gün yepyeni bir mahlt1ktur, karşılaş 
tığı hAdlseler bir gUn evvelkilerin 
benzeri olsa bile bu benzeyiş zahi
ridir: Ar.alarmdan küçUk gözükme
lerine rağmen her şeyi değiştirmcğe 
kAfi gelecek farklar vardır. Onları 
sezemiyenler ve yahut hor görüp de 
hesaba katmıyanlar tarihin teker· 
rüden ibaret olduğuna ve tecrübe
nin bir işe yaramıyacağma inanır

lar. 
Fransls de Grolsset birkaç defa 

Academie'ye namzetliğini koydu, 
hiç rey alamadığı sererler bile oldu. 
Zarar yok! Tecrübenin bir şey tsbat 
etmediğini bildiği için yine her se
ferinde, bir muvaffaklyet, bir zafer 
beklemenin zevkini tatmıştır. 

Nunıllah AT AÇ 

Yilksek Tlceret 
Mektebinde 
ders tadllA.tı 

İktisat vekAletlnin verdiği bir kn
rar üzerine Yüksek İktisat ve Tica
ret mektebi derslerinde bazı değişik 
Hkler yapılmış ve bu arada son sım 
fa da yeni bir ihtisas şubesi na.ve e
dilmiştir. 

Bu karar mucibince birinci smıf
tıı.ki teknoloji dersi kalkmış, yerine 
elemanter riyaziye, ve ticaret tarihi 
olmak Uzere iki ders HA.ve edilmiş
tir. Teknoloji ikinci sınıfta ihtiyari 
olarak bırakılmış, yalnız UçUncU 
sınıfa mecburi kılınmıştır. Son sı
nırtaki şıtbelere na.ve edilen yeni 
kısım da mallyedlr. Bu suretle YUk 
sek iktisat ve ticaret mektebi bun
dan eonra bankacı, konsolosluk ve 
malt hesaplar mütehassısı yetiştire
cektir! 
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n·z na il vasıta
iye tar f ndan 
kara aşı 

Istanbuldaki deniz nakil §irkctleri
nin tarif el eri arasında öteden ':ıeri U· 

muml bir ahenksizlik vardır. Ada
dan alkıp Boğaza gitmek istiyen bir 
yolcu, köprüye geldiği zaman, hemen 
Bc..ğaza hareket edecek bir vapur bu· 
la.maz, dakikalarca beklemeye mecbur 
kalır. Akaf.n tarüesi şirltetin tarüe
sine, şirketin tarifesi Haliç vapurları 
nınkine uymaz. Tarife uygunsuzluğu 
yüzünden halkın çekmediği sıkıntı, 
katlanmadığı eıiyet kalmamı5tır. 

dikkate alınmııı, Akay, Şerktihayriye 
· ve Haliç vapurlarının birleeik bir hal

de belediye tara!mdaıı ieletilmesi ka
rarla§mı§t?r. Haliç esasen beledlyc ta
rafından idare edilmektedir. Şimdilik 

ilk iş olarak Akay belediyeye verilecek, 
Şirketihayriye de sonradan aa.tmalı
narnk bu te§E:kkülc bağlanacaktır. Bu 
suretle, ötedcnberi §chrin deniz nakil 
vasıtalarında görülen tarife zev'kstz • 
liği, bozukluk ve idaresizlik ortndan 
kalkmış olacaktır. 

Birçok mesire yerlerinin, !stanbu
Iun güzel kö§elerinin blribirleri -
ne bağlanmaması yüzünden İstanbul 
hal!<ı; tabiatın güzelliklerinden, iBit· 
fade edememekte, mesela bir vaz gü
nü Ça.ınhcaya gittikten sonra l l\:adı
köyilne inip adaya gidcmcm!ktedir. 

Belediye bu mahzuru önlemek ve 
i:'foJa~iyle kendisine varidat temin 
etmek için bir milddet evvel alakadar 
Yilksek makamlara. mUteaddid müra
caatlar yapmış, nakil şirketlel'inin ta
rifeleri arasında. bir uygunluk bulmak 
çarelerini aramı§tı. 

Belediyenin mUracaatıarı na.zarı 

Cigara için 

Babasını döğen 
adam 

Bir rocuğoo şabltlf
ğtle mahkemeye 

verildi 
Fatihte Adil isminde bir genç, ev

velki gece teravi namaımdan dönen, 

babası HüsnünJn yolunu keserek, üze
rine hücum etml§ vo yumrukla vurmuş
tur. 

Adil dün yakalanmış cürmü mtJhut 
ınü.ddciumuıııtliğine teslim edilmiştir. 

Babası Hüsnü sorgu.sun.da vakayr şöy
le anlatmı~tır: 

- Namazdan sonra eve dönüyor

dum. Adil birdenbire ö .:.ime çıktı. 

''Baba parav er, cigara a!..ıcağİm,, dedi. 
Cebimde ancak kırk para vardr. Yirmi 

paraSJnr verdim, git pir tane cigara al, 
dediı:n. 

Kendisine yirmi parayı uzatırken 
birden J,izerime hücum ederek yumruk
ladı.,, 

.Bun.dan sonra vakamn yegane ıahi
'di, Hüsnünün torunu yedi yaşında Sa

im dlnlenmi§, dedesinin dayak ye<iiğini 
ıöylemi§tir. 

Alinin muhakemesi yapılmak fü:ere 
mü.ddeiumumnik evrakı mahkemeye 
vcrmiıtir. 

Ordu kaptanı 
ağır cezaya verildi 

Bundan bir mUdclet evvel İzmire 
gitmek üzere Ortaköyden harekC"t e

den "ordu" ıilcbi liamidiye kruvazörü

nün bat ve sancak tarafına çarpmak 
suretiyle batmıı, ve bu arada iki ki§i 
boğulınu~u. 

Müddeiumumilik bu husuatakı tah
kikatını bitirmiş, gemi süvarisi Mah

nıudu tedbirsizlik, dikkatsizlik ve ni
zamanlara aykırı hareket etmek suretiy

le geminin batmasına sebebiyet verdi
ği noktasından ağır ceza mahkemesine 

aevketmiştlr. Çark9 ba§ıntn vazifesini 

yaptığı neticesine vanldığı için ademi 
m~uliycti istenmiıtir. 

Kaza ~·nru1n ·itfaiye 
,,. .. .. 

şoıoru 

Rirk<.~ gün evvd, Lir yanıına gi
c!er;:en, KaraköyAe D.:ım:!J: so){ağında 

bJr kunduracı dükk:inına çrapa.rak iki 
.k!ıinin yarabnm."!sllla sebebiyet veren 

DUtün deniı nakil vnmtalan bir 
kUl halinde belediyeye verildikten 
sonra. opn dUf;'1n vazife, bu te§ekkll
!Un pUrUzsUz olarak yürilmesinc, !aa
liyet göstermesine nezaret etmek ola
caktır. 

ısır ı Prens 

Seyfeddine 
otopsi yapıldı 

İrıgiltereçl~ tımarhanede ııenelerce 

Jcaldıktan sonra, üvey babası Feridun 

(paşa) tarafından tayyare i~ kaçm1a
rak İstanbuta getirilen ve 13 yıdnnberi 

fiChrimizde oturan Mmr kral ailesin.den 

prens Seyfeddinin cenazesi dün Şi_şli

cleki !conağından kaldrrdaralc Teşvj}fiye 

camiio.de nama_zı kılındıktan sonra, Fe
riköy mezarlıjma gömülmüştür .. 

Cenaze merasiminde hiikumet namı 
na vali muavini Hüdayi, tehıimizde bu-

lunan birç.ok Mııurlr aileler, sayJavhı.r 

ve şehrin tanınmış simalariyle, bir müf

reze asker ve polisle kalabalık bir halk 
ko:.itlesi buiunm~tur. 

rensin ani ölUmU, b!r takım şayia
lara tebebiyet verdiği için, prensin a
ilesi cesede otopsi yapılmasını istemiş, 

şehrimizin tanınmış doktorlarından mil 

rokkep bir heyet huzurnda profesör 
Süvarst tarafından otopsi yapılmı§. ö

lümün ciğer iltihabından Heri gtldiği 

anla§ılmıştır. 

Yugoslavya 
Başvekili 

ÖnUoıUzdekl ay 
Romaya gidiyor 
Roma, 20 (A.A.) - Yugoslavya 

başvekili Stoyadinoviç ilkkanunun be

§inde Romaya gelerek Kont Cianonun 

!talya - Yugo~lavya anla§malırının im

zasında Belgrada yapmı1 olduğu ziya
reti iade edecektir. 

Çoktanberi derpİf edilen ve fakat 

tarihi tesbit edilmemiş olan bu ziya

ret, yeni Yugoslavya elçisi Hristiçin iti 
matnameler:ni, "kral ve imparator., 

namına takdim etmesiyle İtalyan im

paratorluğunun Yugoı;lavya tarafın • 

dan tanınması ve mühim bir Yugoslav 
askeri heyetinin İtalyada se}·ahatte bu

lunmaııı neticesind~ kati milhiret almış

tır. 

ispanyadaki 
yabancı 
askerler 

Franko~ 1'ontrol 
heyetine razı oluyor 

San Sebatstian, 20 (A.A.) - Röy
ter ajanırnm öğrend· ğine göre general 

Frz:ıko, görıli!IUlerin geri alınması i~in 
İspanyada her iki taraf neulinde tahkik 

komisyonu gönderilmesi tdtlif:ni esaıı 
itibariyle kabul etq ve İngiltere mü-

messiline bu yolda bir nota verırı.l§~;r . 

Ma:ır.ı7afih notada ba.ır ihtiraz lc:ıyıt-

-· :,.·/; .,, .;P·~_ .. "','o ~ :·1.1 -!.;-. ,\.~; . ·.- . ,.,. , - ? " • . ~ ~. . . ·. • .. • ~ ~";, ·~-..... •' ~1' \ ·~ '-"'"'., • ' :'°' t ' .... o• t ?" ~ 

Bugün i PEK Sinemasında 
TCJJ~K~IE Srol&!lbO 

Dişi T .a z 
İki saat heyecan - a~k - akıllara akıllara hayret verecek maceralar • binlerce vahgi - binleti.:e figüran • binlerce 

vahşi hayvan. 
Ve baş rolde: Holivudun en g:izel vticutlu en güzel km meşhur DOROTY LAMOUR -· • 

tÇERDE: 
• Hariciye \'ekill Tcw!lk R116tU Aru Bu

gün akpm Uurl Anka.raya IPdecektlr. 
• Eınin6nU ve Slrkecldckl lokaııtaıuın 

temizliğe riayet etmemekte oldukları gtirW
ınüı n mUfetti11ler sıkı bir kontrole ba§la 
m11lardır. Bunlardan bazıları hakkında pi• 
Uk noıtta.vmdan zabıt tutularak para cezası 
aımıru~tır. Sirkcclnln i:UyQk loko.ntalarmdan 
ıı:n de Uç gUn mUddetıe kapııtılmt§t.u'. 

• KUmea hayvan.ıarmm soltaklard• aatıl. 
ması ve kesilmeleri rnened!lm!atlr. 

SalJ ~Unu saat 18,30 da Beyoğlu hl.lkevln 
de protes<ır ŞUkrU Baban tara!ıııdan "lkU. 
ııadl dolıUrlnler., mevzuunda pir kon!erana 
verilecektir. 

• Alman &.!!kert ııeyctf diln aqapı Berline 
hareket etmııtır. 

• Sirkeci.de Re,adlye cadduinln kapatıl. 
masl :ve Yalnız gtımrtık lılerlne ta.haf• edll
rne:t luıkltrnda.~ ıtek11tl telcdiY• "a~ et. 
men igtlr. 

• Bt:f~t.e. BadJWOll Hayreddil:ı tilrbe•J
nln ~tra!rn<iald dUiıklnl.ar yakında yıkJJacak 
bü.Yltk Alenizcmın tUrbe11 meyde.na çıkan
ıacaktır. 

• GB.late{ta )'tı.pıla.cak UJ.nel muıı etrafında 
beleıli-ye Ue firket arasuıda çmaıı tbUllfı :Na 
fla "eMı u h:ı.cellyecck, yakmdıı. Jte.rarmı 
vcre~kt.ır. :BeJedJye il• ıımet mUta.ıca.larmı 
ve){Nett bildlrmJ§lrdtr. 

• Pa.rm~a göı: kwuak, çakmak tltUUe 
boğr'9ak eı.ıreUJe 1>tr MyJOytı öldüren Alunet 
Ue Osman dUn Aydında UJlm.JJlaro.ır. 

• kmir Mrtezindı iJl.Jmek Q%ere lngtL. 
tere 1en alınan vapur İngiltereden yola çık
mıııtır. Vapura "Bayraklı,, adı konulmU§tur. 

- lto••ı...u; ve u , .. ~utnJc- :r-,,.ıo ... Q.")\; Jus.ıım.ı.;. 

zasyon tesisatı içiri, belediye firketle anıao
mıştır. Şirket bir nisandan tUbaren lnaata 

başlryac•ktIJ'. 

• Ahırkapı ile Yenlkapı hatboyu arum
de.kl çirkin blna:um tama.:nne yıktınımuı. 
na 1".arar verilıni§, bu }lusust& beledJ1eoln 
hazırladığı lıUmlAk plAw Nafia veklleUne 
gönderllmi§tlr. 

• Anka.rada. bir ba.let okulu a.çılmurna ka 
ra.r verJJmiıı ve hazırlıkll\ra. ba~lanm.ııtır. 

• EminönU belediye zabıtası dUn yaptığı 
b\r kontrolde, 30 kilo yağ müsadere etml§Ur. 
l,700 çUrük yumurta imha edilmiştir. Ayn
ca, muayyen vezninden nol<san olarak ekmek 
ve franr.ıelA. aatanlar ~kında ceH kesil. 
ınl§llr. 

• Erzurum - Sıvas dahnt fsUkraz tahvil
lerinin dördU~cU tertibi dünden itibaren sa. 
tı§I. çıqrılnugtır. S&tıı ou Peı g'ÜII devam e • 
decelıtır. 

• J<Ult.Ur !be.kanlığı umum! mU!etUflcrl 
mınt&kf.ıan dah.llln®kl ok&ı}JUJ tetU,e çık 
llll§lar<Jır. MUfeWplet okul ve tedm vaziyet
lerini !Jlcellyecekler ve Jlırll~l birer ra.. 
P9rla bakanlığa bJldlreceklerOir. 

• :liUlsO.ı:rı.et A:lın~yaya ııs ,-en! filep ıs. 
nıaı1unrya :katar verrntıUr. B'Jnl&rm bir 
kıırnlJ 'l'llrk kara sularında, bir Ju.mu da dış 
Umanlarla TUrk tıman1arı arasında ııtıyeeek 
tir. 

• Bu ay sonunda ıntıd4otl bitecek olan 
hıhlaar ~)'llerln1n n.ıbKtııamelerlnfn de:t:ı
Urllrneaıne ba§lanmıyur. Deği§tırını muame. 
lc:ıl ay fiODuna kadar ııUrecektlr. 

• Sömı~ok fiyaUarnııQ mahalli belediyeler 
ce tesblt edilerek naf'h koymalarına karar 
vertlmi§tlr. 

• Geıwen bir hafta lr;lnda gillnrUk muba!aza 
teıkJıa.tı, yUz dört kacakçı, bin be~ytız yet. 
mı~ Uç kUo gUmr)lk kaçağı, altı bin 'f{lz on 
iki defter sigara ka.ğıdı, Uç kilo beş yUz 
gram 'U_yuşturuou madde, yetmiş be11 TUrk 
liram, bir kamyon ile yirmi sekiz kaçakçı 
hayvanı, ele gecltJrtlştlr. 

• Ankaradn top:anacak Balkan antantı 
merkez bankaları kon~eransrna l§.tlrak ede
cek oJaQ Rumen, Yunan ve Yugoslavya mllll 
hankaıan ht-y~tıerl dUn p.k!am 19,10 da bı-. 
rııberl~riace r.umhuriyet mer~ez bankıısı 
1st.aııbul IPUdUr muavlnı Na.zlf İnan old•Jfu 
halde Ankara~ a hareket etml§lerdir. 

DIŞARD.\: 
• Halya liar1c1ye nazırı Kont Clano ile 

lılacarlstruım Roma e1çtal aruında., !l<l mcm 
leket arııımdakl tediye usullerini t nı. m 
eden yeni itll~flar akdedildiği bildirilmekte.. 
Gir. 

~ R o m a n y a d a R e a ın ! ga-
zete parll.mentonun fel!lhl hak. 
ltındakl cmlrname}i bugUn neı;retmtıtlr. Ye 
:rıl intlhabı\t tarlbl mebusan !çln 20 llk'klnun 

Bug-:iıı saat 11 de tenzilatlı matine -~ ..... \ :.r'··.· 

NiNQ MARTiNI Muhrik.~e tıth 1 
en meıhur tenor sesı ıle 

CARUSO'dan ıonra 

~ 

BugUo SAKARYA sinemasında 

(ESTŞ~~"zca !!~!~ !!1!?.tagan~ 
etmektedir. Aşk ... Hareket ... Eğlence ... ve kahkahanın milnavebeten 

. birleştiği sevimli ve ç.ok güıel bir film. 

ilaveten: BDyük Ege Manevraları 
Ayrıca: PARAMOllNT Jurnal. Bugiin saat 11 de tenzilatlı matine 

• -BUGON lZDIHAMIN öNUNE 
YANIN EN GUZEL- EN NEFiS 

GEÇMEK, BOTON 
• ve EN ŞAHANE 

LA BOHEME 
M·artha Eggertb - Jeaoklepura 

ve mef]ıur komikler PAUL KEMP, TH;t:O LfNGEN tarafından efsi.ı 
bir eurettc yaratıt..n ŞAHESERLER ŞAHESER1Ni rahatça gör•• 

bilmeniz için bu filmi, BEYOOLUNUN ~n büyük iki ıineıruı•r 

MELEK ve SARAY sinemaları 
birden ve ayni zamanda göı;termektedir. 

SARAY: 
süvare 9 Oş 

SEANSLAR. 2.30 - 4.30 - 6.30 
• MELEK: 2 

4.15 - 6.30 süvare 9 d;ı 

Bugtirt MELEK ve SARA Y'da saat 11 de tenzilatlt matine ~ 

---~ 

Baş, diş, nezle, grip, romatiıf116 

\'e blitUn ağrılarınızı derhal keser. 
rcabmda c: Unde 3 ka,e ahnabUlr . ~ 

isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakını~ 

~ .• ~<?,VROJ~:'~~ 
lSTANBUL: B d o ş töıii 
18,30 plAkla da.ns m~ldsl, ısı Safiye plya u aPcıte peret an 

no ve keman refakııtile, l9,SS konferanıı, R u D o L F F r ' 
ıtwm Nami Duru (İ~n terbiyede yer'!), T · b' tuvafJ.I." 
19 &5 b0r1a haberleri, 20 Müzeyyen ve arka. amamen yenı ır reper 
da~ıarı tara.tından Tttrk muıılkl.si ve ht.lk Yunan Opereti artisti 
ıarklları, 20,30 Ömer Rıza tarafuıdan arap ARiS HR YSOHOOS'Utl 
ça. söylev, 20,311 hava raporu, 20,45 Bay Mu ve gevimli tenor 
zıı!!er ve arkada.şiarı tarafnıdan Ttlrk ınuSi 
kisi ve halk ıarkııarı, (S. A.) 21,15 orkestra 
22,'15 ajanS haberterl, 22,30 pl!kl& 110lolar, 
opera ve operet par>&'arı, 22,50 10n haber
ler, vı ertesi ,ıüDUn prog-ramr, 23 soıı. 
BOBREŞ: 

18 askert mUzlka, 19,13 dans havaları, 22, 
ıo l'&dyo orkestrası, 
BUDAPEŞTE:-

li slgan orkeııtr:ı.st, 19,30 tıUt konseri, 21, 
20 şarkılar, 21,6 Bud11.pe~te konser, orkestra 
sr, 2%,40 radyo orkestrası, 24, cazband, 

BERL1N: 
19,80 oda mu.udsl, 21 radyo orke.struınm 
kon.1erl, 23,30 ıerenacllar, 

ItOMA: 1 
ıs, senfonik konser, 21,80 mUzlk, 24,15 

cazband. 
\' AR.410\' A: 

18,6 radyo orkestrası, 20,35 pl!k, 22,15 

kabare, 23 ltonıer, 

adlarındalu Uç acık denlzaltı gemisi Mon. 
faloone tezg!hla.rından denize lndirilmlotlr. 
Bwılarm her blrl 1062 tonllltoluk olup ıU. 
ratlert de 17 mildir. ı 

• Ta}78l'ed cıouSton, Kaptan Londraya 
dönUt uçu~u b!Uterek Londraya gelmlı
tir. Bu uç;uıu Ud (Un 9 ııaat 22 dakikada. 
~'apmü eurctile dtirt gün lkl saa.t olan ev. 
velld rekoru bUyUk bir farkla kmntf oluyor. 

YUNKA'nll1 
iştirakiyle eğlenceli ııu~ 

Barda tabanca atb8 

sarhoş . . ~e~ı· 
Dün gece Arif adın.da bırt, . ·Ai ~~ 

dı!Jll" ·'' lunda Ambaaadör barmda ken bs.ııv 
miyecek kadar içtikten sonra ta ~)e 
sım çekmiş, sağa, .sola atc:Ş d:1'rıı' 
başlamıştır. Km1unlar yalnız 1~ . . yar- aı ra ısabet etmış, vurulan ve 1'1'ııı 

o!m•rm§hr. Arif yakalan~ 
tabkikata baılanrmştır. ~ 

il' :V 
umwnt kAtibl Joulıaux, :SerUn yolll ~ 
vaya gltmijtlr. ~ıVIO 

• Ameriltada ayandan UtablJl eııtf V <" 
de bir Yahudi heyeti hariciye ıı aıı~-1' 
ztya.:ret ederek Polonyada.kl ya]ıU $• ~,.66 
zlyetl hakkfrıda bir lsllda verıXÜ~ ~ 
yanın Amerika bUyU.k elı;lsl pot~ ıı-:;. 
bulundı.ı..:,tıu VaT1ovadan dönrnUI Of !
nazırını ziyarette bulunarak gı>~.% ,ı 

• DUn Almanyada MUnibte bir 1'I <' 
0tıı> ~ le bir otobUıı arasında çarpışma Jtfaiye motopompu §OförU Hulusi dün 

Sultan.,hmct ikinci sulh ceza mahkeme- j 
tlrtde ıorguya çek ilmiş ve serbest ola- j 
rak mulıakemcsiı1in cleva:n;na karar ve- j 
rilı:ni~ti r, 

b .-r dcrr::eyan olunm:kta ve birkac 

nvl.ta raV.~ında da mütemmim iznh~t i; ı 
tenr..;ektedır. 

ve Ayan için de 22 flkkldınwı olarak tesblt 
tdilm!Jllr. Vi!Ayet ve meclislerlle meslek ıe. 
tek~llerl ayana glSndereceklerl mUmeımU
terlnl 24 ve 30 llkkkAnunda seçeceklerdir. 

• İtalyanın Marcello, Dandolo, Ma1cenlco 

• Belçlkada devlet nUil'l Jaruıon kabineyi 
teıldle muvaffak olamadığından bu işten 
vazgeçmiştir. 

• Fransa umuml I§ kon!ederasyonunwı 

kl~l ağır su~ette yaralanmıştır. ~ P',,ıf 
• Yeni Delhlden bll<llrlldif;iıie ~ ~P,tJ 

tanm §imali garbt hududwıda 1' itti j#' 
tanda yenl karı§tklıklar otmuş ,-e ~ttt· 
asker ve ııeklz a.sker de yaraıa.nflll• 
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llMDt ıf~ T ••• ::::8:/r::ış:ç:i:g:lb:i:/:a:b:r:ik:a:da::ç:a:ıı:şt:ım:-,_. :h:iz=m~e:ı:çi:li-k--_g:a:p:tı:m::ı :J 
~·V•hat: lnt:lbaıarı D a k ti ı o 8 r k 8 d 8 ş 1 m 
Tek caddeli vilayet bana iş bulabilecek miydi ? 
merkezi• Mardı·n önümden her renk ve her çeşit adam geçiyor; bazlları-

: · nın kıltklarendan ne işle uğraştıklarını anlayabiliyorum .. 
Bu t•hrl yıtup alhndakl ovaya yeni Fakat bazıları ... 

O 
battan b·r tehir kurmak llzım .. 

k Görüyordum: işidiyordum: tş iste • 

uma çag~ ında 33 bin çocuktan rr.ek için muhtelif yerlere r.1üracat eden 
ler, ağız birliği yapmıı gil>i •e açık ol-

an k 2,.,nn •• k or ' :r.a;ı muhtemel kapıları yüzlerine ken-ca ıvv u o ug • d: e'Jeriyle kapatmamak endiıesiyle: 

Mardinfn Ot>a nrr. ıt qötilm1fil .• 
Di ·-

-3e ~a~bekirle Mardin arasındaki şo-
l'or .• .::d~ otomobilimiz adeti. kayı
:'t't, nı l'dıne yaklqırken birçok ya
dett, ketkep}i yolculara raalıyoruı; a
dieieı '1•balık bir cadde. Erkeği de. 
ki aı de entarili. Yalnız kadmların
lıu ~caıı buJacalı; erkeklerinki iç do 
~Ilı. rine giyilmiş dize kadar ve be-

Vaku ite .., 
11 

Yle Haıan Fehmi paşa lmıir-
tJ.~' Yken Ödemiş zeybektiğinin ö
ttı,lt._leçnıek için jandarmalara birer . 
'ltt \'erdirerek kıçlarda birer tor- , .. ;1. "1 
u~etf an bqk~ bir şey olmıyan diz.. ,!""""'•·-: ;: . 
,lt~estırmıştl; fakat kendisinden 
~\(\ ~ 1 Vali buna devam etmediği i
ıı_ ~~k kıyafeti birçok seneler da-
ii~uıtı. 

11) nıı.. bu entariler de böylece kesi· 
'eit Af ·d tena olmaz zannt>derim. Me
~lbp~ Yat !Jimalir.de petrol arama 
tl~ecı~a ça.hpcak amele pantalon ' 
"tt htı~ çe ıge alınmadığı için, o cl
l'tı~lirıd 1 kıyr.tetlerini değiştirmek za-
~ e kalmışlardır. 

~l'tall\~~de Jlk ziyaret ettiğim yer, mırdinin yegane cadde~ ue ortnmck-
ebe bu ep oldu. 250-300 ü bulan ta- t"P talebesi bir merasim esnaswda 
(lkıec:ıı:Ya naaıı sığı§ıyor, akıl erdi- ı 
l~o~1 • hususi idare yan taraftaki 
~tk et u da herhalde ortamektebe il
~an Ilı ltl~Jidir. Odasına girdiğim za
llre l>ll e tep mildUrUnU fakir talebe
dıın,. !'asız ayakkabı dağıtırken bul-

1 tıkokuı 
er; lllerk talebeleri de sıkışık halde -
)edı ok el.de yalnız beş, kazalarda da 
O~lll. o:l Var: yani knza. ba.ema bir 
~ \•ar 

0 
a.ıtr da beşer sınıflı köy oku

~ hı~ kuran çocukların yekftnu 1-
ret~ Ok ~ Halbuki biltlin vili-
lı;oor. Uına çağındakiler 33,000 i bu-

l' ~I Ço)( 
t~ıllı h0c memnun eden bir oey de, 

1 erııerıı asının - Almanyadan getir
d.~ • llçı:n daha gilıel olmak şartiy
~~; o k lrı Yaptığı "vücudu beşer" 
~ h.:l!' g\U.el ve o kadar munta
"'Oft ~ilk lara ayrılmış, yine o kadar 

lerde boyanmış ki hayret 

etmemek kabil değıl. İbrahim Umalı 
adındaki bu zat, bunlardan yalnız ts
tanbula altmış tane satmış. Almanya
dan getirtilenlere nazaran da çok u
cuz: altmış liraya. Kütüphanenin her 
tarafı yine bu zatın vücuda getirdiği 
göz, kulak ve saire gibi azalarla süs
ıu. 

Maarif vekaleti kendisini bir tak
dirnameyle bezemiş; bu kadarı kili 
mi? Bu zata bir sermaye temini ve 
bir merkeze nakli ile işi daha ucuza 
temin edebilmesine yardım etmek hiç 
de f ayduız olmıyacaktır. 

Mardinde şehri görebilmek için o
vaya - yerli tabire göre - çöle inmek 
18.zım; maamafih buna da imkan yok. 
ÇUnkU binalar biribiri üzerine, biri 
ötekini örtüyor. Şehir pek garib bir 

Hüaeyin RtFAT 
W"' Devamı 9 uncuda 

~ltın Tolgah Sarışın 

CASUS 
Hatıralanm anlatan: Mart Rişar 

Franaeıun en me9hur kadın caauau 
... ,. -10-
~ ~ ~•t •lclmı11 mı kaçınyoraunuz? B:r aralık Jenevyev hiddetle söylen-

f'\lıt\? l'lcta Y•pıyalnız naaıl brrakabi- eli: 
~~- - Ne yapalım! Bundan vazgeçmek 

~.._ lJslar arasında ıa.zırnı 
>liti'--~e iizerine, ııtırabfma rağmen, Nihayet bir köye geldik. Bu köyün 

~"6 ~ diğ< r evlerden uzak olan ilk evi, yarısı-
"-it~ tladım. na hdar sular içindeydi. 
"-tı, boy~ tesis edilen telefon J enevyev: 
'Ytı...._. - nezaret eden nöbetri ve dev-
~ ~ :s - Kanalı açmıılar ! 1

1\ "'U lllqrı dikkatini celbetmemek Dedi ve ilave eti: 
'i~e teırııdiyen, yüzü koyun çamur- _ Hadi baka!ım ı Küçül: bir gayr-:t 

~ bi Yıtıyorduk. Bu cehennemi yü- daha! Artık gr:ldik ! · 
t 'Utten futa ıüı'dü. Belimi%e kadar }'.iikselen suya d.ıldık 

- Ne iş olursa olsun! •. 
diyorlar .. Bu tecrübe edilmit; mu • 

vaffakıyeti görü:müı bir iı isteme yolu 
olacaktı ki bu kadar taammüm etmiı 

bulunuyordu. Böyle sihirli, bütün kapı
ları açması ihtiın:ıli bulunan anahtarı 

muayyen bir iş isteyip i;,ul< mayınca 
kullar.malıydım. 

Fakat bu muaYYen iş ne olabilirdi ? 
Aklıma daktilo olmak geldi Gene dü -
şü:ıd:im: Bu ilk müracaatta yer bulur 
isteklerden defildi. 

Sonra kime giderdim? Hiç olmaz!!a 
ufak bir ipucu, bir yazı makinesi koku
su almik icap c-Jiyordu. 

Dü9ünmekle böyle bir itin bulana -
m yacağına aklım kesince, çıkar yolun. 
muhtelif yerlerde, daktiloluk yapan ta
nıd ıklarıma baş vurmak oHuğuna hük. 
mettim. Buna \:arar vermemle. gene bu 
karardan vazgeçmem bir oldu. Çünkü 
tanınmamam lazımdı . Daktilolukla ha
yatlarını kazanan arkadaıiarım benim 
ne itle mefful olduğumu lıiliyorlardı. 

Sonra ıöyle eüşündUm: Onlara, mu. 
harrirliğin para kazandınnadığrnı, bu 
işten vaz geçt iğimi, muayyen bir it sa
hibi olmak istediğimi söyleyemez miy • 
dim?. ~ 

Kendimi birdenbire Eminönan • 
de buldum. Aktam üstlerinin 
k a 1 a b a 1 ı ğ ı n d a n eser yok. 
Buradan tramvaya atlayıp Beyoğlunda 
tan nmıı bir müeısescde ıenelerdenberi 
cı.ktilo olarak çahıan arkadapm (N.) a 
gttmeyı Jı..u.,ı.ruJuu. 

Lisedeyken, bu arkadaıla yanyana 
otururduk. O daha yedide mektebi bı
raktı. Fransız mekteplerinden birine • 
gider~k benim bir türlü öirenemediğim 
Fransızcayı öğrendi. Sonra e:ı babaaının 
ölümü üzerine çalıtnıaya, hayata atıl -
maya mecbur oldu. 

Bir kaç ıün evvel kendisine rastla. 
rnıttım. Bana ıitemlerde bulunmuttu. 
Kendisini arayıp aormadıfımdan tild • 
yet etmitti •. Bu iyi bir fırsattı. Şimdi 
hem ziyaretinde bulunabilir, hem de a· 
krl danııırdım .. 

Gelen bir Maçka ıl'abaaın atlamak U. 
zereydim ki etetimden birisi çekti. 
Baktrm: Kendiıine gi~ye karar ver
diğim arkadatrm değil mi? Ne kadar ıa
ıırdığımı tuavur edemezsiniz. Bir an 
durakladrm. Akhbmdan geçenleri oku • 
duğunu, cürmü mefhut halinde yaka -
landığımı sandım.. Adeta üreperdim .. 
Şaşırd·ğrm yüzümden de belli olacak 
ki: 

- Niçin bu kadar ıaıırmış bir hal -
desin Neriman, dedi. Ne oldu? Bir ye. 
remi gidiyordun? - ... 

- Neye cevap vermiyorsun?. 
- Sana geliyordum, Hni böyle bir· 

denbire kar,rmda görünce !ltrrdım. 

ve, tıpkı küçilk bir kale gibi, kuın tor
balarile çevrilmiı olan bir eve yaldq
tık. Evin duvarına bir merdiven dayan
mıştı. Jenevyev kum torbalanndan bi~ 
rini yerinden oynatarak, bir ipin ucunu 
çekti. Biran sonra ilk kattaki küçük 
pencerelerden biri açıldı ve bir kadın 
batı göt'iindü. 

Bu meçhul kadın bize: 
- Çıkabilirsiniz 1 
Diye bağırdı. İçeriye girdiğimiz za

man tordu: 
- Eh ı İyi bir seyahat yaptınız mı 

bari? 
Bu, uzun boylu, takriben kırkyaıla

rın.da, aanıın bir kadındı. Son derece 
fena giyinmiıti. Buna rağmen, yırtık 
elbiseleri iç:nde, beni hayret ve meraka 
düşüren bir zerafet muhafaza ediyordu. 
Kollannda kilçilk bir ço.:uk vardı. Bir 
taraftan bizimle konuıurken diğer yan
dan da bu çocuğu sallıyordu. 

- Ha vır. Boı bir ıeyahat 1 Arkadaşı
mın ayafı yaralanmııtı. Onu buraya 
ıetirınek mecburiyetinde kıldım. çün-

Taııııımış bir mficssesede da1;tilo olan 
Eminl»tünde tanı 

······················-································. 1 : : Röportajı yapan : : 
: r : Nerin1an ı . . 
: ....... ·-·······················-----·············· 

arhxıdaŞ'ıma gitnıeye 1."ı(Jrar vernıi§tim. 

tr.amvaya atlarken ... 
ll sözlerime inanmıyan bir gözle ~
yor ve toruyor: 

- Doğuruaunu iıteraen Nermian, ba 
na gelmek üzere olduğuna inanama • 
dım .. Sen beni hiç arayıp sormazdın i 

. Yoksa milhim bir ıey mi var?. 
\ - Oldukça •. 
'\ · - Nedir Allaha aşkına?. 
' · - Bu i§i yol üstünde konuıamam.ı 
\ Bir gün gelir söylerim. 

t - Bilirsin ben meraklıyrmdır. Söyle
\ mezsen rahat edemem. 
f\. - Merak edilecek bir fCY !değil. • 
r . - Doğru mu söylüyorsun?. 
t - Niçin doğru olmasın .. Hemen alSy· 

lemeyi icap ettiren bir ıey olsaydı, söy. 
lerdim .. Şöyle yalnızca ba§ba§a verip 
konupcağımız ve düşüneceğimiz bir 
§ey, bu kadar 1 .. 

O, benim söylemek istememden bUs • 
bütün kutkulanıyor ve kafasını yoraralC 
ketfe uğraıryordu: 

~ · -Anla<hm kardqim, dedi. Ben bil. 

"Taşhan" ın öniimle, büyitk bir üzün
tü içinde, arkad~m "Nn in çıkması

nı bekliyordum • 

miyor muyum sanıyorsun? Seni gör
düğüm gün, yolda bizim nnıftan hani 
bir kaynana vardı ya onu gördüm .• Sen 

den bahsettim. Bana senin için neler 
anlatmaldılar. neler! Elbette bu işe dair 
olacak, konuıacaklarm ! 

'Anlıyordum ki (N.) bu sefer beni 
meraka dütürüp <iöyliyeceğimi söylet • 

- Bana mı geliyordun?. Haydi hay· meden baklayı ağzından çıkarmamaya. 
di yalan söyleme.. çalııacaktr. Meraklanmıı gibi: 

- Cidden sana geliyordum .• Sen ne. 
reye böyle? Senin İstanbul tarafında ne 
itin var?. 

- Ben de timdi tramvaydan indim .. 
Şurada bir arkadaşa uğrayacağım.. Ken
l:iisine söyliyeceklerim var .. 

- Bu arkadaşın nerede?. 

- TaJhanda .. Kendisin~ bir Çift la
fım var .. Sonra hemen döneceğim .. Gel 

beraber gidelim.. Sonra birlikte döne _ 
riz .. 

- Mademki seni burada gördüm, 
artık yukarıya çıkmıya lüzum yok .. 
Haydi oraya kadar yürüyelim. Sana bir 
başka gün gider, konuşuruz .. 

Hem yürüyor, hem konuşuyoruz: Yü 
ziline hayretini saklayamayan ve ha-

kü oraya kadar gitmes:ne imkan yok
tu! 

Kollarında çocuk bulunan kadın, ba
na, ıüpheli, bir tavırla bakıyordu. 

Bunun üzerine J enevyev: 
- A !. diye bağırdı. Size Martı tak

dim etmeği unuttum. Alisciğim ! 
Ancak bu esnada, odanın bir köşe

sind~. alçak bir iskemlede oturan ihti
yar bir kadını gördüm. Bu kadın, ba
tını bana doğru çevirdiği zaman, bir 
hayret nidası koparmaktan kendimi 
alamadım: 

- Madam }ilsen! 
Bu ihtiyar kadın, burada ne arıyor

du? O da mı, Jenevyevin, mensup ol
duğunu iddia ettiği, "beynelmilel harp 
aleyjttarı cemiyet .. e mensuptu 1 

İçimde, bir haydut yatağında bulu
nuyormutum, hissi uyandı. 

Alisin Jenevyeve §Öyle ıt0rduğunu 

duydum: 
- O d:t biz.den mi? 
J enevyev de 1.:evap verdi: 
- Onu yola getirmek üzereyim 1 

- Neler söyledi bakalım, dedim. 
- Benim sokakta söylenebilecek bir 

şeyim olsaydı israrar eder miydim, 
hiç? 

Bu sırıada Taıhanın önüne kadar gel 
miıtik: 

- Demek söylemiyeceksin? 
-Hayır~ 

- O halde l\:ni bekle.. Ben §İmdi 
gelirim .. Beraber yukarıya çıkarız .. 

- Başka bir gün gelirim. Senin bel. 
ki i§İn vardır. 

- Hayır, hayır •. Bir çift lafım var, 
o kadar. Hemen gelirim .. Dönü~te seni 
burada bulamazsam vallahi darılırım . 

Benden cevap beklemeôen he:nen 
merdivenlere doğruldu ve he~n göz-
den kayboldu. ._,. Devamı ,·ar 

"Buralarda nelere cereyan ctiğiR"i 
elbet öğreneceğim., diye düşündüm. 

Fakat, tam bu esnada, .dehşet içinde 
anladım ki, hakikatte hareketlerini ta-

kip etmeği o:.iıündüğüm adamların 

eline esir düşmüştüm. 

·Maske düşüyor 
Kapının çıngırağı çahndı. Alis çabu

cak, yine aynı pencereyi açarak kafası
nı uzattı. Biran sonra Jilsen baba içe

riye girdi. Üzerinden sular damlayan 
kaputunu çıkararak mırıldandı: 

- Aman yarablt!m 1 Ne berbat ha
va! 

Ve bu sözler üzerine, masaya bir pa
ket gazeteyle, büyük mumlara benzi
yen üç şey bıraktı. 

Aliı bu garip mumlardan birisini 
alarak ateıe yaklaştı ve: 

- A !.. Yeni "pastiller!., dedi. 
Fakat, ]ilsen baba heyecanla bağır

dı: 
~ De\'amı var 
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Bir bahar 
hatırası ~wın~~l1J1ıı ' 

ııglı,, Futbol daha ağır 
topla oynanacak 

lngl lterede bu işi 
tetkik edi yorlar 

lngiltere takımı 
Gallıları 2 - 1 yendi 

Vai:i:.<an : Leman Karamanoğ'u 
Naciye, yeni aldığı incecik çorapla

rmı biçimli bacaklarına geçirdi. Aya
ğa kalktı. Aynada çoraplarım tetkik 
etti. Arka çiz~isi düz durmayınca i
çi rahat etmez. Buruşuk ve çarpık ço
rap giyenlerden adeta nefret ederdi. 

Yüzünün makiyajı bitmişti. Laci -
vert ve zarif robunu giydi. Küçük la
civert şapkasını, dalgalı kumral saç
larının üzerine sıkıca yerleştirdi ve, 
artistik bir poz alarak aynada bir an 
kendisini seyretti. 1ri gözleriyle ayna
daki aksine takdirkarane baktıktan 
sonra odasından çıktı. 

Naciye ~ok mes'uttu. Seviyordu \•e 
sevildiğine kanidi. Bununla beraber o 
cok ciddi bir kızdı. üç senedir devam 
ttiği müessesede herkesin hürmeti

ni kazanmıştı. ~ hayatında gösterdi
ği ciddiyetten dolayı, büro arkadaşla
rı, ona "hoca hanım'' ismini takmış
lardı. Çü_nkü Naciye, kimseyle fazla 
konuşmaz, yanında münasebetsiz sa
kalar yapılmasına tahammül edemez. 
Kaşlarını çatarak biraz daha ciddi ol
malarını ihtar ederdi. Naciye, güzelli
ğine, şıklığına ve tabii nc§esine rağ
men "hoca hanım" unvanına layık bir 
vakarla ' hareket eder. Çapkınlığı ile 
meşhur müdür bile ona fazla iltifat 
etmeye cesaret edemezdi. 

Fakat, Uç ay evvel, birçok gençlerin 
dahil oldtığu bir imtihanda muvaf. 
fak olarak, büronun şef iskemlesine 
oturan ''Namık" "Hoca hanım" m 
kıymetli bir hazine gibi sımsıkı kapa
lr duran kalbine, tehlikeli gözlerinin 
kudreti sayesinde girivermiş ve, onu 
bir h~mledc zaptctmişti. Aşk oyunla
··ında Jı.iç tecrübesi olmıyan toy Naci
"C. delikanlının bin bir mana taşıyan 
l);ı 1cışlan karşısında sanki eriyordu. 

Yava yavaş, göıiişme!er samimi
,,,~ti. Bir müddet sonra milcs~eseden 
beraber çıkmaya başladılar. tık giln
ler tramvay durağına kadar süren ar 
kada.şlıklar, daha uzun yollarda de
vam etti. 

nkbaharın, her tarafa renk ve koku 
naçtığı bu güzel gününde, genç kız 
kendisini çok ne§eli hissediyordu. 
!'1asıl neşeli olmasın, bu pazarı, ilk 
Clefa clnrak Namıkla beraber geçire
cekti. Adaya gidecekler, akşama ka
dar ge7.Jp eğleneceklerdi. 

Kolundaki kü~ük saate baktı. Pek 
erken hazırlanmış meğer. Birleşecek
leri saate daha yirmi beş dakika var
dı. Kendi kendin" "büyük annemin e
lini öpüp illçlarrnr hazırlayıncaya 
xadar vakit gelir.,, - dedi • karşıdaki 
odaya girdi. 

Büyük anne, ihtiyarlığına rağmen 
hiç eksilmemiş, yalnız lcar yığını hali
ne inkılab etmiş, sık saçlarını, bir to
pu?.la tepesine toplamış, gözünde göz
lükleri, pencerenin önündeki koltuğu-

na oturmuş bir şeyler örüyordu. Na
ciye bir bahar dalı gibi taze ve, can
lı içeri girince, biiyük annenin solgun 
gözlerinde sonsuz bir 5efkat ışıldadı. 

- Bugün nekadar süslü ve, güzel
sin kızım, dedi. Fakat biraz erken ha
zırlanmışsın galiba ... Dlin akşam, ar
kadaşlarının seni tam saat onda bek
liycceğinl söylUyordun değil mi? Ha
va da nckadnr ~i.izel? 

Biliyor musun Naciye, bu renkler, 
kokulu- ve, hemen beş dakikadır pen
ceremin önünde uçan 3u yaldızlı ke
lebek bann gençliğimin en mes'ut ve. 
ayni 7.am:n:da en bctbalıt bir devre
sini h;; t: rlattı. Ak ı;ac;larımıı. ragm~ en 

örgü halinde arkamda sallanır ve, bü
tün arkadaşlarımı kıskandırırdı. 

1çcrenköyünde, büyük bahçeli bir 
evde otururduk. Bir Mayıs sabahı idi. 
Bahçemizin yeşil çemenleri, esen hafif 
rilzgann dağıttığı çiçek yapraklan i
le adeta beyazlanmıştı. 
Kuşların cıvıltısı, tel~la çiçekten 

çiçeğe konan arıların uğultusu, odama 
kadar geliyordu. Açık penceremden, 
şu gördüğün yaldızlı kelebeğin bir e
şi odaya girdi. Güneşin altında kanat 
ları altından birer yaprak gibi ışıldı
yordu. Onu tutmak, avucumda sevmek 
istedim. Elimi uzattım. Benimle alay 
eder gibi, süratle uçarak erik ağacı • 
nın çiçekleri arasına karı§tt. 

On altı yaşındaydım Naciye; ru
hum bir kelebeği takip edecek ka -
dar çoçuktu. Koşarak bahçeye in-

idm. Kclecek elimi uzataCa'ğmı anda 
uçuyor, kah çimenl~re, kah çiçeklere 
konarak bana bahçeyi dört döndürü-

yordu. Birden, komşumuzun yıkık du
varı üzerinden, dallarını bahçemize 
U7.atmış alçak bir erguvan ağacına 

kondu. Nefes nefese gelmiştim. Saç
lanm çözülmüş, ayağımdaki terlikle -
rin bir tekini kaybetmi~m. Yavaş 

yavaş elimi uzattım. 
_...Sonu yarm 

Futbol oyununda yapılan her ta
havvülün 1ngiltereden çıktığı malfun
dur. Bu defa Londradan verilen bir 
habere bakıhrsi, İngilizler topun a -
ğırlığını f a.zlalaştırmak hususunda 
tetkikata başlamışlardır. Bunun se -
bebi, bugün kullanılan topun, hem 
çamurlu sahalarda, deforme oluşu ve 
biraz §İddetli rü.zglrlarda oyun üze
rinde son derece tesir yapmasıdır. 

Bu ciheti nazan itibara alan bazı 
İngiliz klüpleri futbol federasyonuna 
müracaat ederek, halihazırda 13-15 
ons'luk (takriben 396 gram) olan to
pun, asgart 14, azamt 16 ons (takri
ben 453 gram) a çıkarılmasını iste
mişlerdir. 

Federasyona bağlı teknik komite -
nin vereceği karar merakla beklen
mektedir. Eğer bu teklif kabul edilir
se, şiltlerin kuvveti bir hayli mües
sir olacaktır. 

Boksör Y orgo 
Klryako ve Ekreml döğOşe çağırıyor 

M~telif tarihlerde sayın gazeteniz 
vasıtasiyle yapılan defilere karşılık 

vermek gerekdiğinden delaletinizi di
lerim. 

Evvelce Kiryakoyu nakavt etmiş • 
tim. Bu maçtan BOnra benimle inti
kam maçı yapmak için bir teklifte 

bulunmamışken, Parise gitmek üzere 
bulunduğum sırada ga7.ete vasrtasile 
tieni defi etmişti. Ertesi gün hareket 

edeceğimden cevab vermemiştim. Pa
risten döndükten sonra ikinci bir te
şebbüste bulunmadı. İkinci defa Pa
rise gidi§imde bu vakitsiz ve is'afı 
imkansız defiyi tekrarladı. Dönüşilm· 
denberi el'an sesi çıkmadı. 

14-11-937 tarihli nüshanıma Ek· 
rem 90 kiloya kadar olan boksörleri 
defi ediyordu. 

Gerek Kiryakonun is'af edilemiyen 
defisini ve gerekse Ekreminkini ka
bul ediyorum. 

Bu maçlar için bir şart koyuyo
rum: 

Kiryako ve Ekremle ayni gecede 
maç yapacağım. Bu suretle halk da: i
ki maçı birden seyretmiş ve organiza· 
törlere de kolaylık temin edilmiş o- · 
lur. 

Bu maçları (bourse au vainqueure) 
olarak yani galib gelenin alması şar
tile yapacak; birinde ga11b, diğerinde 
mağlfıb olduğum takdirde yine para 
almıyacağım. 

Parmağımın sakatlığından dolayı 

uzun zamandanberi çahşamadığımdan 
bu maçların on beş gün sonra yapıl· 
masr kabil olacaktır. 

Dileğimin ilanına muhterem ga.ze • 
tenlzin dtli.let buyurmasını rica eder, 
saygılanmı aunarım. 

Boksör: Y org o Tagar 

İngilterede, büyük bir merakla bek 
lenen, İngiltere - Gal eyaleti maçı, 

Midleıburg'da oynanmış ve ingiltere
nin 2 - 1 galebeıile neticeleruniıtir. 

Bu maçın bilhassa, büyük bir ala· 
ka uyandırması, her iki takımın, Bri
tanya beynelmilel tampiyonasında lcat
iyen mağlup olmamalarından ileri gel
yordu. 

Maçın hafta içinde ve bilhassa Mid
lesburg gibi küçük bir yerde icra edil
mesine rağmen, stadı 35.000 seyirci 
doldurmuıtur ki, bu da, İngilterede 
futbolün ne büyük bir rağbet gördü
ğünü bir defa daha bariz bir tekilde 
ispat etmektedir. 

Kur'ayı İngiltere takımı kaptanı 

Barkas kazanını, ve .rüzgarı lehine al
mağa muvaffak olmuıtur. 
İngiltere takımı, rüzgirla beraber ilk 

hücumu yapıyor ve .daha ilk anda 
Brooks'un çektiği enfes bir şüt rakip 
klübün direğini yalıyarak geçiyor. 

İngiliz takmunın hücum .hattı uzun 
müddet hikim oynadığı halde, rakip 
klübe ciddi bir tehlike hissettirmiyor. 

Buna mukabil Gal takmunın sey
rek akınlarından birisinde, Perri, takı
mına güzel bir gol kazandırıyor. 

Maamafih, ilk devrenin aonlanna 
doğru, İngiltere hücum hattının cidden 
yegane güzel oynıyan adamı olan aağ 
açık Matthevs p.hsi gayreti sayesin· 
de, uzun m:.iddet alkışlanan nefis bir 
sayı yaparak beraberliği temin ediyor. 

İknci devre baılar başlamaz, tngil· 
tere hücum hattı, ilk devredeki oyunla 
tam bir tezad t e§kil eden harikulade 
bir anlaımayla, Gal kalesini sarıyor. 
Fakat rakip taraf müdafileri de cidden 

.. .. -ı..:1:-• ı-* .... t- :t..!. ----Jı. ---r-..1-.a. ""'""' 

hücumlan - güçlükle de olsa - dur
durmağa muvaffak oluyorlar. 

Nihayet on be§inci .dakikada, Arse
nal takınunın orta muhacimi olan Ku· 
ping müthi§ bir ıutla lngilterenin ikin
ci golUnU atarak, takımını galip vazi-

S er be S t güreş 
Yasak! 
Avusturyada 
"Böyle spor 

olmaz,, deniyor 
Viyanadan verilen bir habere göre, 

bu şehirde (Catch-as-catch-can) Ame 
rikan usulü serbest güreşler menedil
miş ve bu karar, profesyonel güreşçi
ler arasında büyük bir heyecan uyan
dırmıştır. 

l 

Bunun üzerine, güreşçilerden mUte
şekkil bir heyet, bu karan vermi§ o
lan belediye reisine müracaat etmiş
se de, belediye reisi kendilerini dik· 
katle dinledikten sonra. şu cevabı 
vermiştir: "Bu nevi güreş spor işi de
ğil, sirk işidir, Binaenaleyh, bana de
ğil, varyete ve temaşa işleriyle meş
gul olan hükfımet komisyonuna mü • 
raca.at edin!" 

yete çıkarıyor. ~ 

Bundan sonra, Gal takımının UbJ"' 
ıgayretine rağmen, İngilizler, b'. JD" 
Arsenalin yeni orta muavini J.,et]ıe rillİ 
nea'in gayreti sayesinde, galibiyetle ı.f• 
muhafaza etmeğe muvaffak olu~ 

Böylece, İngiltere takmu - ~ ~ 
takımına mağlCtp olmadığı tak ·t,ıtı'!' 
buna ihtimal verilemez - Brt ti et" 
beynelmilel prnpiyonasını garın 
miştir, denilebilir. ~ 

ltalya - Fransa 
maçı için , 

iki t a raf bütün KLlv 
v eti le çalı şıyo~ 
ltalya milli futbol takımı~ 

müzdeki 5 kanunuevvelde, .1 
Fransa milli taknnı ile karşıla.ŞSc 
nı yazmıştık. . eti 

ltalyanlarm galibiyetiyle neticel bf' 
ceğine adeta muhakkak na.zaı:r~tı1,ıı 
kılan bu maça, her iki taraf ııuı-
bir faaliyetle hazırlanmakta~~· 

ttalya milli takımı, ilk an~· 
nını bu aym 25 inde, ikinci an ,.,. 
nmı jse önümüroeki ayın ikisinde 

pacaktır. 1"' 
Takımın te.şekkülü hakkınd• ği1 • 

şimdilik hiçbir karar verilmie :.,,.,, 
dir. Maamafih tek se<,;isi 1' ,,ııl' 
meşgul eden yegane şey açıklarl• iP'' 
avin hattıdır. Çünkü, üç orta ~ ~ 
cim.lerle müdafaa hattının kat'1>1 
değişemiyeceği muhakkaktır. ol~ 

•-~ik .:"~~::!n?.:._ ~ar~~l~t!~;J 
f ih. bu ım.ühim maçta oynıyabil 
ümid edilmektedir. ıı! 

Fransızlara gelince, bu maÇS. \'' 
aydanberi hazırlanmaktadırlar. tıefİ' 
galibiyet değilse bile, mağlfıbiyeuıd' 
ni çok pahalıya mal etmek atJtl 
<lirler. celi Jıf 
Takımın nasıl teşekkill ede ~ 

nüz belli değildir. Maamafih, ys.P ~t 
iki takım oyuncularının da, eJl ~ 
kem mel formlarında oldukları J1 

itibara alınarak, bu yirmi iki 0 eıııi 
cudan, şimdiye kadar göril1111 ııı 
kuvvette bir takım yapılacağına 
hakkak nazariyle bakılmaktadl:·JJ'il' 

Fransızlar, Şimalt Afrikadal<1 rot· 
tem lekelerinin en meşhur .Arab ıı,rııı' 
bolcülerini de, bu hazırlık m~1 ııK' 
davet etmişlerse de, bunlarda!1 er 
birisinin asıl takımda yer alJll~ 
ğı, buna mukabil milli (B) ta.

1 da, kendilerinden istifade ed1 

zannedilmektedir. 

Yeni bi r Vuosll 
rekoru 

Atinada sonbahar atıetıza\tııı: J 
bakaları başlamıştır. Bir sal\ sıJrf 
şuyu 17,662 metre katetınek ır -'1' 
le Ragazos kazanarak yeni b 
rekoru tesis etmiştir . 

.................................... ._ .... 1111111! ................ ~ ........ ~~~~~lll!'_.__. ..... ~~~~~--~~~~~~~:--DD'ıJf 
dam da değilim. Şlmdl size söylemek istediğim Dedi. Tuttum. Bu el sanki ölümün ıJil 
şudur: Eğer ben üç gün geçmeden ölilrsem sizin ğukluğuyla donmuştu... ö)'ıe 
için yazıt> mühUrlU zarf& koyduğum şu ktğıtıarı !ı'lartin Hall'hı doğru ve yürekten 8 

6 
açacak ye içindekileri okuyunca elnizden geleni ne inandım! '\"lır: ~ 
yapacak mısınız? - Martin Hnll! Senden bir ricanı e oe 

Sizden istediğim öyle boş, budalaca bir iş lerinde açık ol... Üç gilne kadar ölecd~ıı 1; 
değildir. ÇUnkU o kft-ğıtlardan öğreneceğiniz şey- inanmış bulunuyorsun? Sonra da, ben 0ıdıJ tP 
ıer sizi şimdi benim bulunduğum yazlyete, mev- maklrğımı istediğin iş nedir? Bunun 11",,9,fl, ı 
kle çıkaracaktır, o vaziyet ve mevki ise burada nu bllmeden elbette sana mutlaka () ğı bl1çı dilşünmeğe bile kıyamadığım büyük fırsatı ar diye söz Yeremem: bel ki yapamı):ac;urlC I' 
parlak ümitlerle doludur ... Tehlikelere gelince, için de söz veren bulunur, ancak bır 8ııtı"l'ı 
bunların da çok büyük olduğunu söylemeliyim... tunun imkanı yoktur. ;Dana, CParıso gbırt'.,~ 
Evet bilylik ve korkunç tehlikeler vardır, lA.- <:in gidiyorum) demiştiniz, orada sizi ırorsıJ 41 

llahertn deniz ve macera romanı S 

Dün çıkan kısmın bülisuı: 

seninle. daima bir arkadaş gibi ya"şa-
l dığımız için, gönlüm sana, şimdi 
1 gençlik hlkfıyemi söylemek isti\•or, da 

ha vaktin var. Otıı~ şuraya d<> beni 
dinle ... 

Vaka, 1897 yıllarmda geçiyor .. Şahin adında zengin bir 
TUrk dellkanlm, Kartal isimli husus! yatile açık denizlerde 
seyahat etmektedir. Anlattığı korkunç ve heyecanlı macera, 
henUz yirmi yn~da iken ve §imall Avrupada gezerken ba 
ıomdan geçml§tlr. 

Huııust yatta, Şahinin misafirleri de vardır: All ve 0 
nun g11zel kız kardeşi tnci.. Bir de budala g!SrUnen bir tngl 
llz .. Bu garip lngillz, yata, bir da\•etli olarak değil, plgktn 
llğf ve sırnaşıklığiyle sokulmu' bıJlunuyor. 

Seyyahlar, J<ale limanında yatıanndıuı aynlarak trene 
biniyorlar. Trende garip ve budala görUnen tngnız, Ali ile 
İncinin uyumalanndan blllııUfnde, Şahine, §imdiye kadar 
ont:ırca gizli kalan bUvlyetlnl ifşa ediyor. Bu, biç de buda 
in bir adam değildir ... Şahine diyor ki: 

kin - eğer ben insan tanıyabiliyorsam - siz bu ı:'Srarlı ölümlerin beklecllğinl nasıl bil t1<• ıf1, 
tehlikeleri yenebilirsiniz ... Nitekim, eğer sağ O kısık bir sesle gUldll, ynrım dn~al< 1'1'ıı6 
kalacak olursam, ben de yeneceğim! rngonun penceresinden drşardald çıP ı:ıııerl 

İngiliz dostum ::\fartın Hall sözünün bura- Püzclü. Tel;:rar bana baktığı zaman g e 
smda. durdu. derin bir ateş parlıyordu: l)rtıleı 1tl 

Tren ağaçsız, çıplak topraklar üzerinde yu- - Parise boşu boşuna, e\·, köY g 1 )lJ~ Naciye istemiverek bUyUk annesi
rin dizinin dibindı>id akak iskemleye 
ot1:rtin. 

_ A!",.rln ! .. 1<-t f' ıy;vıe. Büyük an· 
nenin gen<;liğincle cok güzel bir kız
ca~z o'~•ıfYıınu be>llrl t :ısavvı.ır ede
m;~in dE'~il mi" Halbuki ben lmkı ı 
eana benzerdim. Yalmz kmnrnl saçla
rnn senin gibi kesik değildi. İki kalın 

- Dostluğunuza gQvenebillr miyim! 
Delikanlı, onun elini mkıyor: Elbette .•• 

- nana ~österdlğlnlz itimaddan dolayı min
nettarım: ben hayatta. pek u; doı.t buldum ve 
dost bulmak icln kendi yolumdan 11apan bir a-

varlanıp gidiyordu, akşam yaklaşmıştı. Ben bu <llyorum sanıyorsunuz ~ylc mi? S~z be~aıl' , 
karşımdaki adamı şimdiye kadar bir ahmak. boş gcı cek, değerli bir işi olmıynn bır ~~te t.9~ <' 
, e tuhaf hi~Ayeler uyduran bir budala sanmış- 1:orsunuz. Halbuki: Ban bu gece Parı 1ııı.rc tım. O şimdi bana, büyUk sırlardan korkunç teh- İnyacağımı iyice umduğum bu iş için )'l -

Ukelerden bahsediyordu. Bununla beraber ben lıştım! e bllo" ~ 
işi gene şakaya vurarak: Pnrise niçin mi gidiyorum. lşt 11 I~ 6 

- Do~tum, dedim, saçmalamadıt;ına emin söyliyeceğim · Ben .P.arise öyle bi~ adnllıı ı~~ı ~ 
misin? ğo ı;idiyorunı ki: Sızınlo konııştugulll :cıttl 

Bu sözüme karşı elini bana uzattı: bir yıl geçmeden önce ko<'a. Avrupa. 
- Şu ellml tut bak.~ merlka devlctlerlnln hepsi birden on\1 
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Erkekler ne yaptıklarını bilmez 
bir halde sevgililerinden ·ayrıhp 
Yavaş yavaş ona yaklaştllar ... 
"Ve ... Kızı kucaklamak için fırsat kolladıkları anlaşılan 

dUrt beş genç onu kollarından kavrayıp boş kalan mermer 
kaidenin tızerloe çıkarınca ... ,. 

r_~ ..... ______ ı_-__ A_s~p_a_s_ıu_a--------~' ~'---v-a_z_a_n_;_N_i_z_a_m_e_ı_ı_ın ___ N_a_z_ı_t __ ::ı_.. 
W~OÇa'daki Venüs mabedinin önü bü
ıf't nıernıer sütunlarla süslüydü. Her 
~ Unun Yanına üç ayaklı bir bakır 
ı:n CUıgaı konmu§tu. Erkekler ve kızlar 
k abedin nıetcıivenlerine ayak basar -ah bu bakır mangallardan çıkan öd 
kok~ dumanları arasında sarmaşıp 
erke aştı~ar. Şehrin ndetlerini, şehirde 
de) ~lerı kadınlara yabancı kılan kai
tib:rı bu merdivenler bir dalga kıran 
luı 1 

itip defediyordu. Her a§kı mübah gu: VenUs'Un mabedinde insanların 
hıun ll~e karşı lakayt kalmalarına ta
le 'Y ınuı edilemezdi. Hele mabedin böy-
8Un epyeni bir Venüs kazandığı bir 

de.. .• 
llina""' . :kuc k "'cı. gırerken erkekler kadınları 

lar ~!arına aldılar. Yeşil gözlü kadın
ld' e.rıcıilerini kucaklarında taşıyan 
~11:ı1arın boyunlarına kollarım dola
gi ht Lakin Foçalıların bu neşe
ta. ç de uzun sürmedi. Zi
ide ~~din ortasında granit bir ka
<lUıtı Unde boy veren Venüsü gör
lıglltae.rf zc:nıan büyük bir hayal kırık
~giJ · .u~adılar. Hangisi gözlerini 
lt Çe !81~1n gözlerinden ayırıp heyke -
,vırdıysc nğzından mutlaka bir; 
~ .\!. .. A 

~ Son~~ hep bJrden · '4 . 
o lbetJı aa~ - diye bağrıştılar - Bu mu 

-2-
Dünkü kJınun hülaaaıı: 

{tsanm doğumundan beş a.arr önce 
Foça, kadınlarının güzell!ğile meşhur 
dur. Koyu ye§il gözlü, mermer vücut 
ıu Foça kadınları bugün mAbede ko.. 
nan yeni Venüs heykelini görmeğe 

gideceklerdir. Bu heykeli Atlna dik
tatörü Periklesln sevgilisi A:ıpıuılya 
hediye etml~Ur. Bu kadm devrinin 
bUtUn Alimlerini, generallerlnJ, zen
ginlerini, eslrlerlnl, gençlerini ve Jh
tlyarlarmı kendtne Aşık etmJ§ bir 
Anadolu güzelidir. Yaptığı rezaletler 
ayQka çıkmrotır. Şimdi o da, sevgt. 
llıl Perlkles de ölmU§ bulunmakta
dırlar. Foça mAbedlne hediye etttğt 
hl'ykelln yapılmasrnda kendisi model 
llk etmltUr.J 

dınların kalçalarından gü?.el olmalıy
dı ... Foça mabedinde aşkın Allahı ola
rak duracak bir Venüse baktıkça Fo
çalılar; 

_ Hayır, biz.im §Chlrde böyle kadın 
yoktur! - diyebilmeliydiler. 

Bu mabette, beğenilmiyen az Venüs 
mü parçalanmı§tı ! 

Kısa bir sükun oldu. Perikles•e sev-

- Oh! Ne güzel! 
Bu güzel o kadar güzeldi ki, kadın

lar bile kı~kanamadılar. Bu güzel o 
kadar güzeldi ki hiçbir erkek tek ba
şına ona sahip çıkmak istemedi. O, 
bir ilahe gibi güzeldi. Bu güzellik bir 
an içinde herkesi sardı. Onu ililıi bir 
hisle sevdiler. 

O da kendiliğinden soyunmıyanlar
dandı. Onun güzelliğini yanıbaşında 
duran kıllı göğüslü, kara sakallı, vü
cudunun her tarafı nasır gibi sert bir 
adam ortaya koynıuştu. 
Kızın kirpikleri arasından sazlara 

inmiş bir güneş gibi ışıldryan yeljil 
gözlerindeki masum süzgünlük ve en
damının insana günah hırsı değil, i
badet zevki veren kıvrımları ve ka
barıklıklan kara sakallı adamı, o ana 
kadar hiç duymadığı, tatmadığı bir 
hisle içinden çeJıgellemişti. Kara sa
kallı elleri, dizleri, dudakları ve bur
nunun delikleri titriyerek gerilemiş ve 
avucu ile sol pazısını uğuştura uğuş
tura; 

- Oh ne güzel! Ne güzel... gi sunmuş bir kadının hatırasına hUr- __ 
met edilmesini istiyen bir ihtiyar, Diye mırıldanmıştı. Etraftan bunu 
gözlerde parlıyan hırsın nasıl bir neti- duyanlar başlarını o tarafa çevirmiş-
ce vereceğini tahmin ettiği için yeşil ler ve biltiln güzelleri gölgede bı-
göZlü kadınlarla işıklarınt lesltine ça- ~kın bu km~~. yalnız birer 
lııtı= lterecik•, 

- Ya bcnf Ben ~aha güze? değil 

mer kaidenin üzerine çıkarınca hep 
birden alkışladılar: 

- Güzel kız! Sen bizim Venüsil
müzsün! Bundan sonra taştan Venüs 
istemiyoruz! Sana. tapacağız ... Perik

les Miletli Aspasiyaya taptıysa bi?.e 
ne? Foçanın Aspasiyası ! Bizim güzeli
miz sensin! 

Heykelin kırık parçalarını ite ite 
mabetten çıkardılar. Sütunların ya -
nrndaki bakır mangalları içeri taşıdı
lar; mermer kaidenin etrafına dizdi
ler. Sonra herkes sevgilisini alıp bir 
kenara uzandı. 

Yeşil gözlü kadınlar ve kara gözlil 
delikanlılar güzel kızın öd ağacı du
manlariyle ~ala.nan endamına baka
rak bir ibadet hissiyle kendilerinden 

~ edılcn VenUs? 
tltı b'nıı sevgilisinin göğsünden ayı
~a.~lc ır genç kız, a\·azı çıktığı kadar 

lrdı: 

- Sakın! - dedi - buna el uzatma - -Ooooh! Ne güzel! ıv 
yınız. Buna el uzatmayınız. z.ira bu Diyebilmi§ler ve sonra yıldınınla 0 günden sonra Foçada bir ilaht .A!3-

geçtiler. 

..... !ı· 
~ \'e lq 1rn.leri, generalleri, hakimleri 
eıtdis~ elenyle birlikte bütün Atlnayı 
o rtıeş~e lapındıran kadın, Perikles'in 
boh-us ur ~spasiyası bu muymuş? 
teebir u boyJe bir vücudu çırılçıplak 
t1.r1 e kalkışmak büyük bir cür'et-

Venüsle biz tranlılardan kurtulacağız. vurulmuş gibi, dilleri tutulmuş gibi pasiya türedi. MilP.ttan evvel be~inci 
Bu sözler alaylı bir kahkaha tufanı olmuşlardı. asnn ikinci yansında nasıl bir Aspa-

ile karşılandı. Bir genç kadın bağırdı; Mabette bir an, gözler ona daldı. siya Egenin garb kıyılarında saltanat 
- Acaba neden bu sizi kurtarabile- Bütün gUrliltüler kesildi. Ka- sürdüyse, ayni asnn son yıllarında 

cekmi_ş de ben sizi kurtaramıyacak dınlann ye3il gözıerindeki şehvet da bir başka Aspasiyanın saltanatı 
mışım ... Bir benim güzelliğime bak, fırtınaları bile dindi. Erkekler ne Ji'..ıgcnin şark kıyılarında başladı. 
bir de onunkine. yaptıklarını bilmez bir halde sevgili- Bu genç kızın asıl adı Miltoydu. Ba-

Bir başka kadın önünde duranları lerinden ayrJlıp yavaş yavaş ona yak- bası Ermotimos ve babasının silsilesi 
j ~ir § • itip ortaya çıkarak: laştılar. Ortalığı derin bir sükUıı kap- hep Foçalıydılar. Bu aile şehrin zen-Sitı. 'l..af aır için şiirini, bir kahraman - Ya ben? - dedi - Ben daha güzel ladı. Sonra bu silklın ile taban ta.bana ginleri ve asilleri arasında şöhret sal-
~ek n erlerinin tarihini ebedileştir - de~l miyim? 7.ıt bir kudurganbkla ve sözleşmiş gi- mıştı. Bu hadiseden 120 vıl evvel His-~ i/Sıl bir haksa, çok güzel bir ka- !riyarı bir delikanh yanındaki ka - l:ıi hep birden Aspasiyanın heykeline tasprn oğlu lran hükü.mdarı birinci 
!lan, bıUnt~c bUtün bltt nesle ~ehvet su- dını havaya kaldırarak bag-ırdı: ld K k K .. ük A 
da u b sa ırdılar. ara sa allı adam hey • Dara uç syaya saldırdığı zaman llıuı n ir iklimi hayran eden en- - Bir de şuna bakın! Benim sevgi- kele bir urgan doladı. Ermotimos'un dedeleri Korsika adası-

tebfr hı ~bedileştirmek bu şehirde öyle lime bakın. _Çekilin! Çekilin! na kaçmışlar ve ancak Periklesin ba-<laııa i~e ?1
arak tanınıyordu. Foçalılar Bunu bir curcunadır takib etti. Ka- bası lran donanmasını mahvettikten 

~diı.ı r.ıyc giderek her kadında vU- dınlar güzelliklerini techir etmek i~in Diye bağrışıldı. Sonra yine hep bir-
a.. "' e b ~ den l rak h k sonra vatanlarına dönmüşlerdi. "'l:~kn,.,dı'Ieır.Venüs yaratmak, bu Venü- biribirleriylc yarış ettı·ıer. Tembellik urgana ası a ey eli devirdi-

"'•• ı d Bütün Foça'nrn kalbine hakinı ol-ırı .. ~ rınf tapındırmak hak.kını da edenlerini yanlarındaki erkekler zor - er. Heykel zemin eki kara ve beyaz 
~i ""~dı ,..? 1 ti t k duğu gün Ermotimosun gli?.el kızı an-\r,. ... 0 · •'letekim işte mabetlerinde !adılar. Her erkek sevdigwi kadını ve mermer eri ça a ara parçalandı: 

6 l'i '"'' su k cak 1 ya.şındaydı. Efsaneye kulak as l lte A • aldırıp atmışlar, onun ye- kadın sevdigwi tarafını begw endirmeye - Kahrolsun Perikles'in karısı! Mi- k d w 
a .tı.Sı>as 1 ma ogru olursa, herkesin yeni Ve-l'ılı . .,,, 

1Yanın heykelini koymuş- çalıştı. İhtiyar ,korktu ve ka"tı. 1şte etli orospuların Foçada Venüslük 
'1 ~ak t " t nüsü görmek ve onun karşısında a-,._ hu\>::kt .a Foçada Venüsün mana- o zaman Foç:ı.'lın bütün gu"zel kadın- aslamalarına tahammül edemeyiz! . k .. 
v, "" li F yın yapma ıçın mabede koştukları .... eııu.. .. · oçalrlarrn tapınacaklan ları ve bütün orada bulunan erkekler Ve kızı kucaklamak için fırsat kol- b ı>.,., .. , go.ı: gün u gilzel kızın orada bulunrnası-o:1ıısıe~ 6Sily1e bütün kadınların gö- genç bir kıza havran hayran bakakal- ladıkları anlaşılan dört beı> genç onu t · ı 

• 

1

tıd ., -u nı amamıy e bir tesadüf addetmek en ve kalçalariyle bütün ka - dılar. kollarından ka\Tayıp bo~ kalan mer- l~ d 'C't 

~akı~~:::~~~~~~~-:'~~~~~~----~-:ıı--~--~~~~~~~~~~--~~~~--.... ~ı:_ .. :~:znn;::~ır~.~r~,o~ç~an:;:ın:_~e:n.t~a:t~lı .. ı:·n:c~ir~le:r:i ~ı .•cın 
Ct b. başı J>eşfne düşeceklerdir. Eğer korkunç işi- :lu kış Avrupa deYJetlerl, o adamı tanıyana en 
~le oıur:da iken şu ellcrlrn gırtıağrna basmıya- ı~z elll bin İngiliz lirası mUkufat adnyacaklnr-
,:~acakt~' 0 bir ay geçmeden sayısız mezarlarJ dır! 

Ben. ona rüya gören bir ndam gibi baktım, 
Martin Hnll bu bakışımın önünde ciddi, sert kal
d1 •• 

b ııhdır ~r~ .. Öyle bir adam ki hem delidir, hem 
)ı~lll ...._ Ş "'ı;er şimdi taşıdığım maksadımı bilse 
>a~ ancıa ~ ellındekı ktlğıdı sıkıp ezdiğim '?ibi -
\ta~ ll \'erebırıp ezer, yok edf'\'erir •• Bu adam ha
lla a c:o~fo lleccğl her şeye sahip olduğu halde 
~e" ltarş1 a nu arıyor: bu hütUn insanlık dünyası
)ar latlere YnkJanmrş biridir, bUtün milletlere ve 
l)?ı.tı<lrr .• l>üsa\•aş açacaktır .. Parası var, adamı 
ll:ıa b. huy nyanın en bilyUk on, on beş şehrinde 
><>~llırı, ha.~~~u geçer; ona karşı polisin, jandar
>l\ı- tı.ır. 'I' n. Ordulnrın galip gelmesine lmkft.n 
% attığı :nrının cUrilm ve cinayet için özenerek 
~~UtıdUğu n. kurnaz wı lcötii mahlüklar bile onun 
\tı hts~le llUn binde birini dilşilnemez. Ben Pa
~ t, t?:önu~lrJnf gClrmeğe gittiğim halde siz bana 

- Demek Pariste bu adamı göreceksin? 
- Bu gece onunla beraber bulunacağım! 

Yazan: Ali Rıza Seyfi. 

ti'\ <ll.vor eğlendlrr- ... ğe, seyir gl:Srmeğe gldlyo
~" l<:ısık sıınuz ha! 
~ll~tı: altır bir fısrldnma haline gelmiş olan sesi 

•ordu n:ıa sağuk ter damlaları duruyordu. 
'il. ..... rn. 
"'ll~ Siz h 
~U ö:v1~ tn u adnrnı yenmek, ezmek fstlyorrm-

1\:ııı"bC't !? P~k '"'· nnunla sl7.ln aranndıt ne 
\ı ...._ Vıtr:' 

l' b 'Slrnctııı 
~~ar~ l'llU k lılç: lfıkin bu hir ay içinde büyük 

1ltı lt naseboti. menfaati olacak ... Şuraem1 
ere iki d~ı-t erler gibi R~yliyeylm ki. 

Uç gilnUn içln<le de ra oyunu kazanacağım. yahut 
lıerşeyi kaybedeceğim .... Eğer oyunu knybeder
gem, Uç yıldır bin güçlük, bin tehlike içinde nç
mağa <-alıştığım kördUğUmUn ipucu sizin elinizde 
kalacaktır ... 

~özUnü kestim: 
- Bu decttğiniz nasıl bir adamdır? 
- Eğer bu gece benimle gelmeğf göze ala-

Mllrseniz nasıl adam olduğunu gözUnUzle görUr
sUnUz: bu gece saat sekizde onunla boraber bu 4 

Junaca~ım ... 
GUJdUm: 
- Gelmeği göze almak mı? fşl bUyUtüyor

l'tın. Hail. !=:eninle gelip onu görmekte ne tehUke 
'>hı.bilir ki? .. 

- Her tUrlU. bln türlü tehlike olabilir ve 
vard1r .. J,f\kln susalım, M!s fncl uyanıyor ... 

Hali do~ru söylüyorrlu. t:·"n Paris lsUhkdm
!armı ~·ıldınm ~ibi ge~P.rken, fnrl başım do~ruıt
muş, ~öılerfnt açmıştı. Biran sonra <la. arkada
şım Alf uyanclr. 1ngiliz doRtumuz Martin Hali, 

o anda gene eski budalalık rolünü takınmış, gU
lünç tavırlar göstermcğe başlamrştr. Ona baktı
ğım vakit birkaç dakika önce benimle büyilk '\'0 

korkunç sırlar konuşan cirldt ndnm olduğuna inn 
namıyordum; hele öyle Uç gUn içinde öleceğe hiç 
benzemiyordu. 

Hayatın bUyük mukadrleratı, gelecek gtinlc
rin acı hddiselcri bizim gözUmlizden nekadnr giz
lı kalır! 

-2-
Pariste kararlaştırdığımız otele inince, .Ali 

ile kız kardeşi lnci hep beraber sokağa çıkma
mızı, operaya gitmemizi teklif ettiler. Biz onları 
selAmetuyerek otelde HalJ ııe yalnız kaldık. 
Hall: 

- Haydi çabuk: kaybedilecek bir dakika
mız yoktur! 

Dedi, yanındaki şapka kutusunrlan ortaya 
bir şeyler attı ve bil' dakika sonra ilAve etti: 

.._ Devamı var 

miyim' 

yetiştiren sıcak ikliminde bütün kız
lar on altıncı y~larına basmazdan 
çok önce Venüsleşir, hatta "Aspasi
ya" laşırken bu efsane bize Milto-nun 
saflığından bahsediyor. Gfıya, "bu 
hfıdiscden bir ay evvel yüzünde bir 
şiş peyda olmuş. Babası bir hekime 

göstermiş. Hekim üç ölçek altın iste .. 
miş. Baba bu parayı çok bulmuş. He-

kim pazarlığa yanaşmamış. Şiş büyü
dükçe büyümüş. Bu halden çok müf:e.o 

essir olan Milto nekadar yalvarnuş 
yakarmı§Sa da biraz pintice old1:1ğu 
anlaşılan babası bir türlü bu parayı 
gözden çıkarmıya yanaşnamış. Geng 
kız odasına kapanmış, saatlerce ağla
mış. Ağlamı,6. ağlamış. Nihayet gecc.t 
yansına doğru bir mucize olmuş: 

~ Devamı VBI" 

Stenografinin 
tarihi eskidir 

-

Geçenlerde ölen s;ok zengin b;rinin 
b:raktığı vasiyetname, stenoğrafi ile ya
zılı orduğundan verese k'abul etınemck 
istemiş. iş muhakemeye dü§müş ve a
vukatlar arasında şiddetli münakaşaları 
mucip olmuştur. 

Meğer stenoğrafi, bizim zannettiği • 
miz gibi son devrin icatlarından biri de. 
ğilmiş, iki bin sene evvel de malUm 
imiş. Romalılar, Yun.anlılar tarafından 
kullanıyormuş. 

Tbii şimdiki gibi tekemül etmiş bir 
halde değil.. 

Çiçeron: Atina, ve Raclosta bulun -
duğu sırada sokak JıiJşelcrinde, kiiçük 
blrakalarda ok:.una yazma bilmiyenlc • 
rin mektuplannr, istidalanru yazan ya. 
zıcdarın, müşterilerin istediklerini bir 
takım işaretlerle not ettikten sonra yaz
dıklannr görmüştür. 

Romaya !döndükten biraz sonm, bu 
işaretleri öğrenmesi için en zeki, en a
~ık göz hizmetçilerinden birini Radosa 
göndenniştir. 

Hizmetçi: yalnız i~retleri öğre:lmek 
le kalmamış, bunları ıslah etmiş, daha 
kolay bir şekle sokmuştur. 

Bunun ilzerine (Çeçeron) kendisini 
hususi katip olarak yanın:a alrru~tır. 

!sanın doğuşundan 63 yıl evvel (La. 
tonu) ;(Lattilina) nın cürüm ortakları 

aleyhinde şiddetli bir nutuk söylemi§ti. 
Bu nutuk stenografi ile zaptolunmuı .. 
tur. 

Çok söz söylemekle maruf (Sezar)" l:n 
Ü) stenografi vat.dı. Bunlan daima ya· 
nında gezdirirdi. 

Evinize bırakılan "fitre., zarfına la
yık olduğu alfikayı göstermek bir Vatan 
borcudur, 

T. H. K. 
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JapOn imparatoru 
kumandayı ele alacak 1 

-· ··-~·-----_ .... _ ....... , 
Fransanın ve ıngllterenın 

endişesi nedir ? 
KURUN' da araamda ••oau.oımtcre., UplDde 8 ~ 

A 8D1 ll'S. Alınan, !talyan. Japon anlq. 

............ ilonı'a ~ -:- Parla iDiL 
ftrlllln llareke&lnde bir cleJllDdlk oldDlmm 
.. Jlllyor ve lnl'ilfıere llafvekW {~:nberla)'ll' 

lerl Ue 2000 Ue 2800 ton aruuıda 32 ıoıpidO 
ıııuhrlplert, 1178 tonluk 28 torpidoları " eoo 
tonluk 'l eakortörlerl vardır. Bu FnJl8llll' 
ıotn. bir U.tlJnlUk demektir. Fakat ıtaıyaDID 
babı1 kuvveUerlnde aanauyonel bir bacu-t 
tcıfkll eden elbet ıudur k1 bu devlet ııerbiri 
15,000 tonluk olmak USe1'9 Ud bOytlk mr!lb 
Ue yUJ; kadar denizaltı gemisi yapmıt blllU-

Komünist aleyhtarı! 
anlaşma Çine mflte

vecclh değilmiş! 
Tokr:>, 20 (A.A,) - Ordu ve bahrt1e tarafmdan netredllen blr 

be,.Uameae bll)'tlk imparatorluk tararclhımn, Çinde m11hua11u-. 
uıadıtı takdirde harek&tı tanllm etınek bere, ordu ve bahrl7e~ 
seferi vazt1ette yUkBek kumandaanu deruhte et.Ull bllcllrtlm.e~ 
dlr. 

Umumt karar.;Ah, harbiye ve bahrt1e nuırlarlle denlı 'Ye kara 
erklnı harbi~<' relslertnden ve kabinedeki dller na11rlardan m.lrek· 
kep olacaktır. 

Beyannamede umumi kararglhm mtınhuıran ukerl m.ahl79tte 
oldulu kaydedilmekte ve hareklt kumanda he1eUle ukerl idare a
rasında bir salA.hlyet birliği vücuda gelecett h•kkındakl p)'lalar 
tekllp edllmektedlr. 

" ltalya, Çinin hakiki dostudur 1 • 
Roma, 20 (A,A,) - Çin propaganda nasırı bugtın lıluaollnl ile 

yaptıtı mUlAkattan sonra gazetecllere demltUr ki: 
AnUkomllnlst paktının Çin aleyhine mlltencclh olmadıtına dair 

teminat aldım. İtalyanın Çine olan dostıutu haklldcllr. ftal;ra Çine 
harp le,·azımt satmakta devam edecektir. 

Ben Japonyayı mağlUp edeceğtmiz iddiasında detıllm. Fakat bir 
ve hatta. iki sene mukavemet gösterebiliriz. Bu suretle Japonya ta
m.amile yıpranacak ve birinci bUyttk devletllkten lklncl 11nıfa dlltml11J 
olacaktır. Çin t4Lvassutu kabul edecektir. Fakat böyle blr tavauutu 
yapmrya yegAne salA.blyettar makam PasUlk konferanerdrr. 

Cin nazırı yarın BrUksele gitmek üzere hareket edecekUr. 

Nanklnln tahliyeıl devam ediyor 
Nankin, 20 (A,A,) - "Röyter,, ajansının muhabiri blldlrlyor: 
.Japonlar, Nanklnt zaptettiklerl takdirde bot blr tehlrden bat

J(8 blrşey bulamıyacaklardır. Şehirde kıymeti olan her şey nakledtl
mek üzere bulunuyor. HUk6met dairelerinin tabllyesl hemen klml
len bitmiştir. Hicret bUyUk blr 1Uk6net lçlnde cereyan etmektedir. 
Yağmur Japon bombacrlarının yaklqmasrna mani olmaktadır. 

Japon mahfll1erlnfn dolaştrrdıkları şayialara ratmen slvtl ahall 
araemda karışıklık ve yeis yoktur. 

Cin efklrı umumlyesl muharebeye devam. etmek aımlndedlr. 
Teslim olmak aleyhindeki cereyan o kadar kunetlldlr kl Çinin 

mağduriyetini mucip olacak şartlar kabul edilmesi lehlnde vuku bu
labilecek her teşebblls, merkezi htık6meU muvafık Te muhalif ol
mak Uzere iki kısma ayıracaktır. 

Muıollol Japon heyeti relılle konqtu 
Roma, 30 (4~~ -Mueollnl bugb Eftt ClttlW'di 1ılilrf.Oıdttt1t 

hald.e Japon !ieyetl reisi Baron Otmra11 libal~terek 1ren4181te utmı 
müddet görUşmUştUr. 

Alman Hariciye Na~ırı 

Fon Noyrat 
Londraya çağırıldı 

Berlin, 20 (A.A.) - Lord Halifu 
bugün Schorflıeide general Göringin mi 
safiri olmuıtur. Lord Halifax av parkı
nı gezdikten sonra öğle yemeğini Ga
ringle birlikte yemiıtir. Yemekte İngil
tere büyük elçiıi ile Atman hariciye na 
zın da hazır bulunmuılardır. 

Lord Halifax, von Noyntr, lntilte
reye davet etmiftir, 

Vuku bulan daveti Almanya bilkuv· 
'ft kabul etmiftir. Bu ziyaretin tarihi 
henüz turih olunmıyor. Maamaflh N~ 
elden sonra olmur muhtemeldir. ÇGn· 
kü von Neurath'ın Londrada yapacatı 
mbakereler usun bir diplomatik hanr· 
hiı icap ettirir. 

~iman mahafilinin ıunu kaydet· 
meai tabUdir ki, Halifu'ın ziyareti ile 
bqlıyan müzakerelerde Almanlar iyi 
niyet ıa.termekten hali kalmıyorlar. 
)Jmanlann iatediii kendilerine kayıt

sız ve tahditsiz olarak tam ve mutlak 
bir hukuk .milaavatınm tannımaaıdır. 

ty1 maıamat atan kaynaklardan 
CSirenildiiine göre Alman mUatemleke 
talepleri milzakerelerin ön safında 
yer almıt bulunmuyor. Almanyanm her 
ıeyden evvel lıtedili garp hudutlannı 
yeni bir Lokamo ile teminat altına al
maktır. Almanya bu yeni Lokamodl, 
:.llier devletler de ayni ıuretle hareket 
etmek prtiyle Belçilwun bitarafhtmr 
reamen taahhüt edecektir. 

Bertin aiyut mabafilinin kanaati 
tudar ki, Almanyanm koltektlf emni· 
yete kartı olan muhalif vaziyetinde hiç 
bir deiipıdik yoktur ve milletler cemi
yeti icabı veçhile temik oluıımadrlrça 

da Almanya bu mue .... eye ıifeme•· 
Halifax - Hitler milllkatının resmi 

bir mahiyet almuı ümidini verecek de
TCceye geldiii zannedilmektedir. 

Alman mahfelleri mülAkltm aldılt 
tekilden memnun ıörUıımektediıler. 

Tahmin edildiline cöre Lord Hali
fu, yarın Londraya danecektir. 

Ualyada ekonomi 
diktatörlüğü kuruldu 

Roma, 20 (A.A.) - Stdanl ajanaı 1 
bildiriyor: Muaolininin inha11 üzerine 
Kral Dilk d' Aoıtayı, İtalyan garp Afri· 
kası kral haibUfine tayin etmiıtir. 
Dük D' Aoıta, birinciklnun onuna dol· 
nı Adisababada bulunacak ve vazifeyi 
marc~al Grazianiden alacakbr. 

Mu!olini, marepl Grazianiye ken.di 
el yuıaiyle bir mektup göndererek, 
imnaratorluğun zabtı ve ialihı yolunda 
ki ·muvaffakıyetli eserlerinden dolayı 
kendisini tebrik etmiıtir. 

İtalyan Afrikası nazırlığını, bizzat 

Musclinl tlzer!ne ıt::nı~tır._,Bu ne~aret 1 
m:istcsarbğına, eslcı Sırnauc umumı va· 
li3i T;rre.ırl getirilmi§tir· 

Eaham ve döviz millteJ&rhğı neza-

rete çevrilmiı ve esham ve döviz nHır
hfma, nki mllıtqar Guarneriyi tayin ı 
dilmittir. Sabık beden terbiyesi mUıte
pn da Korporaayonlar müıtepn ol
muJtur. 

Kambiyo ve döviz müıteprhpun 

vekalete kalbedilmeai ve müatepr Ou
arnieri'nin nuır sıfatım a1mur otaqi 
ıiyaaetine ttalyanm ehemmi,et verdiif 
ne delil olarak ıösterilmekteclir. 

Guarnierinin fılen İtalyan ekono
mi diktarörU olduiu kaydedilmektedir. 

Caroaelli, Adiubaba valililine : ıe
nerıl Cavallero da askeri valı1ile tayin 
edilmiflerdir. 

Hava ıenerali Liota Somali vallllii· 
ne tayin edilmiftir, 

Fransada 
diktatörlük 1 

.... Bqtarafı 1 IDclde 

stıııde ölenlerin hatıralarını anmal: 
tçln numaytf yapmak mutaddır. 
"Kukuletalılar,.ın 6 IJUbat 1938 nU
may11Jlerlnl isyan hareketine başlan 
gıç olmak için mtınaalp buldukları 
sanılmaktadır. . 

Mtlıtakbel dlktaUSr t 
Aaller, ayaklanmanın tarihini tea

bit ettikten aonra Franaanm müstak
bel diktatörUnU tayinde tereddüde 
düpıilfler, nihayet • söylendiğine gö
re • Mareşal Peteni mllnaaip bularak 
ona mUraca&t etmiılerdir. Fakat Ma.
~ bu teklifi hem kabul etmemiş, 

hem de hükO.ınete haber vermek su
retiyle vatanperverliğini ispat etmit
tir. 

Bunun Uzerinedir ki aillh depolan 
hldlae.ainln btıytlk ve feci ehemmiyeti 
anlaşılarak tahkikata o bakımdan ge
nitlik ve silrat verilmiştir. Şimdiye 
kadar Pariate, vilAyetlerde ve bilhu-
1& Diyep mmtakaamda 500 kadar yer 
de araebrma yapılmıı. 700 tahkik 
komisyonu muhtelif mmtakalarda 
tahkikata bqlamqtır. 

Bulunan ıllAh depolan 
Şimdiye kadar gizli teıkilltm Pa

rlste bulunan sillh depolan şunlar· 
dır: 
ı-Amper IÔkaimd& &6. ve 20 numara 
IJ binalarda betondaıı iki sili.h mahze
ni meydana çıkanlmıı, b~k sillh bu 
lunmuştur. 
2- Ribera sokağındaki 37 numaralı 

. aile pansiyonunun, teşldlatm isyan 
emıaamd& kullanacaft Pa:ris umum! 
JwTaglhı oldufu anlafllmıştır. Bura
H- ~tondan bir MWi depoeu, gWl 
Wştqn vertem tMitllfberkezi, utak 
bir hastane: bul~utaQır. BU Dfit&. 

._m; Alman alyaaetlne kartı temayWlerlle "'

....... Lonl Halitan Berllne söndeıtllala 
....-ıı arattın10r. Kunm ı.ınnıllanlrl, 
llaadan sonra Fnuıaa ve ln&itterenln encllJe
.._ pperek diyor ld: 

"Bundan bir müddet evvel (Revue d .. 
deus Mondeı) mecmua.smda (Rene la !Sru 
qere) lmzuUe netredJlen mUblm bir makale 
de Fraııaa Ue İngilterenJn Akdeniz ıaba.am 
da çıkacak bir harp tebllkest kaJ1181Ddakl 
cıdlf9}er11l1 g&ıteren bazı yazılar vardı. Bu 
yazılarda bllhaaaa ıöyle deD1llyordu: 

•Traııaa.nm yaptığı 10.000 tonluk yedi kru 
vazörden sonra İtalyanlar ayni tonda yedi 
kruvazör yaptılar. Fakat bu kruvazörler 
l'rannzlarm yaptıklan ltruvuASr'lerden llODI'& 

in§& edllmlf oldu'1J fçtn ttaıya kendi gemi. 
lerlntn karakterlııtlk vuıtlarml delflUrmlf, 
bu gemllerlD ln§umda detf§llcltkler yaptığt 
&'f bl onlarm blmayeıdne alt tertıb&tta da blr 
takmı ıalahat icra etmlfUr. Bu auretıe !tal. 
yanm yaptığı kruvazörler ukerllkçe Fran. 
aantnkllere U.tUn olmuttur· Diğer taraftan 
"'Condotleri,, Uplnde 8000 Ue rıooo ton ara. 
mnda daha 12 kruvazör 44 de' deatroJer ve 
36 torpidonun ID§UIDa b&flaıınııt 
tır. BUtOn bu OmfUer ya faaliyet pbaama 

&'frmlf, yahut girmek Uzere bulUllDlUf bir 
vufyettedlr. Frauızlarm bu ttaıyan harp 
gemilerini llarfılamak için rıooo tle 7000 ton 

Harici 

auyor. Bu Pl'OfT&Dl ltaı7anm f&rld AkdeDll 
mmtakuı Ue garbi Akdeniz mmtaJcddll 
btrlblrlDden ayırmak ve bu iki mmtak& .,... 
amdakl mUnakalAtı kesmek vazlyetıne geldl
tfnl çok açık olarak gösteriyor. Zira 1tal>'9 
üdenl:ı1n muhtelif mmtakalanDda deDll 
t1alert vUcuda geUrdltl gibi gayet kırnetll 
bir hava doa•nmuı da yapmq bulUD,,,-. 
Herblrt 16.000 tonluk oJaD bu Uıdteler atı 
mWmetrellk 9 topla mUcehhezdir, :eundall 
çıkan neUce tudur ki İtalya dalı& OD .,.JdJ 
&'f (bu yazılarm lDtıprmdall 80D1'& Ud ~ 
seçmı, oldııtuım söre fimcll OD altı t.1 • 
mek ı&zmıdır) dUnya yUztlnde en modid 
evl&fta 3:5.000 tonluk iki bllyak zırbb7a _. 
ilk olan yeglne devlet olacaltbr. 

Sicilya bofUmı kapatacak ublllyet .
kuvvette olan bu denizaltı gemileri ll• bD1"I' 
zırblılar tnglltereyt bllyUk endlfelere NYJE9-
dlyor. zıra bu harp gemileri havadan _,. 
derecede .uraw harp tayyareleri Ue takYl
ye edllmlıUr kl yerleri gayet lyt mtnsa: 
edllmı., bu tayyarelerin aaymr da, 2,llOO 
ıeçmektedlr. Bundm bqka lta1'1 yerleri .. 
yet ıyt tntlhap edllmli birçok deniz oatertlll 
de orl'ıuıize etmektedir.,, 

diki slllh de~naa 100.000 tUfenk 
~. bir miktar tayyareye karşı ttı
fenk fltell, hafif maldnelitUfekler, 
S>O afn' makineli, birkaç tayyareye 
karp mitralyöz, altı 11.Ddık bomba 
bulunmqtur. 

Atatürk Ankarada 
Sll&hlar Alınan İtalyan ve k181Den 

tngllls markabdır. Aile pansiyonunun 
ilk balatta herhangi bir panaiyon· 
Clan tarb JOktur. BOtilıı bu tellsat 
gayet mahirane bir tekilde gizlen· 
mlftlr. ll91eJl l1Wı d'eJ><*Una bir ya
tak ocl•ımm duvarında belli olmryan 
ve bir clUimeyle otom.atik olarak &• 

çılan kN>ıdan girilmektedir. Pollaler 
enell bu odada nar.an dikkati cel
beder bir eey görmemftler, fakat btll
hare duvarlara. vura vura muayene et 
mek lllzumunu duyunca it değifmlt
tlr. Cllnku duvarın bir noktası, arka
ım.m bot oldufu hiMtni verecek te
kilde lleB vermektedir. Nihayet gizli 
mekanizma bulunup içert girilince bu 
raamm tefkilltm isyan esnasında kul
lanmak Ur.ere hazırladıktan kumanda 
merkezi Oldufu anlqrlmlfbr. 

Kumanda merkezinin duvarları be
tôndandır ve yarım metre genişliğin
dedir. t~e bir IUril telgraflar, mlk
~. telsiz tesisatı bulunmakta
dır. Telefon telleri binadan dışarda 
'99 eDl metre ötede keailınit olduğu 
l41a DereJe ttittiği aniqılamamqtır. 
Bu giali odaya ancak gu şekilde 
girilmektedir: 

Bir tuğla yerinden oynatılarak hl-
1111 olan botluktaki deliğe müaelles 
teklinde bir demir sokulmakta, o za
man duvarın bir k111111 olduğu yerde 
dönerek kapı gibi açılniaktadU'. 
3- Sen Kler caddesinde "La Futaie" 
vilJbmda.kı gizli tetkilitm hapiahane-
11, bir haatane, ameliyat salonu. be
tondan silih depolan, b~k tüfenk, 
mitralyoz, barut ve bomba bulunmuş
tur. 
4 - Rotru sokağmda bir antikacı ma. 
fl•ımda gene bir silih deı>O!JU bu
Iunmuttur. Burada da Atman "Sch
neıffer" markalı•~ mitratyoz, 134 ttı
fenlc, 20 bin flteııll: bulunmqtur. 

tayan tepilltmda saf cenaha men
aup bazı mühim p.haiyetlerln bulun
dulu aöylenmekteyae de henilz kat't 

Ankara, 20 (A. A.) - RelslcUmhur 
Atatürk, maiyetlerinde Bqvekll Ce-
1&1 Bayar, Dahiliye Vekili ve parti 
genel sekreteri ŞUkril Kaya, Nafıa 
Vekili Ali Çetinkaya ve diğer mutad 
zevat olduğu halde memleket içinde 
yapmış oldukları seyahatten bu ~ece 
hususi trenle saat 23,30 da Anka.raya 
avdet etmitler ve istasyonda kendile
rini karşıhyanlara lltlf atta bulunduk
tan sonra otomoblllerine binettk Çan 
kayaya çıkmışhlrdU'. 

Kooyadan geçiş 
Konya, 20 (A. A.) - Reisicumhur 

AµtUrk bu sabah 5,40 da Konyadan 
geçtiler. Habersizliğe ve sabahm çok 

,erken saatine itağlnen kalabalık bir 
halk kUtiesl istasyonda toplanmış ve 
mt'rasim hazırlığı ~apılmıştı. Fakat 
önder uykuda olduğundan görilleme
dl, selamlandı. 

Afyonda 
Alyon, 20 (A. A.) - Atatürk, re

fakat ve maiyetindeki ı.evatla birlikte 
şaat 13 de Afyonu şereflendirdiler. 

GUzerg&hta ve istasyonlarda sellmla
nan ve alkqlanan Atatiirk, Afyonda 
trenlerinden inerek, vali, komutan ve 
diğer kartılayıcılann ellerini sılanq
lar, kendilerini selamlıyan askerin, 
izci ve mekteplilerin önünden geçe
rek lltif atta bulunmuşlardır. 

bir vaziyet yoktur. Şimdi araştmlan 
nokta astlerin Bilihları ve teıkillta 
aarfettiklerl muazzan\ paranın men • 
bardU'. 

72 mebuıun mahlmatına 
mftracaat ellfJdl 

Bu 11&b-1ıki (~ Posta) gazetesi 
isyan tetkilltı ile ali.kalan görUidU.· 
ğU için Fransa.da 72 meb'usun tevkif 
edildiğini yüma'ktadır. Bu haberüi 
doğru olmadıfl, gefen · h&berleı'den, 
anlqı~. Biı.e gelen telgraflan gö
re bazı m.e.h'uaı.nn malf4,1Jıatına.. m~ 
racaat eclilmJt,. fakat hicbir meb'ue 

tevkif olunmamıftU'. 

Ab.tiırk otomobil ile ia~ 
eehre inmifler ve doğruca belediY819 
gelerek belediye parkım gezmltler ._, 
anıtı tetkik ettikten sonra bir mtıd " 
det belediyede k&lmışlardU'. 

Atatilrlt belediyeden aonra ~ 
Uç kilometre haricindeki uri ~ 
zarlığa gitmifler, buradan dotru 
konağına. gelmiflerdir. ıruteakitJell lfoi 
taayona avdet buyuran Bnytlk tef, ,_. 
karaya müteveccihen saat 1' de jf• 
yandan nıilfarekat buyurmqtarcll!"· 
. Atatürk geliş ve gidlıterinde d 
kun tetahUrat ve alkışlarla k&J'lltaJl" 
dılar ve top atılmak ıuretile aeliSll" 
landılar. 

Amerikanın . 
deniz kuvvetıerı 

Vapngton, 21 (A.A.) - ~ 
nazın Svanıon tarafından tıası~ 
rapordan anlqıldığma cöre A _ ... .
bahri inpat aahaamcla lnıilttıe-
ıeri kalmakla beraber Amerika dilOf"' 
mn ikinci deniz devleti olarak ~ 
tır. . tflll 

Amerikanın ceman 1.08~.3~ 
hacminde 325 ıemiai vardır. ınp;-.. 
nin iıe 1.216.398 ton hacminde ıt., •-
miıi mevcu.ttur. ~ 

Japonyarun 745.594 ton hacll' ~ 
200 ıemili vardır. Amerikanın ya' d,IJ 
dine tlbi olrmyan gemilerinin 1 

..--

113 tUr. Bunlann mecmu tonDI 
869.398 dir. ~ 

İngilizlerin yq haddine tl!u-ol" 
yan 181 pmilinin mecmu ıfl 
1.042.000, Japc>rdann ceınan 708-
ton hacmi~de 171 ~mileri vardd'~ 

Svanaon, konrreden yaı ~ ~ 
tabi olan gemilerin yerine iki yeaı Jfİll".' 
inpaı için tahsiaat iıtiyecektir· -:~ 
büyük bacimde kruvaiörlefin. iafl""""" -
halel ıelmeden torpido fl d 
inp edilmıaini amr -etmektedit• 



• • 

8 ~ tat11ıtuıe karakterinb.i; mıızl yet ve ku:ıurlarmızı; ılzl hayrete dtl§Urecek 
ıııu\'atf~ ve •art.b olarak huauatyet 1erlııl%1; tuttuğunuz veya dllfUndUtünUz itte 
bir r&zet olup olmıyacafmızı; nihayet beı farkla yqınızı ılze aöy!lyebllfrlm. Bana 
ayıal'dakıeden, bJr kitaptan veya aklınız dan yazacatmız di)rt utsrlık yazıyı; 80ll 

'I'etkıkı fnızaıarmızdan lklalnJ gönde rlnlz. 
erin "Ok 

d6rt •atı " eaaaıı yapılmaamı late dlğlnlz takdirde Mf elinizle Y&Zdıtmıa 
kttıt o:;· •Ynı Yazının aoı ellnJzle ya z•lmışını; bıtş ve ıahadet parmaklarmızm bir 
llıı kttı rindekl izlerini; saf elinizi kl tıt üzerine koyarak bir kuJ'fUn kalemle ellnl-
tl ile k da çıkaracağınız reamlnl; muh ~lif tarihlerdeki tmzaıarmızı, Ya&mız aaı 
kadar :ç dakikada, 801 ile kaç dakikada yazdığlnızı; dlr1eklerfnlzden bfleklerintze 
1{~111 aç aanum olduğunu lllve edl nlz. 

u:ı Vercc"""l ottaıı. " nlz delikanlının, tanı dıklannızm, doatıarmıı:m, ntıanınızn, ı, 
ıııızın da 

d6rt ııectycalnl, huııuslyetleri nl, bize lmzalarmı ve herhangi bir yazıamdan 
satır yaz " leendıı,. ıyı gunrterlrsenlz size ııöyll yeblllrfm. 

ııeıred~•rlne Cc\•ap Verdlklf'rim. cevaplar hakkındaki mütalealarmı - icabında 
llıUhteıı~ek Uzere - ıııarlh adreslerlle yazabilirler. Gelen mektuplarda, bfr kl#Jda 
lal'll kltruıc>lerirı yazı yazıp imza at tıklııı.rını görüyorum. Herkea ayn ayn klfıt.. 

Yaztnalıdır. 
ı_ 

l(aıııı. · • ~:ı.:tı O) Araf)an: 
~ 81tnaıar 
" tl:ıUıaıtu Vardır, yaş tahminine pek 
ilıiyette r. Bazı yazılar da vardır ki ayni 

~lıı Ya,,:· F;ide birkaç yazınız olmadıfı 
trlıaıde n tayininde biraz gUçlUk çektim. 

teıı - r> farkı 
C degıı lıı a - otuz yqmdaıı daha 

,,ı. 8 
iz \•c oldukça dolgun yapılı bir 

.. l'~lkterınız. 
et , .... _ · Tamamen aablt bir hueu 

.... tnı.ıYo 

' 

r. Yanı l::irlblrinden farklı 
teıxıayııu rln " Uerı e iz, ldetlerinla var. 

~ ldcl.laJ8rın"e bazan da geri kalan dllfUnce 
ıa: bir ara ~1 

- kıaa zaman faaılaları lçln
_"lll4 ~Ya rethınek mUmkUndlir. Ba§k&
l'Uı 'lıtıek eıxıen:ıek, herkes arumda tem&-
~lr ite de bir huıruaıyeUnlzdlr. !:: ba,,ı~aınakta mütereddltainlzdtr. Btr 

l'ıı da bıtı tan 11<>nra da o 1§1 en kD& za
~ 0 ~ "er;;;ek lstenıinlz, fakat aonlara doğ 
~tlwet•tııı.. a l!cek neticede gene tereddüde 
~ ar~1lıaaaa aon seneler içinde bu L 
,. 'l'utu kta bu huyunuz kuvvetlenmek 
tı • ht.ıezı ınıu Ve nıukteıılt olmağa müataıt 
~r. ıl't ~ll!?ifçe harekeUerlnlz de az de
,~Yeler. PllaJnız, bu da mükemmeldir. 
' ~ lyt huylarmıza aarılmıı bun

le e<lltıız. huyıarnıa var. Bunlarla mil-

i ...... 4lcaa • • • 
ı_'ta 19 ray ıo xeıc: 
"be •Ya 20 
'~tıttltın Yll§ındasmız. Aııkımıız. Mek 
tıı...~oru ~ ve dersleri lhmal ettlflnlzl 

"°"" l1t ın. Bevdlgınızı, laUkballnlzl boz.. 
levıxıekte devam edeblllniniz. 

4, ••• 

lt~lılı~ 1\. 8. K. 40% 

~ l" oJcaa '--ıannız ayni zamana mı &

' lıa de •Yn ayn zamanlara mı? EU-
~ ı...... 111 alnunam11tır. Tekrar mUra.. 

-.uY<>ruz. 
....... . . . 
!!,)\ , ...... Akara E.. 
~t"•ka y ... 
Ilı.}' teııedd rakterlnlzde aon zamanlarda 
ta,~bııırtı. "l lllıer olmuıtur. Buna, tekemmW 
~il~~ ani ll%1n de kolaylıkla teablt 
' ltııı.ru ClheUe: J93:S denberi nıhan, 
lııtıt 'lı. ~ dll§tınceler bakımından detft
lııı. fıtt1,11 etıdlne güvenen, kendini g!Sater 
~lta~cııt Ve bir karak~r .. Satlam yapılı 
rıı..:~. &'ö ceaaretten hotlanan bfr Up .• 
~~ lddJ ?111ıerııı1ze de itimadınız fazlL. 
"ık>~taıc 01 &ktr ve lnatçıamız. Hayatta 
,"11ıt. »-aıca ınaıc için llzıın olan vuıtıanım 
~ tıı.eııYettı:ı t Z&nıan geçtikçe kendi kuvvet 
"" taın : göznnllzde btlyWtmeybıls.. 

a..... ~ltt ~e alınız. Bu suretle bqka.. 
'lıt ~~ ~etıerlnl vertntntz. 
''atııabfıılYfdtr. Gençsiniz. Bir ffe dlSrt 
~ htJe~lz. Yalnız Bay!edlğfm but 
~ lllrretıtı dtızeı tiniz. * de ete de ahımıtmız. tıırat tema
' lllltızıtı'Vaıgeçınız. Bir, iki .sene evvel 
'tııt ~'tdttt Çekrnıoe benzlyomınuz. Yazı. 
~ ~e 'katla" taıunıft tmklnlarma ~re, bu 
' l'I <leg.ııdl l'llaJI vaziyetiniz, ıtmdlkl k&
~1daııa "-,. · Size diğer bazı aöyliyecekle
~l'ııı ltıUtaıeaiaB'akat bu yazdıklanm hakkm-

rı_ rtnızı ve diğer bir yazınızı yol 

Yazınızın sıkıntılı ve heyecanlı bir anda 
yazıldığı muhakkaktır.öyle tabının ediyorum 
kJ: Yazı, bir kavgadan, bir mUnakqadaıı 

aonra yazılmııtır. Bedbin bir karakteriniz 
var. Hayatta pnmı her teY oldutuna ve 
bunun da aizde bulunmadıtına k&nlalnJz. İ
radeniz ve çalıııma kuvvetiniz Z&yıt)amqa 

benziyor. 
•~ yq tekaüt yqı defildlr. Hayatta 

niçin artık daha tula bir .. Y olmryacatmıza 

lnamyonunu? lnaarılarm haklld Y&fQU nü
ru. tezkereleri delil bayat tellkkilerf " 
bayata kareı bağlılıkları taytn eder. 

MuhlUnlzde aızı alnlrlendlren lnaaııtar var 
galiba.. Onlarla beraber hep birlikte tekrar 
yazınızı ve onlarm yazı11mı gönderiniz. 

•• ııı 

10 - 1711J Çaflayan: 
Genç bir yq, ıııııyen bir kafa, bayatta 

mutlaka muvaffak olmak lııtlyen bir lnaan .. 
tıte yazmızm verdllf neticeler. Hakkmız da 
var. Muvaffak olmak için iradeniz kuvvet.. 
lldlr. Yalnız fazla atılgan olmanız muhtemel 
dlr veya hayatta ceaaretlnl.z hazan cUret 
hallnl almaktadır. BUtUn hldl11elert, her deta 
1mda cepheden önlemete ve m&J& varken 
ate;ı ellnlzle tutmata kalkılfD&ğa ltlı:um 
yoktur. 

Bir yaptıfmızı betenmlyerek ayni teYi bq 
ka başka yaptıpız vakidir. Zevkiniz, kısa 
uman içinde t&bavvUller göstermektedir. 
Olduğunuz vulyeU ve bulunduğunuz mevki 
alzf memnun etmiyor, Cben, daha fazlaama 
llyıkmı) diyorsunuz. · 

;){ablllyeUnladen 11.akklle n muayyen bir 
program tahtında istifade etmek prtile 
hayatınızda muvaffak olacafmw yazınız 
Baylüyor. 

"' * • 
Panpltı 110 N. Seftn - Kendi yazınıza 

•kllyerek ıfsnderdltinh yazıdaki lmza oktı
namadıfl için etraflı bir tahlil yapılam&m11 
tır. lılllmkflue bqka bir imza ile ımzanm 
açık hartıerte )'&Zilmıtmı g6nderlnlz. M'.&&
maflb - imza haricinde - Y&Zmm tetldkl 
ile vanlan bazı neticeler ıunlardır: Yazıam
dan bfr parça gönderdiğiniz genç: 

M'.Ustakll ruhludur, yani tabi olmaktan zi
yade kendisine tabi etmeğf ister. Bir şeye 
alııtınriak kolay detfldlr, fakat alıştıktan 
aonra da alıttıtı ıeyde devam eder gider .. 
En uygun olabilecek bir tabirle, dik ruhlu 
olduğu için aevglalnde de hayalpereat bir ba
yanın lsttyeceğf yumup.klik yoktur, bu ruh 
ta ve yaradılqta olanlar, kalblerlnden ziyade 
kat.J&rlle Mverler. Kendisine uyuyor görll
nerek onu !atedltfıılz gibi idare etmek mün 
kUndür. G&ıderdlğlnlz yazı parçası, yeni 
bir mektupdan mı, değil midir btlmfyonmı. 
Eğer eaklat lae: fU noktayı fimdlye kadar 
anl&mlf olacakmıızdır: 

trtanbuldan ayrıJmıı ve ayrılırken ya n
ztyet icabı buraya zannedlldlflnden daha 
çabuk dönemlyec:eıtnı hea.p etml§ veya bu
raya çabuk dönmek latemltttr. Eter mektup 
yeni IH bu takdirde IUJllan da d11fUnmek 
icap eder. 

Genç, size on günde d&ıeceflnl aöylttyor. 
Halbuki yumın tahllll PterlJOr 1d genç 
zat, o aatırlan yazarken ya on gUnde Mne
mlyecetf nl biliyor YeJ& bu müddet lçbıde 

dönmek latemlyordu. HenUs cıa gUn pçme.. 
mlı 1H, bu Yudıtımm tecrübe edeblllrabılz. 

htedlklertmlzl g&ıderdlkten 90D1'& tekrar 
bahat Tereceğfm. 

Slztn de parmak lzlertnls hiç çıkm•mqtır. 
Tenldeft vazlh e:ıkllde çıknuf parmak lzle
rtnlzl r&ıderln1z. 

Veni Eserler : 

semaı kahveleri 
va 

meydan ••lrlerl 
tata:ıbulun eakl Mmal kahnlerl ..• Burala

ra kln:ıler ıeUrdl, baral&rda neler yapılır, 

neler aGytenlrdl? JCald eemaıı.r, m&niler, 
k~ma!c, yıldızlar, kalender11er nuıl yapı
lır, D&all aöylenlrdt. Bunlan yapan ve en 
f)'I 85yJl)'ell)er kimlerdi ? Eak1 tulumbacıla
rm bu kabvelerde1d ronert neydi. bunların 

mqburlan kimlerdi? 
('ok cteter:t mubarrlrt...tmtsden C>aman C. 

mal Kaygoılmm kalemlndftl çıkmıı ve vak.. 
tJll! gaz.temiz teralından tefrika edildikten 
amıra ,:rnııı JC'mln&ıO lıalkevf taratmdan 
kltııı.p l<'lcllnde nefNdDm!f olan bu gayet 
merak!• esen okuyucularımıza tavsiye ede
ri%. Fiyatı : (1:1) kuruıtur. 

HABER - i\lCtam postam 

Seyahat: intibaları: 

Tek caddeli vlUlyet 
merkezi : Mardin 

~ Bqtarafı S incide 
şey; harab! ... Bunu imardan ise ova
ya inmek daha doğru bir hareket o
lur. Ve bu, bugün değilse ileride ken-

. di kendine olacaktır. 
Burada pazar kurulmuyor; her gün 

pazar; esnaf daracık, kapısız dUk
ki.nlar içinde, halk iki üç metrelik so 
kaklarda adeta kaynaşıyor. HUkfuııet 
önü ile Amerikan kolleji arasında ye
ni açılan biricik bir caddesi var; 
malta ta§ı dediğimiz san yumupk 
taşlarla döşeli; koekoca. şehirde bir 
tek cadde. F.ğer §ehri imara kalkı
şalım denirse bilhassa çarşıları ba.§
tan başa yıkmak icab edecek; buna 
da belediyenin birkaç misli daha va
ridatı olsa kafi gelmez. 

Fakat çöl, yahut ova deyip de ge
çivermiyelim: baştan başa ekilmiş; 
memleket ihtiyacı temin edildikten 
sonra yalnız buğday olarak 400-500 
vagon mal ihraç ediliyor ve buğday 
bire on altıdan otuza kadar mahsul 
verir. 

Yalnız Mardinde (400), bütün vila
yette de (700) dokuma tezgihı var
dır. Ticaret odasını ziyaret ettiğim 
zaman öyle masa örtUieri gösterdiler 
ki, bir Jusmmı Avrupadan gelmiş 
muşamba, bir kısmını da şal zannet -
tim. O kadar nefis şeylerdi. Bezleri gl 
bi boyalan. da yerli olmak . şartiyie. 
Ne yazık kı, reklanu yok! ... 

Buranın belli başlı ve bütün mem
lekette tanınmış gür.el sanatlarından 
biri de }<uyumculuk. Her sanatkar, 
beş altı el emeklerini her tarafı ge
r.e ge:r.e elden çıkarıyor ve Maroine 
dönerken adeta bir servet getiriyor
lar. Bu san'atkirlarda.n yalnız birka
çı İzmir sergisine 15-16 bin liralık eş 
ya götürmüşlerdi. 

Buranın bir de tabiatın ihsanı olan 
''Kudret helvası" var. Civar orman
lardan köylülerin topladıkları bu hel
vayı şehirliler kırk beş ve elli kuruşa 
kadar alarak bazı yemeklerde, bilhas
sa tatlılarda kullanıyoriar. 

Hüseyin RIFAT 

Bir çocuk arkadaşını 
bir tokatta UldDrdD 

Adana, (Husus() - Yusuf oğlu 
Mehmet adında bir c;ocul: arkadaşı 
Kasımla oynarken, Kasım, onun 
kulağının arkasına bir tokat vur
muştur. Mehmet bu tokadın teslrlle 
derhal hastalanmış ve kaldırıldığı 
hastanede ölmUştUr. 

flLD~ 

rAM 

ı La Bohem 
ı lA Bohem 
• 0111 Tanaıı, 
ı şen Haydut 
ı Çipil melodl.S 

Kalpazanlar çeteıı ve 
Atel'I taburu 

ı DUedfllm glbt Y&f&nm ve 
vıyaııa aevdalan 

a Mavi valsler ve Kalp aec 
cadeai .. 

ı Progr&mIDI blldlrmeını,t.1r 
ı DördllDcU qkı ve Kara 

sOJler 
\sal ı ııunıyalarm aerveu n 

Kadmlığm aım 

'ANCAK /ı Slngapur poatuı ve De.. 
mir yumruk 

MRIC 1 Son haydutlar ve KaJek 

\ZA& 

kaçakçı 

ISTANBUL 
ı Varyete ve tiyatro 
ı L&dam O Kamelya ve 

Kadın ve ıeytan 

1 Hacı Murad (tUrkçe) ve 
.MUton ıeııç kızlar mekte 
binde 

'llLIL 1 Hacı Murad (tUrkçe) ve 
Muton genç kızlar .ııekte_ 
binde. 

\LEMl>..\H ı Beyaz Melek ve Kıuıundan 
kaçıl mu. 

llALK lfte babrfycliler ve Kır-
ı Eıtkl K~ma lhf-T ı mızı derililer çetesi 

RALE 
StJREVVA 

'IALIE 

KAl'IKOY 
t.k acı, 
.Matmazel doktor 

(J s K o 'o A R 
Programını hl'dlrmeml§tlr 

BAKIRKOY 
'ULTIYA.DI ı Volga atefler içinde 

HEOiYELiK 

ELEKTRiKLi 
TRENLER 

SAT • 
1 E 

de 
VERESiVE 

Askeri Fabrikalar Salınelm• Komisyonundan: 1 
8/12/937 <;arıamba günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilct.:eği Ankarada U

lus, İıtanbulda Son Telgraf ve İzmirde Anadolu gazetelerile 15, 17, 19 ve 21 / 
Birincite§rin/ 937 günlerinde ilan edilen 95 adet Elektrik motörü şartnamesinin te 
diye ıartlannda bazı değitiklik yapılmasına zariıret hasıl olduğundan mezkur 
günlerde çıkan illnlar hükümsüzdür. (7626) 

95 adet elektrik motörü ve teferruatı. 
Tahmin edilen bedr.li ( 17,000) lira olan yukanda yazılı Doksan beş adet E

lektrik Motörü ve teferrüatr Askeri Fabrikalar Umum Mı!idürlüğü Satın alma ko
misyonunca 3 /1/1938 pazartesi günü saat 1 S de Kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (1275) lirayı havi teklif mektuplanru mezkur günde saat 14 de kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve 
saikle mezkur gün ve saatte Komisyona mürcaatlan. (7653) 

1 LAN 

Beyoğlu Dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden : 

Terekesine mahkemece elkonulan ölü 1smaile ait Kasmıpaşa Nalıncı Hüse
yin mahallesi Nalıncı bayırı caddesinde 23 No: lu evin tamamı açık arttırma 
suretiyle 27-12-937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14: de satılacaktır. 

YU.7.de yetmiş beşi bulmadığı takdir de birinci arttırmada en yüksek bedel 

verenin taahhüdü baki ka.lmak şa.rtiyle ikinci arttırması l._5,E.ine gelen 11-1-
938 tarihine müsadil' Salı günü saat ıl4 de icra edilecek ve ~cra ifüis kaıiunu-
nun 123 ve müteakip maddeleri mucibince en çok arttı:rana. ihale edilecektir. 

Tamamının kıymeti 2200 liradır. Delliliye resmi Jha.le pulu müşteriye ait
tir. 

Satı§ gününe kadar vergiler tereke tarafından verilecektir. Yüme yedi bu
çuk pey akçesi yatırmak llzımdır. 

Tafsillt 

Evin sokak kapısının iki tarafında ve zemin katının odalannm altında iki 
kömürlük vardır. Sokak kapısı ahşap mozaik birkaç basamakla zemin kata 
çıkılır. Cephede iki oda arkada bir mut fak ve sofa banyo mahalli ve hela ve 
bahçeye bir kapı vardır. Bahçede bir a rahk olup tq merdivenle asıl bahçeye 
çıkılır. Bahçede ahşap bir odunluk vardır. Üst kat r.emin kattıuı bir merdiven
le sofaya çıkılır. Cephede yan yana iki oda ve aralarında camekanlı bir sandık 
odası ve arkada bir oda, bir mutfak ve sofada hela va:rdır. 

İsteklilerin yukarda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesine gelmeleri ve görmek istiy enlerin evdekilere müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

ZA Yl: Ankara belediyesinden aldı
ğını 730 No. lu bisiklet plakamı za
yi ettiın. Yenisini alacağımdan eskisi· 
nin hükmü yoktur. 

ı Fahri ôzgecil 

TiYATROLAR: ...... _ ... . 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
OPERET KISMI 

Saat 20,30 da 1 
ATEŞ BÔCEGI 

il Komedi 4 perde 
il 

ERTUCRUL SADJ TEK 
\ TiYATROSU 

Pazarteııl: 

(Kadıköy SUreyyacıa) 

KOB ve KILIBIK 
Salı Gedlkpqa (Azak) 

sine mumda 
(UNUTULAN ADAM) 
Yazan: Nazım lllkmet 

ZAYl - Kasnnpaşa orta okulundan 
5-3-937 tarihli tasdiknamemi kaybet-

tim; yenisini alacağımdan eskisinin 

lstanbul Levazım amirliği 1 
Satınalma komisyonundan 

Yeşilköy makinist mektebi önUnde
ki iskelenin genişletilmesi pazRrlığı 
311rlnamesinde tadilat yapıldığından 
22/11/937 pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul Levazım amirli
ği satmalma komisyonunda yapıla

caktır. 

Kegif bedeli 7760 lira 81 kuruştur. 
nk teminatı 582 lira 7 kuruştur. 
Şartname ve keşfi komisyonda görü
lebilir. isteklilerin belli saatte kanunt 

vesikalarile beraber komisyona gel
meleri. "260) (7758) 

Maalakta Preventoryüm için 35 ton 
kok kömürü 22 - 11 - 937 pazartesi 

günü saat 15,30 da tophanede Levazım 
amirliği satın alma komisyonunda pa -

zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. ihale 
günü teslim şartiyle alınacak olan kömür 

için taliplerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (7827) (268) 

lslanbulun en çok salı/an hakiki 
akşam gazetesidir. İlôn/arını 
HABER'e verenler kar ederler. 

hükmü yoktur. 681 Hayri J .._ ___________ ... 

• 
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·=============================================== HABER - :Alc'şam postan 

" Ç \ G LAYA N Oazilıosu ---~1 
Mun .. da til;nter:ni ikmal edip memlekellmlze dönen Meşhur Film ,.ı1dızt 

T- HiYYE UHAMMET 
Her akşam seanslarına de"am ctmekt ::dir. Ayrıca bayan Mualla Tl. 40335 

:; , • l ::o.. • • ,,. ' ~ • 1 • . • • • ,· :. " • rJDI 

21 !XtNCITEŞlUN - l~ 

1 LAN 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
mahkemesinden : 

Tere'k:esinc malıkem~ el ıkonulan ölU Tıngır llıgıra ait Beyoğlu 11~ 
ağa mahallesi Taksim namı diğer Zam bak sokak 12 numara. ve Leylik g0-
2 numaralı evlerin ikisi birden aÇlk arttırma. suretile 22-12-937 Çare~~ 
nü sut l 4 ıde satılacaktır. Yüzde yetm ie beşi bulmadığı takdide birinCl. ~.Jt 
ma.da ~n yüklıiek !bedel verenin ta'ahhüd U baki kalmak prt1le ikinci e.~ t' 
on ~ ıgiine gelen 6-1-938 tarihine müs-adif perşembe günü saat n de ict'? 
dilecek ve icra iflas kımununun 123 vemUteakip maddeleri mucibince en 

O A R ~-· arttırana ihale edilecektir. 91l 
:ra.f silat 12 say.ılı kısmın önü Za.m bak sokak arkaaı ~arca sokılc. tı •-.-ADEM KT i i • g 

ve 
• kısım. bir bodrum bir zemin katı bir asma kat 1Üterinde Uç kat ve bir de ~:it 

katı 'vardır. Bodruın ka'tmda bir çama~rrlrk zemin katında mermer dö~eli 

HORMOBiN 
antre taşlık ve aralık yemek odası ve 'bela vardır. ,. 

Asma kat önde sofa, arkada bir oda vardır. Birinci kat önde bir oda ~U· 
ifa blr oda sofada bi r hela ,·e merdiven başında camekAn vardır. lkinci :r.· 
çüncü kat birinci katın aynıdır. Çatı katı önde bir <>da arkada sofa '"e 
ca vardır. Yalnız bu çatı ıkatı diğer ikinci kısım 'ile mü~terektir. at 

·- fabletlerı • Y.er ~cz.anede araıımz. .. •:asta aa~ueu 1253 Hormobin -·I 2 Numa:ralt kısım '.:Leylak sokağınaa olup bu kısmın üç sokağa cephesi "1t•• 
iiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiilljiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıtl dır. Bir bodrum, bir zemin katı ve üzerinde üç kattan ibarettir. BodrUl11 ııır 

tında bir mutfak ve mü§terek bir çamaşırlık vardır. Zemin katında ortad~..ıı1cl 

1 

Optamin 
Kısa bir zamanda saçları bUyUtür. 

uzatır, ııkla§tırır, köklere yeni ha. 
yat ve kuvvet verir. 

Optamin 
Saç iksiri kulln.nara:k saçlarınızı dö.. 

kühnekten, kepeklenme!den ıkoruya. 
bfünıiniz. 

HAZIMSIZLIK 

PERT~~-ı.~~~;~~~::~:prlmelerl 1 
Çok temiz bi • Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müıküllt 

gÖz önünde tutularak yapılmııtır. 

HER ECZANEDE SATILIR. 

.--saıon Çayı ~ 

1 Mevsimin en iyi ikramı yalnız SALON ÇA '\.'l d r. Zevkinizi nnca.l. 
SALON ÇAYI'nda bulabilirsiniz. SALON ÇAYINI her yerde ısrarla 
arayınız SA't'lŞ MERKEZi: lSTANt!UL ASMA.ALTI Tahinli sokak AZERBAYCAN 

ticaret bancsr No. 8 Tel. 21771 

Türk Antrasiti 
17 lira25kuruş 

Türk Antrasiti F oh. Zongul • 
aak. Vapur veya ;agon içinde 
satılmaktadır. Beher ton fiyatı 
lktisat vekaletinin tesbit ettiği 
11 lira 25 kuruştur. 
Satı§ .~etkezi: 

Çilkirst Volker ve Ki. Ltd. 

Galata salonu kar§ısında 

L 
Tahir han 5 inci kat 1 

Teldon: 44915 

•= ., 
IGRiPiN 

VUcudunuZda ağrı, sancı, sıZJ, kır. 
gmlık, ürperme hisseder etmez 

hemen bir kaJje 

GRiPiN 
alınız. r&hataızhğına hemen (eQer 

GRiPiN 
• 

Bat ve die ağrılarına, gripe, soğuk 
algınlığına, romatizma.ya karşı en 

tesirli ve hiç zarar3;z ilaçtır 

1GRiPiN 
- ~ 
~Birinci sım1 Operatör 

1 111~.CAFEH TAVVAH 
Umumi cerrahi vı:: sinir, dimağ 

Estetik cerrahisi mütehassısı 

• 

Paris T rp Fakültesi S. Asistan. 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
estetik . "YU1.. mem~. karın bu· 
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 

Muayene: Sabahlan M e c !I c nen 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra Ueret IUfü 

Beyoğlu , Paı:makkapı, Rumeli Han 

- No. l Telefon: 4t086 - J 

mermer antre sağda bir oda, solda ,zem ini çini döşeli bir oda vardır. Sıı~ 
kat iki oda bir sofa bir hela, ikinci kat Jki oda bir sofa Ye merdivennl •Y"~. 
bir camekan vardır~ üçüncü kat ikinci katın Rynı olup bir helası vardır.~ 
dan çatı katma ~ıklnak 'için mertlivcn yoktur. ~ 

Kıymeti : 12 numatalı ev'in 4000, 2 n umaralt evin 6000 lira ki, cenı'sJl tlll" 
bin liraôır. Art'tırmaya girebilmek için kıymetinin yüroe yedi buçuk ni~ jttlt· 
de pey akçesi yatırmak lAzmıdır. Della lfye re.~mi Jhale pulu müşterisine • 
Satış gününe kadar vergiler terekeye aittir. jıt 

İsteklilerin yukarda. gösterilen ğüh ve Baatte Beyoğlu dördilhcil sull\ /J 
kuk mahkemesine gelmeJerl ve her iki evi gemıek isUye.nlerin 2 numaralı e 
oturanlara milracaat et.ıneleri ilan olun ur. 
----~~~--~---~~~~-'-~~~~~~-----~ 

1 LAN 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 
Beyoğlunda Saıtaağacında 68 No: lu eVde oturmakta iken ölen JJ' 

sant!tôlt Nik1laiClisin terekesine mahkemece el konulmuştur. 'il 
llan tarihinden 'ba,şlama.lc üzere ala c8.k verecek ve sair allkadarl~ 

ay mira.sçılann Uç ay zarf mda Beyoğlu Dördüncü sulh hukuk mabk -
bajvurmalan mUddetinde bat vurmaya nlat haltkfnda kanunu medef{iiUO 
ve 569 cu maddeleri hilldlmleri tatbik edileceği ilan olunur. ~ 

1 LAN 

Dördüncü sulh hukuk Beyoğlu 
mahkemesinden : 

Tereke.tine mahkemece el konulan ölü papas :Agatangilosa alt ~ 
Tarlaba§ı Çukur sokak 3 No: lu evin U.ınattu açık vttınna w.retıyle zt.J ~ 
tarihine mü.sadif Pazartesi günü saat n 'de sal:ılaca.ktır. Ylltiie ye~fl ~ 
bulmadığı takdirde bitinci arttırmada en yüksek bedel verenin taahhud~ll" 
kalmak &artiyle ikinci arttırması on be§ gün sonraya. gelen 11-1-938 ta~ fi 
mUaa.dü Salı gUnU ıaat .14 de icra edil ~k ve icra ıflas kanununun ~ 
rntlteakip maddeleri mucibince en çôk arttırana ihale edilecektir. Tanı 
kıymeti 2600 liradır. J~ 

Delllliye 'te$tni ihale pusu tnUş'lerly e aittir. Arttırmaya girebilıilek 
yüzde yedi buçuk nispetinde pey akçesi yatırmak laznndtt. 

Satıa gününe kadar bilumum vergiler terekeye aittir. 
Tafailit: ~ 

MezkQr evin cephesi 6 nıetro yirmi santim ve arsa.sının mesaliaaı 46 , 
mura.bblıdır. Haricen klrgir dabilei\ ah §aptır. Bodrum ve ~mln katı ll6 tf 
kattan ibarettir. Bodrum katında bir ça ma,eırlık ve köınfirlük mevcutt~:..ıe#' 
mfn katı aheap sokak kapuıını havi sok aktaıı üç taş meraıvenlc çıkılır. ,,......
to döşeli bir antro ile iki <>da ile bir he la ve bir dolap vardır. 

Birinci kat: ,J,.. 
Cephede bir oda ve kapısı oda i~lnde olmak Uzıere bit ııandık Odası ve 

da bir oda, bir sofadan ibarettir. 
Ikinel kat : 1 d.r" 

Cephede iki oda, arkada bir hela mc vcuttur. Çatı katının arka ciheti " 
çadır. Terkoa ve elektrik tesisatı vardır. lsteklilcrin yukarda gösterilen ,uı1 JI 
saatte Beyoğlu Dördüncü sulh hukuk hlkiınliğine gelmeleri ve görın•Jc 
yenlerin evde oturanlara mUracaat etm elcr:i illh olunur . 

...... --~~--------........ ----------~~---------~~~~---___.-./-
l LAN 

Beyoğlu Dördüncü sulh hukuk 
Hakimliğinden : ~ 

Terekesine mahkemece elkonulan ölü Pandelinin yüz doksan ikid~ 111 ıı'' 
altı hissesine sahip bulunduğu Beyoğlu nda Kurtuluş sokak yent 43 ~0 • rP~: 
ne arsa.sının mezktlr hissesi açık arttırma suretiyle 27 -12-937 tarih itle Jı tY 
dif Pazartesi günU saat 14 de satılacaktır. YUme yetmiş beşi bulma.dl 1' f". 
dirde birinci arttırmada en yilk1ek bedel verenin taahhüdü baki kal:;,jf $1' 
tiyle ikinci arttrrmuı on beş gUn sonra ya gelen 11-1-938 tarihine :ın l ;,,I 
1ı günü saat 14 de icra edilecek ve icra ifli.a kanununun 123 ve ınUteaJc p 
deleri mucibince en çok arttırana ihale edilecektir. ıııe J: 

Tamammm kıymeti 182 liradır. Del li.llye resmi ihale pulu nıUeterlJ_...ı 1' 
tir. Arttırmaya girebilmek için yüzde yedi buçuk nlspet!nde pey akÇV-...#. 
brma.k liz.ımdır. ~,J 

Arsanın tamamı yüz seksen iki metro mura.bbaıdır. lstekmerin 1" 
gösterilen gün ve 11.a.tte Beyoğlu dördüncil sulh hukuk mahkemesine ge 
illn olunur. ,__/ 

20335 
GAZETEMiZE VERECECJNJZ iLANLAR VE iLAN lŞLERlfıfJJ 

tÇJN BU NUMARAYA TELEFON EDiNiZ: 

A.dreı: lıtanbul AnkaraCaddeıi 
VAKiT Yur'3u altında No: 105 

•t•••••relefon: 20335 
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gehören; wo nicht, so biat du mein eigen!'' Der Bauer 
ging auf die Wette eiD. , 

Doch schon als er nach Hauae glng. wurde Jbm 
schlimm, er wuBte da8 er den Namen der Pflame nicht 
finden können werde. Ala er nach. Hau8e kam, aeste er 
sich betrilbt zum Tisch und nabm. nicht Speiae nodi 
Frank. "' 

"Was ist dir, Vater?,, fragte elle aite Bi~rin.,, Acö. 
Mutter, "sprach er," frage mfoli lt~r nich~,ıu kamıst 
mir, ja doch nicht helfen!'' :- und 'd~ ~te er ihr 

alles, wie es geschehen war, - S~
1

'dle '.Alte: Wenn's 
weiter nichts ist, so iB und tri.nK _upı sel (ol) nlcht be
trübt ! Den Namen der Pflanrewerde ich dir schon fin .. 
den!" 

Sprach's und zog sicli aus (sich. attniehen =.soyu~ 
mak) ~ sprang in die .Teertonne (katran fıçı~)~ difuı' 
schnitt Srf~if Bett auf und bedeckte ihr Körper mit ~ 
aem "(~). Darauf ging sie auf das Feld, C!aS 'ni.ie 
der !remden Pflanzc bepflanzt war, und lief ı:wjsclıen den 
Pflanzen auf una ab und neigte (eğilmekfa~''Kopf zur 
Erde, aJs (aonki) wollte sie von den Pflam8ifressen. 

Ka\DJ1 hatte "der Tcufcl .sie gesehen, so llef er .zum 
Hause hinaus, um Ciem grof3en Vogel wegzUjagen, und 

rief: "Tsclıuch', du grolkr Vogcl! Willst du fius ~inem 
rra.bak heraus! Tscliucb! Tuchucli!,, 

- Dio FraÜ. aber liatte an dlesen Wort genug, eilte 
nach Hause und erzahlte a$1 Mamıe, wie der Teufel den 
Namen der Pflanze gerufen'.natte. , 

Ala nun der dritte Tag hm, f reute sicii ( Bevtnmek). 
&r Teufel sclion, einen Menısdıen gewonnen zu ha.ben, 

"/IOll aap.RM. ~rp'lmaJI pmuy f1fP .8'1'11'.aUI' 
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&renneıa: in I<"euer stehen. 
der Professor: Lehrer an einer höheren Schul~ 
eben: (hier) gerade in die::;em Angeblick. 
das Pickkin: das kleine Paket. 
das KissClı: Teil des Bettes, auf den wir den B'0.2? 

legcn. 

ist. 

der Apothcker: einer, der Arzneien macht. 

::iemlich: nicht seb.r viel. 
die Wollenwaare: die Waare, die aus Wolle gem&Cll.t 

dt.--r Wintcr: die kalte Jahreszcit. 

-m-

Alma.noa cümlelere verüecek p'lan oovaplar, ' ~ 

~ bera1i6r. ~ır~ .a !I ! Al.. ı . ı ~ , ı• 1 'lıit{r111/ 
l - Wann WurCle in lJcuts~liİand die erslc Eiscnliann 

gebaut! 
- Ala Friedrich Wilhelm regierte. . 

2 - Wollten die Landleute das dazu ge?mrt.e JAna' ~ 
ben? 

- Nein, sie wollten es nicht geben. 
3 - WM taten die Landleute mit den Arbeiteni! 

- Die Landleute haben die Arbeiter weggejagt. 
4 - Was war die Idee eines Mannes? 1 

- Die Idee eines Mannes war die Leute zu Gesel~ 
schaften zusammenzutun. . ' 

5 - Mit wessen Hilfe baute er die erate ordentllclM! 
Balın? 

- .Mit Hilfe de& Königs von Sic!ısen, 
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Vcrdiğ:mfa cümlelerin be§ zamanıırn: · 
ı:-. Der Vater pflanzt die Bluınen. - Per Vutcr 

pflanzte dic Blumen. - Der Vater hat die Blumen 
İtcPflanzt. - Der Vatcr halte dic ~lumcn gepflanzt. - Der 
iVater wird die Blumen pflnnz<'n. 

2 - Dic Zeitung mcldet die Nachricht. - Dic Zeit•;ng 
meldetc die Nachricht. - Die Zcituri~ hat dic Nachr idıt 
gemeldet. - Die .Zeitung hatte die Nachriht gemcldet. -
l>ie Zcitung wird die Nnchricht mc!dc:n. 
1 3 - Das Haus gc:ıört uns. - Das Haus gchörtc tıns. 
- Das Haus hat uns gehört. - ·oas Haus hatl.c unı: ~e

bört. - Das Haus wird uns ~ehön'n. 
4 - Was mcinst du? - Wns meintcst dıı? Was lınst 

öu gemcint? - Wan hntt~t du geweint? - V.'aR ~virst du 
incinen? 

5 - \Vas machen ~ie im Zimıner? - Was rtı::ır:Mı:-n 

Sie im Zimmcr? - \Yas hnben Sie jm Zimmer genv-ıcta. ? 

- Was hntten Sicim Zimmer gcmacht? - Was we•rlc>n 
Sie im Zimmcr mndıen? 

6 - Der Vortnıg dnrert eine StunGc. w Der Vortrag 
dau<'rte einP Stu~dl'. - l"'cr Yortra.,. hat cine Stuııcle gc
dnucrt. - Der Vnrtrn'.; hatte eine Stunde g<>dflll("t. -

Der Vortrag wirc1 eine mıınd(' dauem. 
7 - leh br~uche ein ~ute~ Wörterbuch. - leh 'lrtı1'<'h

tc ein gutes Wörtcrbuch. - leh habe ein gutcs W~rter
buch gcbraucht. - Irh hatte cin gutes Wörterburh l!C

braucht. - leh wcrde. cin gutes \Vörterbuch brnuchen 
8 - Das Dienstmadchcn leert den Koffer. - Das Dien

stnıüdchen leerte den Koffer. - Das Dicnstmndchen hat 
den Koffcr gelcert. - Das Dienstmüdchen hatte den l{of-
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uaStııq:>Sa.8 - ~nıqas - uafhııqJs 
uaq.a!la.8 - qıı.S - uaqa.S 

uaput?+s.ıaA - puu1s.ıaA - uaqa:ıs.ıaA 

U<lll!Uq:>sa.8 - ll!Ulf>S - uapJ<>Ul:{:M> 
uassoıq:>sa.8 - goııps - u~antps 

ua8oua.5 - ::ıou - uo:JGm 
uawwoMq:>sa.2 - wtıMq:>s - uatulll!MlJ.JS 

uasoosa.8 - gus - u.r.t)!S 
U3'}3q,3~ - '}llq - U~r.mq 

U3JIUtula.8 - ){U\IJl - U<l}\U!.ll 
uasa1a.8 - s-eı - uasaı 

Uas313fi Slıl - lI<lSa{ 

ua~!t~ - .8uµJ - uaqa.S 
uawwol{~ ~ W"Bl{ - uawwol{ 

uaqaı.ııpsa.2 - qepq;,s - uaqı~ 
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fer gelct'rt. - Das Dienstmadchen witd den Koffer keren. 
9 .....:;. Wir~pflücken im Herbet das ()l)et. - Wir pflück-

ten im-Herhci>t das_ ~t. _ _ " 
Wir haben ini Hc~t",das Obs.t gep~lückt. - Wiİ- hattt'n 
im Herbst ğas Obst gepflückt. - Wir wcrden im Herbst 

das Obst pflücken. 
10 - Die Landleute klagep über dem schlechten 

\vctte~. ,, ~ ~ie ~andleut~ :kl~en · :u~r dem sc?le<'hten 
Wetter. - -Die. Landlcute h~n über dem scpl<'rhten 

- ' ./ • _J .. ..-..... 

Wettcr geklagt. ~ D!e Landlcute - hattcn tiber dem 
schlechten 'Wctter geklagt. ·:....,.:. -Öie I .. andlentc wcrden über 
dem sclılechte'n \Ve~ter kl:i~~. ~ -

te:gzeırslz: 12 
-1 ·-

Der tabak 

(TUTUN) 

Den Tabak hat der Teufet (şeytan) gefundcn, und 
kcin Meriseh 'hat den Namen der . Pflanze gekannt. 

~jincs Tagcs sah cin Bauer (köyW), ·wie der Tcufel 
cin groBes Stü.ck I..and mit Etwas bcpflanzt. Der Bauer 
knnntc die Pflanze nicht, wollte w:issen was das sci, und 
fragtc: "Was ist das, Teufel, was pflanzt du da?,.-, ''Das 
sage ich dir nie, und du·wirst dns nicmals finden!., sprach 
der Tcufel. 

Diese Antwort verdroB (kızdırnw7;) d.en Bauer, und 
er rief: "Was du weiBt, wei6 ich auch. So klug wi<? du 
bin fch noclı immer!'' - So? Wollcn wir cine 
Wctte (bahi8) mnchen ?,, fragte der Teufel.,. Wenn 
du in drei Tagert den Namen der J>füı.nze findest, so $011 
dir dns ganze StUck Land und nllcs, wa.s darauf st<'ht, 
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