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ıngiliz Başvekilinin mOhim 

'' Japonyanın hareketi insanlığı 
bir nutku 

__ isyan ettirecek mahiyettedir. ,, 
Mütecaviz japonlJaga karşı 

ı~ııda lcartılanrna merasiminden 
intibalar .. 

Garbi Anadolu manevraları 

~hraç ku:vvefleri 
kırmızlların sol 

ce ahını yardılar 
&\tat lYı ır ık it?> lbD ~ lt'h lf1l s caı aı t '11 3 ©! e 

İ{u~ Na~D OD Dye vaso o o Od lYI 
1at-a ha dası, 9 (Hususi) - Manevra- ziyette mavi ihraç kuvvetleri kırmızı
ltlt dey2ltlık mahiyetinde askeri hare_ larm sol cenahmı yararak ilerliyorlar. 
rıllde 'tn arn_ ediyor. Kuşadası sahille - Esas manevralar yarın başlıyor 
geeeıe ~vı kuvvetlerin ihraç hareketi Izınir, ,9 (telefonla) _Büyük gar. 
~de devam etti. Şimdiki va_ (Devamı 1 incide) 

On gilnlük sühftttan sonra 

a,a.a "Tan,, ın ilk işi . 
a\fQ>err Do S VE; aa <C<YJMIJıllbD!rfty&t DD e : 

r<:rıuı Saldırmak oldu 
sokr:ı ~mumiyeyi bir mUstemleke haline 
lnıtı 8 

fHleyen ve bu milstemlekede bir 
I yaz nııntakası arayan bu gazeteye 

b cap ed n cevabı 
~ s~tırıarıa veriyoruz 

Uyk gazetes1n1 on gU 
unun kabusu bi-. .n saran ağır J kalesi ilk sayfada başlıyan diğer iki 

nu, hugU ..... ır;ıız mcğe B ' "Ik ·· ın n, efkarı umurni . r:·· U- yazısı, bc;,inci sayfruıın ı sutunu ve ~ 
cı:tnı Yaparken bize b;e ılc ılk 1:- !ine bu sayfadaki çerçeveli ~ir -~azı 

§ olmasından anı Y Yazı tahsıs ılc telmihler ve hakaretler puskuren B 1 
oruz. Başma_ bu nüshada kullanılan metod çok eski 

asın Kurumu :~~eı bir batarya mamarasmı veri-

" r 
Başka n 1 Biz ve efkii.rıı umumiye bir ortaçağ 

kalesi taraf mdruı, bombardıman edil-

a o .. ıo "Ri ınits gibiyiz. 
V&y~t,. ine Bazısı gaz.ete başmuharriri Ahmet 

1,ın~b~\rllBp Veı:iyor Emin Yalınan'ın, bazısı siyasi bilro 
ır asın l'u §e.fi M. Zekeriyanın jmzalanru taşıyan 
·<ıitl;: Tan1c "'a' ~ rumu Başkanı 

v tan neşredilmesi . 'Ve bir kısmı da imzasız olduğu için 
(Devamı 7 i~)rıca- nıes'uliyetlerini elbette ;ne§riyatı idare 

(D.eoomı 7 incid4). 

Amerika cezai 
tedbirler istiyor , 

Ruzveltin nutkuna lfalya ve 
Japonya meydan ok~r şekilde 

M lYIS(Q)O n n n 
cevap veriyorlar 

.JJa~oınya ADmaınya . ;' 
<dl Dycır kft : dlycır ki : . diyor kn .·, 

"Bütiin Avrupa faıiat olacaktır! 1 Bize mukavemet etmekle ıulhu tch- Muaolini ne derse doğru söyler.• 
Yaygaralara ehemmiyet vermeyiz!,, dit ed~ Çindir! 1 ı l Şimdilik bizim ıöyliyeceğimiz .~ur!. 

Son 
vaziyet 

Scarborough, 9 (A,A,)- Muhafazakar par 
ti kongresinin son lçllmıımda dUn ak§aın 
bir ııutıılt aövltvcn lnpllıı :tvlfvcltlll Ç~m.. 
bor!Ayn 1nı;tıtcrcnın d ın 'C .baı:fcl ..tyAHtl 

hakkmda izahat verml§ ve pek nazik ahval 
ve §Cralt dalrcsJnde Çalı!}an hariciye nazırı 
Edenden takdir ve sltayf§le bııbsctml§tlr. 

Halihazırdaki korkunç meseleler kllr§lSIJl_ 

da dUnyanm vıı.zlyctlnl tahlil eden tngill.% 
ba§vcklll açık blr §ckllde 114m ban> edilme. 
ınJ§ olmakla. beraber iki bıırp kıırştSmda bu. 
Iunuıduğunu kaydctm~Ur. "Bunlar lspıınya 
ve Çin harplerldlr. Bu harplerde kullanılan 
bombardıman tayyareleri harbe iştirak eL 
mlycnlcri de öldUrmekte ve sakatlamakta.. 
d•r . ., 

Hatip, insanı duyguları lsyan ettiren bu 
gibi harekoUcrdcn muharebe zamanlarında 
içtinap cdllem.lycccğinl beyan etmiştir. 
"Binaenaleyh bizzat muharebeye, gtri_şllcn 
taahJıUtıcre rağmen mevcut ihtilafın aulhen 
halli için mU:ı:nkcreye girl§meden cv,·el kuv
vete mUro.ca.at etmek usuınnc knr§I tsyan 
etmek llzımdır ... (Devamı 10 mıcuda) 

Oç gün evvel Londrada Japonlann Çindeki vahıiyane hareketlerini proteı
to etmek üzere yapılan mi ting'ten bir ıörünüı. · 

1 rablusgarbın Mısır hudutlarında 

so bin ıtaıvan 
tahşit edildi · 

Italyanın Fransa ve lnglltere mllşterek notasına · verdiği· 
cevap hemen hemen red mahiyetindedir · 

-- Akdenizde 

fngilterc uyandınlryor! 
- lngUizce Deyll Herald gazetesinden- · 

Jtalyan iş"ali yiizlinden 

Habeşistan da 
kıthk başladı 

(Yazısı .10 ıuncuda) 

lngiliz ticaret gemilerine taarruz 
hadiseleri devam ediyor 

Londra, 8 (A,A,) - Lloyda ajansının bil- gUn İspanya sahillerinde ihWA.lcllerc men. 
dirdlğlne göre, Avtıese gitmekte olan Boble sup iki t.ayya.ren!n hUcumuna ğr tlr 
ismindeki 1nglllz vapuru bir aııt İspanyol M h d t u amıo • 
gemisi tarafından zaptedilerek Le Ferrola ISlr U U farını tehdit mi ? 
götUrülmU,tUr. Londra 8 - Bug(lıı ltalyada.n Trablusa 

ispanyaya yeni sevkiyat 1600 ıuıker daha götıderUmiour. Bu ııureue 
• . garbt Trablustakl İtalyan askerlerinin m1k.. 

Parl.B, 9 (A,A,) - CebelUttıınktan Havaa tan 50 bine baliğ olmll§tur •• 
ajanama bildiriliyor: İtalyan hUkClmctl, bu aevklyatm Mısın 

Algcsirasdıı yen! latalar karaya ihraç tehdit etmediğine dair Knhlre hUJ«lmeUne 
ed1lmi§tlr, Ccutadan rıevkedllen bu kıtalar teminat vermt~ttr. 
Franko bayrağını tagıyan 1ki ganbotun hlına M 
yestndc dört vapura. bindlrllml" ı&. Uşterek notaya verilen işi 

Halkm kıtaıa.nn lhraı: edildiği rıhtımda savsaklayıcı cevap 
toplanmaması için Algcslrasda tcrUbnt e.lm Roma 8 (A,A,) - Havas ajaıısı muhabl. 
mr§tı. rlnden: 

1 Bir taarruz daha Fransa ile lngiltcro taratmdan lspanyad&,, 

Londra 8 - Bir lngillz ticaret gemi.si bu_ ( Dovaını 7 itıaiMl ' 
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Vış SUµısa: 

Çin sonuna kadar 
dayanaca k mı ? 

Yazan : Şehip Gündüz 
"Bir adam yaratmak,, 

Çin sonuna kadar dayan'lcak mı? 
Eğer dayanırsa Japon enerjisini bir 
hayli tahrib edeceği muhakkaktır. Zi
ra Uzak Şark harbinin her safhası, 

Japon erkaruharbiycsinin hesapla -
rmda çok yanıldığını sandıracak teza_ 
hürler yapıyor. 

Bu sefer Japonya ile harbi kabul 
etmiş olan Çin ve Japon rodusu karşı
sında cephe tutan Çin ordusu, 932 de
ki Çin ile, 932 Çininin ordusuna pek 
benzemiyor. Çin subaylarının 932 de 
büyük kahramanlıklar göstermemiş 

oldıiklarını iddia edecek değiliz. Yal
nız şunu söy1iyeceğiz ki, 932 deki Çin 
ordusu Japonlarla ilk ateş temasında 
ne berbat bir durumda bulunduğunu 
göze vurmuştu. Halbuki bugünkü Çin 
ordusu gerek talim terbiye, gerek di
siplin, gerek milli gurur, ve mUCfhhez 
olduğu modem harb vasıtaları bakı. 
mından bütün menfi tahminleri suya 
ailşürmüş bulunuyor. 

Japonya crkil.nıharbiyesinin tesiri 
ve hatta tanı idareBi altında bulunan 
~apon diplomasisinin Avrupadakf fa_ 
aliyetinde ehemmiyet verdiği en mü
him mesele, Çinin Avrupa. silih fabri-

kaları ile olan temasını adım adım 
takip etmektir. Japon diplomasisi Çi. 
nin silahlanmasına hiçbir zaman ml... 
ni olmıya çalışmamıştır. Yalnız Çine 
"silah aldığı gijnUn son sistem adde.; 

oilen,, silahlarını sattırmamak hüne. 
rini göstermiştir. İzah edelim: faraza 
1933 yılındayız. Bir Çin askeri heyeti 
:Avrupa. silah fabrikalarını dolaşmak. 
tadır. Bir kere eunu bilmelidir ki, J a.. 
pon casus tegkilatt bu heyetin peşin.. 
den bir saniye ayrılma.ıpaktadır. Fab. 
rlkalar Çinlilere "prensip itibariyle,. 
sillh aatmayı kabul etmekte tered
dlld etmezler. Fakat ~azarlıklar he,ı> 
1927 modell sillhlar ~de cereyan 
eder. Çinlilere taş çatlasa daha yeni 
bir modelde sillh teklif etmezler. 

1933 de 1927 nin silahını almak, al
llh sana.yiindeki bu sUratli tekemınUl 
devrinde slllhmz kalmakla birdir. ZL. 

Taksiler 
ucuzlayınca 

Otomobil mU~terllerl 
çoğalmaya başladı 
Taksi Ucretlerinde tenzilat yapılma

smdan sonra taksi al.!tlerinin değişti· 
rilmeti için verilen mühlet bitmittir. 

Bunun için henüz taksilerini yeni ıe

kilde değişti.nniyen otomobiller takip 

ve scf erden menedilmefe baıtanmıştır. 
İlk zamanlar antre ücretini 26 ku

ruştan 20 ve kilometre ücretini de iki 

kuruşa indirmek için taksi saati kimi

len değiştirilirken sonradan saatin son 

hanesinde tadilat yapılarak bu it kolay

ca temin olunmuştur. 
Evvelce belediyenin bu husustaki 

karannr büyük bir endişe ile karşılıyan 

otomobil sahipleri ve ıoförler §imdi 

bundan memnun görunmektcairler. 

ÇUnkU bütün §Oförler taksi ücreti in

'dikten sonra i•lerin bir hayli genişledi

ği ve müıterjnin çoğaldığında ittifak 

etmektedirler. 
Hali hazırdaki fiyatların bugünkü 

hayat ıartlatına çok uygun geldiği gC>
:rlilmektedir. 

Kendisi himmet e 
muhtaç iken ••• 

Ycnicamide boyacılık eden Salahad~ 
din ile Cemil, sarho~ olduklatı 'halde, 
dUn gece saat yirmi üçte köprünün 

Haliç iskelesinde bir duba üzerinde o. 
tururlarken hunlardan Cemil muvaze. 

nesini kaybederek denize dUşmüştUr. 

Arkadaf;ının gözü önünde boğulma

ama. tahammül edemiycn Sala.haddin 
zırkn.smdan <'leııfae atlıyarak ;curiar -
malr ım~ l!}!!e de sular içinde o d:! bo
ğu!m.a.:: tchi:kes~yle karş:la~mıştır. f_ 

ra Çinin düşmanı olan Japon askeri 
1933 te 1933 ün en son modelleri ile 
müsellahtır. Bu hal mitralyözUn kar .. 
§Isına kaval tUfekle çıkıp harbi kabul 
etmiye benzer. Zaten kahramanlığın. 
dan değil, ancak bu talii yüzU.nden Ja. 
ponya 932 harbini kazanabilmiştir. 

İşte son harb bu vaziyetin tamaml. 
le deği~miş bulunduğunu bir sürpriz 
halinde göze vurmustur. Demek ki Ja. 
ponlnr pek boş avlanmışlardır. Çin 
ordusu en son sistem silahlan kulla. 
myor, acaba bunlar nereden 
Kim \·erdi? 

Amerika mı? 
MUmkün ... 
İngiltere mi? 
Mümkün ... 
Rusya mı? 
Çok mümkün ..• 

geldi? 

Bu vaziyete Çinin milli birlik kur. 
muş olmasını ve bu milli birliğin git. 
tikçe kuvvet bulmasını da katacak o
lursak general Doihara'nm casus teş. 
kilatlanna, giili çahsma.larına, dağıt. 
tığı milyonlara. rağmen ve Tokyo er. 
karuharbiyesinin masum çocUklan 
Frankoya rahmet okutacak bir soğuk-

kanlılıkla bombardıman ettirmesine 
rağmen, JapP?tyanın bu sefer yaya 
ka.ldığmt sanmak da mümkündür. 

Çinin milli şefi ölü Sun.Yat.Sen'in 
oğlu Nankin parlamentosunun başka.. 
rudır. ııu zat söylediği son nutukta 
oöyle diyor: 

"- Son Japon askeri Çin toprakla.. 
rmı terketmeden sulh kabil olamaz. 
Hiç kimse harbin nekadar süreceğini 
tahmin edemez. Mütecaviz Japonya.. 

nm cinayetleri ile milli birliği artan 
ve kuvvetlenen Çin, zaferi kazanmak 
için ne zamana kadar harbetmek icab 
ed~ö :iı8ibı~'dV'bm-bedecôk

tir.,, / 
Eğer hadiseler bu beyanatı tekzib 

etmer.ae Japonyanın :çok mUhlik bir 
batağa saplandığı söylenebilir. 

ŞEKtP GONDOZ 

Ada kale 
Türkleri 

Ana vatana hicret 
etmek ts tlyorlar 
Romanya ve Bulgaristandan mem

leketimize göçmen akını, havalar mü

sait gittiği müddetçe devam edecektir. 

Bu suretle gelecek ay başlarında dahi 

- bu iki memlekette nakil vasıtaları 

bekliyen - gösmenlerin nakledilebile

ceği umulmaktadır. 

Romanya arazisin.de bulunan Tuna 
üzerindeki "Adakale., deki bir avuç 

Türk dahi hükumetimize müracaatle 

Türkiyeye hicretleri imkarurun hazırlan 

ınasını istemişlerdir. "Adakale,, deni· 

len ufacık adacık üzerinde bulunan kö

yün halkı kamilen Türkt{ir. Gariptir ki 

muahedelerde hiç bir memlekete mal c

dilmiyen bu adanın, halkını da Tunaya 

sahili olan his bir memleket uzun müd

det benimıememiş, nihayet ada Türkle

ri Romanyaya iltihak karan vererek 

Romen sahil hudut kumandanına bir el

çi vasıtasiyle bu kararı bildirmişlerdir. 

O zamandanberi Adakale TilrkJeri Ro· 

manya tebaasında bulunmaktadırlar. 

Yugoslavların 
matemi 

Büyilk Kral Aleksandrın bugün 
ölüm yıldönilmildür 

Bugün dost ve mUlte!lldmlz Yugoslav 
milleti bUyUk bir matem içindedir. Yugoslav 
ıtrah ''e Yugoslavyanm banlııi kral Aıck. 

aandr bundan Uç sene evvel bugün Marıllya 
da mentur bir aulkaste kurban gitml§ti.BU. 

yük bir insan ''e kahraman olan Alekaandnn 
hatıra ve meılyetıeri Yugoslav mnteU ka. 
dar onlarm dostu olan Türkler taratmdan da 

ki aarhO!! ch'a!tıqı yetişenle: ta:-af m. l 
da.n kürta.rlhnIŞ1ardır, 

unutulmıyacaktır. 

Dost Yugoslavların mJll1 matemine J§Urak 
ederlı:. 

piyesine dair ... • 

Bir gün, "Ağaç., mecmuasının ''oda,, bele etti ve ömrümde unutmıyacağım 
aına girdiğim zaman onu mutad mUba - yabancı bir bakışla baktı. 
lağalı jestlerle henüz yazmağa başla- Yazmağa karar verdiğ,:. :~nlar 
matlığı eserini heyecanla anlatır bul • ekseriya Erenköyünc, bize gelrrdı. Ak-
dum. Bir çokları tarafından hafif bir §anıları geç yattığı halde gene çok de-
tebessürnle karşılanan bu temeddüh - fa bir aatır 'dahi ·yazmadığına aahit o-
lerinden dolayı onu galiba b·.r ben be- lurdum. Bir aa'bah onu yatakta dehşet-
ğendim: Eserinin kıymetinin farkında 1i ıstıraplarla kıvranırken buldum. (Bu 
olduğu isin... yalan değiJ:lir), manC'Vi tazyikler, sar-

Ne ise, burada Necip Fazılın şahsi· fettiğ.:. cehitler, zekhmı zorlamak, onu 
yetine değil "Bir adam yaratmak,, adı- büsbütün akim bırakıyordu. Halbuki 
nı koyduğu ikinci ve ıon piyesine, bu- huzuru kalbe malik olduğu ~nlarda 
nun bayat ve hikay«Sine temas etmek daha çok muvaffak cluyordu. Bı.r gece-
istiyorum; bu karamndan haberdar de on bcı yirmi sayfa birden yazdığını 
olmadığı halde güeemruyeceğini tasar- hatırlarım. . 
tayacak kadar muho;bbetine itimadım Metafizik meseleler karıısındakı ta· 

hassüsleri öyle buhranlt ve öyle yıpra· var. 
Henüz basılmamış, hatta oynanma- tıcr ildi ki, ek.seriya yazıyı bırakır, da· 

mı~ olan piyesin harici hayatla olan ha kolay ve daha &eyyal olduğu için 
münasebetleri ve macer.ılanndan bah - konuımağa başlardı. 
sedecek olan bu yazım. pekte uzun ol· EylUl sonlarına doğru durdu. Ya· 
mıyacak. Bu itr.barladır ki "Bir adam nm kalacak diye çok korktuğum 
yaratmak,, hakkında kullanacağım eseri için onu daim:ı takip ettim. Ka-
sıfatlarr, ikinci yazımla vereceğim bil· ldıköyüne taımdığımrzdan, bize uğra -
kümlerden sonraya lbırakıyorum. maz oldu. Artık "Ağac,, yoktu. Onun 

Bir eserin hayatı ve yazıldığı at· hayatında c1a.:.ma mistik bir uıwur olan 
ımosferin tahavvülatı baklanda en hur- bu ağaç mefhumuna t~dUf edeceğiz: 
da teferrüatın bile o eserin izah ve tef- Tohum. Bir Adam Ya~atmak, Ağac, 
airi üzerinde büyük değ.~iklikler yapa- (mecmua olarak), bu piyeste milhim 
bileceğine her zam3.ll inandığım için bir (motif - leit) teşkil ~en incir a-
''Bir adam yaratmak,, ın bJttiğini, oy- · ğacı ki hakiki hayatmda da mevcut-
nanacağını ve hatta terc\ime eldileceği· tur, birtbiriyle ancak tabiatta görUlebi-
n.:. okuyunca bu fkire kapıldnn. lecek !derecede karıırk bir intizam ve 
· Ge~en yaz "artık kafamda noktasına, girifti içerisinde mezco1mutlardır. Bu 

virgülüne kadar tamamladım,, dediği ister biblik, ister tasavvufi bir temaylil 
piyesini, meşhur piye11ini (evet, daha o 
zaman bu piyes, alakadarları arasında 
meşhurdu; bununla beraber bu töhret 
biraz da ıaldemi itimattan il~ gelen 
bir şöhretti) ya.zmağa hatladığı .za
man evveli sakin bir köıe aradı. Da
lma: gurıllti.ıcl.( ve ill.uAınuc oır tal'.s<ıa 

komııan Necip Fütl, yumak r~tn m
s.zliğe muhtaçtı. Bunu asla gidemediği 
Polonez köyünde veya Yakacığm iki 
saat ilerisinde ( ..... ) köyünde bulacağı· 
nı sandı. Aylarca ve tam bir sana'tkir 

sebatsızlığiyle bu iki köyden birine git· 
meğe sal11tı ve bu müddet zarfmda 
piyesin rastgele sahnderinden, rastge
le parçalar yazdı. Biz, namütenabt tas
hihlere uğrayan bu feveranlı parçalan 
namütenahi kere ve zevkle dinledik. 
Bununla beraber AğJstos sonunda ese· 
rin birinci perdesi bitmi§ ve ikincisine 
başlamıştı. .Bu aralık gene muhtelif 
sahnelerden, muhtellf parçalar yazıl -
makta berdcvanidr. 

Şuna dikkat ettim ki, şair, kafasının 
kanevasından sok daha fazlasını yaz
dığı eserini kağıda geçirmel: için bir 
sıra takibine lüzum görmüyordt~. Haleti 
ruhiyesi müsa.~t oldukça, herhangi bir 

parçaya ba§layabiliyor, lbununla bera
ber esas silsileyi brrakmryordu. Bina· 
enaleyh çok kuvvteli tekniğe malik o-

lan piyes, bu cephede kalitesinden bir 
ıey kaybctmiı ldeğildi. 

Bu sı~ada "Ağaç,, mecmuası ma
lOm sebeplerle kapandı. Daha doğru • 
su kapanmadı; tekrar çıkmağa başla-

yıne.ıya kadar neşirden kaldı: Buna 
Ahmet Hamdinin yansı çıkmıt bir hi-

kayesi, yapılmı~. fa1cat kullanılmamı' 

klişeler delildfr. öyle bir mecmua~ 
beslemek güçtü. Necip Fazıl bunu bi· 
raz geç anladı. Hele Babıili muhitine 

karJı istikrahını '~skine asla muvaffak 
olama~t ki, bütün bunlar muhtelif 
tarzlarda bu piyeste hicvolunuyordu. 

Mevzuumuzun, lüzumu kadar ve 
sırası geldikçe bahsedeceğim "Blr adam 
yaratmak,, ölüm ve cinnet kar§I9tnda 
mücadeleyi, kaderi zorlamayı tem ola· 
rak alıyor. ~yestcki san'atkann baba· 
ar kendini bir incir ağacına asıyor. Ben 
bunu duyunca, muharririn hayatiyle 
eseri arasın:ia aradığım müvaz.:ıiği bul
dum sandım ve birdenbire N,.cip Fazıla 
şeceresinin ölümü hakkında bir takım 
sualler sordum ki bunları ayni piyes
te bir felsefe talebesi muhabir de pi
ye11tek=. muharrire eoruyordu. Necip 
Fazıl bana piyesteki muharririn bir 
§ey ifade etm.iyen, da.ha dofrutu mah
remiyetini ıaklryan aöz:leriyle muka • 

net:ccei ols~ san'atkarın bilhassa son 
seneleıldeki şahsiyeti üzerind" hakim 
olmak noktasından dikkate değer. Bu 
noktalara piyesin tahlilinde tekrar ve 
tafsilen temas ~eceğim. 

' 'Rir Arl::ım Y.:ır.:ıt.m~lc :ı.,: ---..ı-.: 
ve ü,..üncil nerdesinden d~ bir cok sah-:r T... r • ,,.,, ... . 
neler yazıldığı zaman henüz adını al-
mamıştı. Ona isim bt:lmak mesele oldu. 
Necip F.azrl, eserini hazmettiklerini 
sandığı arkal:bşlarına mütalealar sor -
du, bir iki i.<"ı:m df'ğiştirdi, ve neticede, 
zi\nnedersem ilk veya ikinci isimde ka
rar kıldı. 

Ben askerliğim dolay:siyle kendiai
rı,: göremez oldum. Diliyorldum ki eser 
orada kalmıştı. Nitel-im geçen mevsim 
oynanmadı ve basılmadı; bu belki 'bir 
çoklarını memnun etmiştir. Fa.kat bir 
kaç gün evvel okuduklarım, bi.itün en
dişelerime rağmen emin olduğum ne
ticeye vanldrğınr gösteriyordu. 

z. s. G. 

Mısırh zengin 
Nişanlısına 160 bin 

altın vermiş 
70 §lnden sonra 17 Y&§mda Viyaııalı güzel bir 
kızla evlenmeğe kalkan eski Mısır başveklll 
Neslın Paşanın ailesi, nipnlısma l6:S,000 
Mısır liralı!< bir aervet hibe eden müstakbel 
damadın hacr altına alınma.aı tçin mabke. 

rneye mliracaatte bulunınuılardır. Bu ser. 
vet, Munrm muhtelit yerlerinde mevcut ara. 
zl, cbnlye ve ayrıca. 30,000 Mısır Ura.sı kıy. 
meUnde esham ve tahvllA.ttan mürekkeptir. 

Nesim paşa, nişa.nlısma bu kadar büyük 
bir .servet tcrketmesfni tenkit edenlere ccva. 
ben: "Genç Jaz ve alleat kendileri.ne k~ 
g&ıterdlğ"tm bu muameleye lAyıktJrlar.Eaaaen 
.servetimden blçbfr §eyt mezarıma götürecek 
değilim,, demııur. 

iki kaza 
iki zavallı lokomotif 

altında ezildi 
Dtın aabah .sa.at 11 do Haydarpap lata&. 

yonwıd& manevra yapmakta olan maklnlat 
Muammertıi td&reslndekl 8701 No .• lı loko. 
moUt Çiftlik mahallesi denllen yerden ge. 
çerken iltaayon gardöfrenlerden 36 yqlarm 
d& Ha.san oğlu Arif birdenbire lokomotifin 
önüne çıkmı§ ve karoı tarata gitmek ı.ate. 
ml§tir. Fakat Arit bu hareketinde geç kal.. 
ınrı ve lokomotifin tekerlekler! altında glt
ınlıUr. 

Maklnlst Muammer derhal maklııeyi dur -
durmupa da o vakte kadar Ari! tekerlekler 
altmda parça parça olmll§tur. 

• • • 
DUn sabahleyin Manlı&dan lzmlre gelmek. 

te olan trende Devlet Deınlryollan ıta.jyerle 
rt.nden Muza.tter, Menemende ra.yta.r aruma 
dilfmlli ve p~ lSlmllJtUr. 

E SERlNDEN• hiç bir netice çr.. -
kanlıri.umı istemiyen sanat • 

lirda en çok kızdığİıiiı:z eey, mesu.1.L 
yetten kaçış1<lır. Etrafmda gördilkle
ri, politika, cemiyet, - kelimenin en 
gen.i.g manasile - ahlak meseleleri 
hakkında bir filai olmaması kabil de .. 
ğildir: madem.ki insanlar arasında. ya.
şıyor, herkesi alakadar eden işlerin 

onun Uzerinde de hir tesiri olmaması 
kabil değildir. Ancak bunun eserinde 
bir iz bırakmasmr, yani eserinde §e .. 

h.adct etmek istemez. Cemiyet halinde 
yaşar ·bir hayyan (zoôn politikôn) ol
mak haysiyetile duydukla.nnr, sanat
klr olmak haysiyeti ile yarattıklarına 
karıştırmamak davasındadır. Eeerini, 

hayattaki şahsi tecrübeleri ile değil, 
ancak tasavvurları ile vücude getirdi.. 
ği, yani onun içine kendini koymadı. 
ğr iddiasmdadır. Boş bir iddia! ÇUnkU 
sanat eseri daima, ister istemez sam.i. 
midir; biz gördüğümüz, içinde yapdL 
ğnnız vakalar ha.kkmda §e}ıadetten 

kaçsak bile eserimiz bizim hakkımız.. 
da §e}ıadet eder, bizim nasıl bir f.nMn 
olduğumuzu, ne dUşUndUğUmUzU mey .. 
dana çıkarır. Eserlerinde cemiyet ha.. 

diselerinin aksini bulundurmak i8te.. 
miyen muharrir hiç olma~ onlann, 
sanatkar için alakay?- değecek bir 
kıymetleri olmadığını ileri sUrilyor 
demektir. Bu da ibir telkindir, bu da 
eseri okuyacak ~lanlan bir görUee da.. 
vettir. 

Daima değil, hazan sa.natte hiç pir 
ahllki tesir aramıyan bir Fransız P
iri, Leconte de Liste; "Ebedi olmıyan 
biltiln bu §eylerin ne ehemiyeti var 
ki?" demiş. Peki ama biz o fani olan 

şeyler arasında yaşıyor, onlarla zevk 
\1eya ıstırab duyuyor, insanlığımızı 

onlarla. anlıyoruz. ZtLten ebedi dediği..· 
miz şey de, bütün bu ebedi olmıyan 

şeylerin altında gizlidir: onlardan 
gözlerinizi çevirince ebediyi sezrnenize 

imkan kalmaz. O sözü söyliycn şair, 
bu düşüncesinin ceuıımı celd.i: .. bi1"-
"""' l)~ı mısraıanna, genıŞnayfiline 

ra'ğirıen eseri okunmaz oldu, yanı~
tık kimse onun eserinde ebediyi bula. 
mıyor. Halbuki geçici olan hadiseleri 

hor görmemiş, onlarla da. meşgul olan 
şairlerin eserleri hiç olmazsa zaman. 
ları adamlarının hislerini a.ksettirdik 
leri için okunuyor. 

Nurullah ATAÇ 

Dahiliye VekUlnln 
Istanbullulara 

teşekkilril 
btanbulun kurtulu§ bayramı münMcbcU. 

Je vali ve parti ba§lcanınm çektiği tclgTa!a, 
Dahiliye vekUI ve C. H. P. genel sekreteri 
Şükrü Kaya !JU cevabı vermi§tir: 
"Kurtuluşunun U Uncu yıldl:lnUmU. 

nU kutlulayan lıtanbulun bu büyük ve ,hak. 
lt sevincine candan iştirak ve bu vealle ile 
partimize içten bağhhğını belirtmek yolunda 
halkm gösterdiği gUzel duygulara teıekkUr 
ederek aaygılarımı sunarım.,, 

Beşiktaş 
yüzme havuzu 

Blltiln sporcular a 
açıktır 

Beıiktaı Jimnastik klü.bünden: 

Bcıikta1 Jimnastik klübü yüzme ha· 

vuzunun cuınarteı,: ve pazar gUnleri u· 

mum yüzücüler için açık bulunduğu 

'tebliğ olunur. 

Ca.töa~ p~~.~rkmı. odu~ 
nyor, 



~~ iLKTEŞRİN - 1937 

:Benim ·· ·· ·· . 
~~"!· 

J'anıdıklarılii""llao ı 
eşnt Kaplanof 

ve ceıaı 
Korkmaz 

Tanıdı.. • rakt .grm ıriisbet veya menfi ka-
erdekı meşhur •ahsiyetlerin bizzat 

• Ve " :ı 
dUğ·~unhasıran kendi gözlerimle - gör-
b 

1 
~m vechelerini, yahut da menka-

e erınj b . . . . 
Ya asıt bır tarzda anlatan bır ıen 
zı~Yorum. Bugün de: Doktor Na-

• • • 
rin ;abancı bir memleketteki Türkle-
nea· anrşınası ekseriya adettir. 1922 ıe
tuınlnde, Moskovada, "C" isimli bir dos 
bu "'ardı. Benden bir nesil yaılı olan 
ka~at, "'aktiyle genç türk hareketlerine 
lllu l~ş, askeri mekteplerden lroğul-

§, sUrg" 1 . • • 
ka~ un ere gıtmı§, sonra da Parıse 
}{af~§ ... Orada, Rusyadan fir~r etm:ş 
lllzı ·~syalı yahut şimalli Türkler var-

. anışmışlar. 

rab ı,0.skovada "C" le mütemadiyen be
erdık. Bir go:in dedi ki: 

tere- Gel seni bir yere g;ötüreyim. En
Ban adamlar ıöreceksin. 
-ıc· ımler? - diye sordum. 

bok; Reşit Kaplanof, Celal Korkmaz, 
or Nazım .... 

1'-aıc:; ~1°nuncusunu ismen biliyorum. 
1 k evvelkiler kim? 

-y .. 
ş uru, aıilatayım. 

'' 

, 

ııı..rıha1Zesi olan Feridiycnin caddesi 

lstanbul konuşuyor ! 

Feridiye ,, sokağının 
adını değiştirmeli ! 

su ırada evae.rJ ofia ınıoaır şnkayet edDyoır: 

3 

1111nmmnmmı111 ____________ _ 

KURUN' da 

Hocasını öldürenleri 
kara gömlekle asmalıyız ı 
Hakkı SWıa. Gezgin, Mersinde cn·elkl ı:ün 

JkJ ııene ıoııfta kalan bir t.a.ıebonln nıektt>p 
mildlirllnll öldlirmesl hAdl!IC!IJ ctrafmda dik. 
kate pyan bir makale yaumştır. 

Bir amıtta lkJ kere dönüşün bütün sutunu 
yalnız ı:ocukt.a anunanuı yaş.ayo.n gerteğe 
uyguıı düştnğilnll ııöyllyerek diyor kf: 

·•- Fakat bizlm çocuklarımızda son yıl_ 
larda garip bir inanış türedi. Sanıyorlar, ki 
bir axnıfta bir kere kalmak, iklncl yıl ne pa. 
buma olurta olsun tenbele geçmek hakKtnı 
verlr. Blr kere dllnenln §elkat, elinden tutar, 
merhamet deatek olur. Bu maskara inanı§ ıı.. • 
zımsanmıyacak kadar talebe arasında yer 

tutmuştur. Arada sırada: 
- Efendim, ben lkJ ııenellğim ! 

Diye S1%Ildandıklan olur. Ben, son cinayet. 
te böyle bir hakka inanışın da payı bulun. 
dutunu ılOllyorum. Çocukların bu yersiz 
bu akla ve vicdana sığmaz k!Jç!Jkl!Jğe bl; 
bak UMU verdiklerini bilirim. Kendi 63;>1nl 
bırakıp, b&§kaaınm merhametine sığınma.. 
dakl iğrençllğf duymıyorlar. Bence, b!Jtlln 
mekteplerde bu noktanm fiddetll ve UZIB.§. 
ınaz bir inaUa t&ktp edilmesi gerektir. 

Hoca lıa.kkmı, ana, baba hakkından tı5. 
tlln tutan bir milletin, talebe eliyle 61d!JrUI 
mllş hoca cenazeleri karvısnıda kalması, a: 
kıllara zarar veren bir !ç dlJ§kUnlilğllne uğ. 
radığm.ı göaterlr. tç yaralan, görtınmedcn 
işledikleri, aezUmeden ilerlediklerf için çabuk 
kangrenleşirler. Kanun, devlet, millet hep 
birleşerek bu derde çare bulmalıdır. 

Ana baba öldürenleri kara gömleklerle a. 
sarlar, bu alçaklan da darataçlarma o kı 
lıkla götllrmellytz.,, • 

'l'..,e~~rin meşhur caddelerinden olan 
ıaPtılt aya'dan küçük bir yan sokağa 
eaki · .1{0skocaman k5rgir ve Rusyanm 
ze-· tnıınarisine has bir •ekilde avlulu .. ;ın k ~ ' 
llaya . atında lenduha taşlıklı bir bi-
lcoıcuıgırdik. Karanlık, rütubetli, küf 
du\'a ~· fak..ıt gayet sağlam yapılı, kalın 
}'a a.çrJ ı koridordan geçiyorduk. Bura
llen 

1 
an kapılann önlerinde primus de-

Birisine evimizin adresini verecek olsak yüzümüze CUMHURiYET' de: 
Hidlselerln bellgatl 

\'e R 
den t . usyada gayet çok taammüm e-
ne YeaZ}'ık}j gaz ocakları yanıyor, fakira 
lcokuı~ekler pişiyor, ortalığa türlü t-:irlü 

G r Yayılıyordu. 
duk. e~ böyle bir kapının önünde dur
:Ruıça 

1
Urduk. İçeriden bir kadın sesi, 

o arak: 
- er· ı.QL4 ırıniz ! . dedi. 

l '~c~ıt l\:dp a -o {I ~ ı noı un uıı.!;• ~u ........ : 
evceıı' d' 

teı gib' b' ıy 1• Gayet kibar halli. kon· 
l>ariıterbi~r. kırklık kadın. Uzun zaman 
bi fran lıkte bulunmuşlar. Fransız gi 
a sızca ko 
nlaına.k ve .. nu~~yo.:. Edebiyattan 

den Pek ın .. gun gormuş olmak cihetin
lllanda .unevver bir kadın. Ayni za-

"C"n·azık, terbiyeli. 
""" ı tan d • Z\eıit 1 . ı ı: selamlaştılar. içeriye 
ta"ırı, '' dıye seslendi. İri yarr nazır 

Ve b" ' 0lduğu hır bakışta yüksek münevver 
hıtından ç~ .r~sindeki zeka kmşıklık
~0calllan beılı olan biri çıktı. Bu adamın 

Clli.vd· aşı akılla dolu olduğu nasıl 
trı 1

• Od le lıhtrıeı k anın eski eşyası, kendi 
a..:Iirler· .ıl~kları asla bu karı kocanın 

"" ırıı ci' .. 
~elit ~ .ışurmüyordu. 

~ 1tonu
1 

apıan, bittabi Rus gibi Rus
tanlzzca ~~tan ma:ıda, fransız gibi 

Yordu, ~ turk gibi de türkçe konuşu
l ~1 ! "'e Uat ~ndi memleketlerinin lehçesi 
oı it.- el ık d. -.rOtdu lJ ıaer Avrupa dillerini de 
~.ıı!. f~'- zun zaman fstanbulda bulun 
~us·· ~at - o 
ıı>: Ut lcned b ~amana nazaran - on 
Gtallla en erı de memleketimize 

ltıUsa..,a~~~1•• Aslen Kafkasyalıymıı ve 
ettiği i . ukuınctind~ bir nezaret itıal 
ar s1r1, bolıı. iki .. • 
asında r-\' e::c: §uphelı eşhas 

... lı ve kısmen .. .. ··• §; 'h surgun sayılıyor-

.... : nıoskovad 'k 
·•uş. Lak· . a 1 amete memur edil-
için tc.cı • ~ ılmi, fazlı ınüsellem oldug-u 

. rısınden • 
CdiJiyor 0 ve eserlerınden istifade 
tcznayu ·b. &ıralarda Menşevik'liğe mü-
1 ır milliyet · ı ~ anızYordu... çı o dugunu da sak-

a· ıraz sonra • . 
e~nıer, çopur k~ ı~erıye uzun boylu, 
gtrdi. o d ' . çuk gözlü bir zat daha 
ra cvrın Moık 

n bir ilci gömlek i i o~a. halkına naza. 
- Celil K k Y gıyınınişti: 
).tef er K ofkr rnaz ! • dediler. 

bir· · ' a as curnh • 
• ~nın - Pağıst urıyetlerlnden 
ımıı O anm - curnh 
yo • da İstanbullu 'b· .. urreisi 
nı r. Sehrimizde uıun rı ı turkçe bili-

uı. "C" zaınan b J 
ark le ve Reıit K u un-

b 
•daır. Celil K k aplanona Paris 

eri ~ or rnaz o 
el• "- C>nlilniıt efk•- b 1 zanıandan 
: ı~t·d an: es ernı· İ 

Jıt !•,.:dar nıevkiine gelmiıt ?; §te §İın 
.... • •• :ır• uıaa fh 

lar·,- ıyaıetten değ'l • rna ı , 
.... n 1'e ..2 ı • eakı batı U "'ostça b ra. 

!i r~ncın.: ahıediyorl dı 
lcrc - arkaclaır 'tran ar : 

'· ; • yar.a gclrniı-
Ce}!J ~ 

~orkma&' b . 
orı sene •onra ı u ilk tanıınıadan 
birlikte Moı:l· İs.ın~t İnönü heye•:. 1 .,... , •O\'ayc\ & k ..... y e 
... or .. •Jnı. G ~c rar gittig... • d 
ini ene re.. • ırnız e 

erinden b'""-· Jınun en yü!:sek 
·• Ull ı.. 1 • mev. 

Tavsif ettı"ğ· .-g-a ediyordu. 
un bu 'k· ı ı tahıiyct Ruı- j 

garip, garip ba.'<ıgorlar, gü!iijorlar ... 

Geçen hafta pazar gunu, bir türlü 
dinmiyen yağmur yüzünden evde adeta 
hapis kalmıştım. O gün arkadaşım foto 
Ali ile bir kaç röportaj yapmak için ev
velden sözleşınişt,:k. Dostum sabahleyin 
söz verdiği saatten bir saat geç geldi. 
Tam sokağa çıkmağa hazırlanıyorduk, 
yağmur tekrar şiddetlendi. Bizde hava. 
nın açılmasıııı uc1'.uycı cı.. ur,ı .. ycuu:gı • 
ni b!zim evde yedik,sonrn, tstlklal cad. 
desine bakan pencerenin öni!ne otura
rak, yağmu11:la ıslana ıslana dolaşanları, 
geleni geçeni seyrederek cigar:ılarımızt 
tüttürmeğe başladık. 

Bu keyfimiz çok süm1edi. Ali birden 
l:fre yerinden fırladı. parmağiyle yolun 
en uzak b:r yerini işaret ederek 

- Bak. bak .. dedi. Par:lesüsü.?, ba§ı • 

açık telaşlı telaşlı nereye gidiyor böy. ı 

ıe?. / den bire farkına varJım, ve derhal kah· 
kahayı kopardım. Şim::li ismini yazmıyacağım bir ga -

zeteci arkadaş, haJ·,:katen pek garip bir 
vaziyette, ne sağını, ne de solunu gör. 
meden, yağmura filan da umur etmi -
yerek, hızlı hızlı yürüyo:-du. Ali tek • 
rar söylendi: 

- Mutlak mühim bir hadise, mü -
h:m bir iş var. H:4ydi bi! de fuıayalım 
da atlam1yalı:n. 
Arkada~ım son kelimelerini söyler • 

ken, ben zaten ıapkam•, pardesümü 
giymiştim bile. O da makinesini kaptı, 
elinde kahve tepsisi, içeri giren hizmet
sinin ıaşkın b.1kı1larına bir gö;:; atıp 

sokağa fırlldık. 

Beş dakika sonra, ismini yazmadığım 
arkadaşın pef nde idik. O yürüyor, biz 
15 metre kadar uz:ıktan t:'lkip ediyor • 
lduk .. Allahtan yağmur azalmıştı .• Tak
si.ne yaklaştığım:z zaman, ben işin bir. 

yadaki Türk tebaaları arasında en fazla 
tanmmı§ sim:ılar olduğu için benim se

rimin de belli ba~h iki simasını teşkil 
ettiğinde şüphe yoktur. 

Ayni yerde bi!ahare Doktor Naz•· 

Ali şaşırmı!f, ne oluyor, diye yüzüme 
bakıyordu, Ben bir taraftan gülmeme 
devam ederken, bir taraftan: 

- Arkaı::laşımız hakikaten nıühim bir 
ite gidiyormuş, İyiki akıl ettin de takip 
ec1fyoruz .. diye alaya ba~ladım. 

?_~n~ü demindenbl'ri ~ telaşla takip 
ett ı gımız meslektaşımızın genç bir ba • 
yanı takip etmekt:n başkl bir iş yap
madığı meydana çıkmıştı. 

Çok geçmeden Ali de vaziyeti kavra
ldı: 

- Tüf.. dedi. Beyhude yere rahatı· 
mızı bozduk, sokağa fırladık. Haydı: . 
geri dönelim .. 

O zaman itiraz ettim. Oldu olacak, 
işi sonuna kadar takip o::lip, biraz eğ -
lenmemiz teklifinde bulundum. Dostum 
razı oldu. Ve ayni takip usu'lyle, Ta • 

----..:::....:============== 
mı da gördüm ve kendisiyle uzun uza
dıya haftalarca görüştüm. Bu meşhur 

ittihatçıya dair intibalarımı da başka bir 
• yazımda anlatacağım. 

(Va-NO.) 

Yazan : Haberci 

;.c~~~ r2 
u~~ 
f)l.. 1 r . 

limanenin alt tarafındaki meşhur Feri
diye caddesine kadar geldik. Takip e
dilen genç bayan, bur~daki evlerden 
birisine gfrdi, onun peşinden koşan ar
kadaş ta, defterine bir şeyler kaydettik
ten sonra, geri döndli, Taksim meyda· 
nına doğru yürüdük. 

Bir sokağın içine saklari:iığnruz için 
bizi görmem=şti. O gözden kaybolunca 
biz meydana çıktık. Ali benim yüzüme 
bakıyor, ben onun yüzüne bakıyordum. 
Nihayet: 

- Haydi, dedim, artık çalıımıya 
baıtayalım. Hazır buraya gelmişken kıs 
meti kaçırmak doğru değildir. Bizim 
için Feridiyck!en iyi mevzu mu olUT? 
Arkaldatım hiç sesini çıkarmadan bu 

teklifi kabul etti. Fakat yüzünü somuTt 
masından aklının, evde bıraktığı kah -
vede ve rahat koltu1<lardra kaldığı ben: 
oluyordu. 

Önümüzde uzanan Feridiye caddesi, 
bozuk bir amavut kaldmmiyle ldöfm· 
mişti. Kocanu.n kocaman çukurlannın 
her birisi, yağmur eulariyle birer göl 
halini almıştr. 

O kadar ki, bu caddede nasıl yürü -
yedğimizi bile dilşünmiye baş!~·mıştrk. 

Feridiyeye girmeden solumuzda aşa
ğı doğru bir yol uzanıyordu, geçip git
meden evvel oraya da bir nazar attım. 
Burası da tıpkı önümüzde uzanan cad
deye benziyordu. Y:ılnrz fiazla olarak 
çok •meyilli bir yokuştu da... ' 

Yolun köıesinde (Yoğurtçu Faik 
sokağı) levhası okunuyordu. Amma bu 
bozuk yolda taşınacak bir kase yoğ~r _ 
dun çok geçmeden ayran halir.: alacağı 
da muhakkaktı f . 

Feridiye caddesine doaru ·· "d·· -.. .. ,.. yuru u -
gum~z zaman iki tarafa dizilmiş bütün 
evlerın pencereleri insanlarla dolu id' 
Sanki herkes, yag-murda 1 

1
' n ııı anan. da-

ha doğrusu yoldaki gölcük!ere batma • 

HARERCt 
rn-..ınmt 1: uır.ıda) 

Ahldbı Da:ver, 191 '1 ve 193'1 aenelerinde 
Fmattn v•k•mım anettlklert manzaraları 
teeblt etmlttlr. Çok cnf.ereun levhalar gös. 
teren bu yazıda,n ba.u pa~alan alıyoruz: 

"1911 birf.nclkA.nun 
İnglllz ve Tllrk ordulan Kud!la 6nllnde 

Ç&rplf!Yorlar. İngiliz Jcumandanı Allcnby 
40.000 tUtek, 8,000 lnhç ve kuvveuı bir ağır. 
topçu ile t&a.mız edfyor. Tllrkler, 13,000 tO. 
fek ve 2700 kılıç, zayıf bir topçu ne mOda... 
faada bulunuyorlar. 

DU§mannı sayıca ve 811Ahça UstunlUğU ye. 
tl§m.JyormUJ gibi KudUs halkı da. TUrklycye 
ihanet ve dllfmana muavenet ediyor 

KudO. kapııa'n"önnnde, 10 kllo~etreıtlt 
bir cephe llzerlnde 1800 Türklc 20,000 lngL 

Uze k&l'fl koyma,ta çalı§an, 26 mcı fırka :ıcu.. 
mandanr Fahreddin Bey (§imdi birine! ordu 
ınUtett.ffl orgeneral Fehreddln Altay) nlha.. 
yet çekllmeğe mecbur oldu. o, KudUsUn zt. 
yamı mucip olan bu çekllmenin muht'cll! sc
beblerinl izah ederken §öyle diyor: 

''Civar köylUJer, Jcrayı hfyaneUe İngiliz.. 
lero kılavuzluk ederek onları o akpmkl ke.. 
111! sfs Jçinde cephenin aramıdakl vadilerden 
ve patikalardan müdafaa hattımızın ıı:erile. 
rine kadar geUrfp aokmu§lardır. 

Kudlliı ve civar kar!yeJI olarak verilen A. 
rap ikmal efradı dağılıp !irar ctml§lcrdlr. 

lıımJne ıerftllk terdi! edilen KudUı ahali. 
sinden bir terd çıkrp da, kuabanm duvaı:Ja. 
n dibinde bUtUn gUn ate, içinde kalan bir 
avuç Türk ve mUılUman askerine, yaralıla. 
rma bir bardak 8U olaun geUrfp vermek gibi 
bir muavenetçlk blle yapmaml§tır.,, 

9 birlnclkft.nun günü Kudüs belediye reis! 
!ngllfz kumandanma §Chrln boş olduğunu: 
halkın hal!ııkAr İngiliz ordusunu tahass!Jr 
ve sabırmzlıkla beklediğini sllylUyor. 

Türk ordusu çek!Urken Meseldi Aksayı ve 
Kammaıne killaeBlnl aaker ve polisle ?Quha. 
faza etUrmlJ, lngillzle_rf bekledlğinl blldlğf 
halde, oehlr halkının mal ve canını korumuJ. 
bllhaa&a Ka.mmane kilisesinde asırlandıınbcrl 
toplanmış olan azim servetin bir zerresine 
bile ziyan geUrllmeslne meydan vermemi§. 
u. 

Sabahleyin Türkler §ebrln §ark kapısın. 
dan çıkarken Kudüs ahalisinin bUyUk bir 
kalabalık halinde ıehrln garp kapısmda top. 
!anarak !ııglllzlerf istikbal etUklerlnl gör. 
mllşlerdf. 

BUtlln hrlaUyanlık, Yahudilik ve Arap 
dllnyaııı, KudUsU Şerifin asırlarca Türk esa. 
ret! altında inledikten sonra nihayet kur. 
tulduğurıdan dolayı sevinç duymakla ve bny. 
ram etmekte blrlblrlerile yart§ıyorlardı. 
Hristiyanlık Alemi Allenbynln sc!ertnc "do. 
kuzuncu vo sonuncu haçlılar seferi,, adını 
veriyordu. MUslQmanlığa kal'§ı hrtstıyan kin 
n tıı.aıı.subunun bu açık tezahUrlerlnc garip. 
tir ki Araplar da l§Urak ediyorlardı; gaflet 
perdesi gözlerini o kadar bUrUmü§tU. 

1037 birlncite§rln 
Aradım 20 sc.ne geçmlşUr. Bütün Ffllstln 

ve KudUs ateş ve kıın içindedir. Araplarla 
Yahudiler, Araplarla lngillzler birlblrlne 
girmişlerdir. Arapların 20 sene e\•veı zafer. 
lerinl kutıuladıkları Filistin ve Kudüs fa. 
tlhJ, dokuzuncu ve sonuncu h~lı seferinin 
kahrlLI'(lanı mareşal Allenbynln o .zamanlnr 
B&#t eli olan Andrev, NaSTrada Arap'ar ta. 
rafından öldUrUlmUgtUr. 

Filistin Araplan, 20 yıl evvel nlkışlndıkla.. 
rmı §imdi boğazlıyorlar. lnglllzler de 20 yıl 
evvel kendilerine yardım edenleri şimdi Hind 
Okyanusunun meçhQl bfr adaSTna sOrUyor _ 
lar. 

Bir ta.rafta tngillzlcrlc Yahudiler, dlğ<'r ta. 
rafta Araplar, bir imha mUeadelcslne glrls. 
mis bulunuvorlar 
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Bizi Fransızlara Jurnal eden Ajlop 
Serlilsyan şimdi telAşa dUşmilş, gene 

bize baş vurmuştu 
- Agop Serlcisyan mel'unu geldi.. 1 

Aşağıda odamda bekliyor. Çok mühim 
bir İ!J .:.çin s:zi görrr>.ck istiyor. 

.-- Neye dair konuşacağını söyle • 
medi mi?. ' 

- Hayır, yalnız sok mühim ve 
müstacel bir i§ hakkın.1a görüımck is
tediğini söyledi .. 

Kısa bir müzakereden ıonra casusu 
kabul etmeğc karar verdik. Biraz son • 
ra odaya giren Agop Serkisy~n doğru 

Hraçın yanına giderek: 
- Sizi rahatsız ettiğimden dolayı 

affınızı rica ederim.. dedi. 
Hraçtan o:r cevap almayınca de. 

vam etti: 
- Fransız istUıbarat dairesi bazı 

müh.:m esrarımııı elde ctmiıtir, 
Agobun yeni bir oyun oynamak 

üzere bulunduğunu anhyan Hraç, fazla 
tahammül etmiycrek şunları söyledi: 

- Bizim gizli hi!i bir i'imlz yoktur. 
- Öyle ise Fransızlarla aramızı aç· 

mak istiyenler var. 
- Nereden biliyorsunuz ? 
- Bazı adaml:ır bize gizli faaliyetler 

atfetmek suretiyle 'Vransızlann şüphe -
terini uyandırmak istiyorlar. 

- Bur a;damlar dediğiniz limler -
dir?. 

- Şu dakikada bilmiyorum, fakat 
yakında öğrenebileceğimi ümit ediyo. 
rum. 

Hraç, Agoba iki adım daha yaklaıa
rak ve casusun göz:erin.:n İ)İne baka
rak, JU m!nidar sözleri söyledi: 

- Boıuna yorulma• ı. azizim.. Biz 
onların isimlerini, cisimlerini, maksat
larını her !eyi. b:liyoruz. 

Hraçın ne demek istediğini anladı. 
ğına şüphe etme!diğim Agop p.yanı hay 
ret 6ir cüf'etlc dca{'ki: 

- Buna cidden memnun oldum.. De 
mek ki benim istihbaratım doğru iın'g .. 
Mademki siz işi biliyorsunuz, o halde 
benim ayrıca bu igle metgul olmama 
ihtiyaç yoktur dc~:l mi? 

- istediğiniz gibi hareket etmekte 
serbcstrfoiz. 

- Emirlerirrz haricinde herhangi 
bir harekette bulunmak iıtermm. 

- öyle ise ıöylcôiklerinizi filen ia
bat ediniz. 

- Nasıl isbat edebiJfrim. 
- Bu malumatı nereden aldmız? 
- Fransız maha!ilinden .. 
- Mükemmel, demek ki Franıız 

mahafilinde )Ayanı itimat adamlarınız 
vardır?. 

- Evet var .• 

- Öyle ise, aleyhimize verilen ra
porların aııllarınr, kabil olmadığı tak
ldirde fotoğraflarını bize temin etsin. 

- Raporların kopyalarını getirirse 
olmaz mı ~. 

- Tabii olmaz .. Kopyaların hakiki 
rapordan alınmıt olduğu nereden belli 
olacak? En kolayı fotoğraftır. Rapor 
lann fotoğraflarını çckı!n bize versin ... 
Masraflarını veririz. 

Agop biraz düşündL!:r.n Gonra: 
- Peki bunu temine çalı§cıcağım, de· 

di ve ayrıldı. 
Casus 'izli kapıdan kaybolunca Hraç 

bu hadise hakkında ne dlişüııdilğiimli 
sordu. Bili terdddüt cewıp verdim : 

- Bu adam foyasının meydana çık· 
masından korkuyor. İngilizlerden aon 
ra Fransızlar tarafından da kÖvulduk. 
tan sonra, meselen~n bize aksedeceğini 
dü~ünerek ~mdiden kabahati başkala· 
rına yükletmcğe çalı§ıyor. Sizi temin 
ederim ki, bizzcıt kendisinin Fransızla
ra verdiği raporların kopyasını yarın 
bize getirecektfr. 

- Kopya istemedik ki.. Fotoğraf 
getirmesi lazımdır, bunu bize yapa -
maz. 

- Neden yapamagın? 

- Kendi eliyle yazdığı raporun fo. 
toğrafını nasıl bize verjr. 

- Onun da kolayını bulacaktır. Ra· 
poru başka bir.:sine ya.ı;dırır, sonra fo
toğrafını çekerek bize verir. 

- Bu adam şimdi müthit bir heye • 
can içerisinde bulunuyor ve bu kadar 
ince düşilnemiyecektir. Fotoğraf .~tc. 
yeceğimizi tahmin edemedi. Yarın ie
Iip bu işi yapamadığını söyliyccektir •. 

Hanriyet:.n tekrar odaya girmesi ü· 
zerine münalc:aşamrz kenoiiliğinden ni-

hayet bulmuştu. Hanriyet '7ıinıcıeki 
mektupları ve gazeteleri Hraçın ma • 
aaıına koyarak: 

- Postayı da getirdim .. Artık bana 
milaaade edin de biraı: c-ve gideyim, 
öğleden sonra daireye :nemiyeceğim, 
evde bazı itlerim v.ar, dedi ve öğle ye
meğine gelip gelmiyeceğim.: soı:4du. 

Hraç 'benden evvel cc-vap verdi: 
- Hayır, biı bugUn yemeği drpnda 

yeyeceğiz .. Ak)ama da içtimaımız var, 
belki geç kalmz:. Sen bizi bekleme .. 
Akpına aana telefon ederrz. 

Hanriyctin getirdiği mektuplan aç ~ 
makta olan Hraç üçUncü mektubu o
kurken birdenbire: 

v - Gözün aydın Sogomon 1 diye ba. 
gırdı. 

- Ne var, hayrola! diyerek arkadaıı 
ma yaktaıınca, Hraç elinde tuttuğu 
mektubu göstererek: 

- Hamparsum geliyor, dedi. 

- Ne zaman eeliyor. 
- Yarın lstanbulda .. 1§te mektubu 

okuyorum: 
"Aziz arkadaşlar, 
"Bundan ıiu ıon mektubumu yazı

yorum. Evvelce ıize bildirdiğim vazi -
yette hiç bir ceiiıiklik olmadığı gihi, 
tahminlerimiz aynen tahakkuk ettiğift • 
den htanbula ıeli>•orum. Yenn Ba
tumdnn hareket ediyorum. Yaptıjun 

hesaba gÖT'e bu mektubumdan bir gün 
aonra hen de htanbula vamu, bulu • 
ruıcağr.n. Beni nhtımda beklemenizi 
rica ec!erim. Gözlerinizden öperim.,, 

HamParsum 
(Devamı var) 

Kahkahalarla güldürüyorlar, mükemmel eğlendiriyorlar; kimler? -· 

Fransız~a Çifte Kumrular 
LIUAN HAREY - HENRY CARAT 

Son moda tanışma-Pek molem evlcr..me 

l. 
1 

T · C9 R IK SDınemaso 
llWW 

SHIRLEV TEMPLE'ln 
Hiçbir tilml eğlenceli ve acrkh me\'ZUu IUbarlle 

Zengin v çocugu 
Franaızca sözlü son film ı ile kıyas edilemez. 

SARAY 
~ Sinemssında 

~~· ~, , lim::mun ;ıJkı~larına mazhar olacaktır. Tuhaf 
~a,.. tahnderinin sevimliliği ve SHIRLEY TEMP 

T [ M P l E 
ıLE'in tebenilmü, bü~:ın İstanbul halkını SA· 

t 1 
:AY sinemasına koıtur:ıcaktır. llaveten: FOX 

,lOURNAL son dünya havadisleri. 
~ocı1khra tenzilatlı lfathr: 20 ve 25 kuruştur. 

sıra kavgası 
Şlk&yetıer, temenaıınser: -

SiUvrlkaprda Ağaçkakan caddesinde <>
turan Haltı oğlu lbrahlm, Mustafa ve Hik
met admda bir kadm ceomeden 8U doldurur. 
!arken arabacı Mustafa fıımlndo birisi nra.. 
yı beklemeden ııu almak lııtemıı. bu yüzden 
arat rrnda kavga çıkmıotır. 

Aile reisleri müşkül 
Arabacı Hikmeti d!SğmUf, İbrahim tıe Muı 

tafıı.yı da ba§lanndan yaralamrıtrr. 

vaziyette kaldı_ 
Halkevlnde 

llsan d~rslerl 

Evlerlnip yiyeceklerini haftadan haftaya 
tedarik edenler mahalle bakkallarına 

esir mi olacaklar ? 
Jı;mlnönü Hıı.Jkevlnden: 

Evimizde fransızca kunılan 11>-1h937 
cuma ve tnglllzce ile almıı.nca kurstan H-
J0-937 rıer,embe gUnU ıaat 17 de açılacak. 
tır. Yazılmıı.k \"e f&rtlannı öğrenmek ıstı_ 

yenlerin lklıcr vesika rotoğrılflle ev aekre. 
terliğine mllracaatıan, 

Belediye küfeciler için ucuz ve 
edemez mi? hafif arabalar temin 

liayıp ~anta 
29.9-937 Çarşambıı günü saat 11 de 

UskUdar Doğancılar parkında kahve. 
rengi çantamı kaybettim. İçinde bu. 
lunan evraklarım kimseye yaramaz. 
Bulanın insaniyet namına Kandilli 
Değirmen sokak numara 4 ele bayan 
Verkine getirmeleri rica olunur. 

--riYATROLAR: 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 

;
l~lffil~ 9 • 10 - 937 Cumartesi günü 

akşamı saat 20,30 da. KU -

11 mı RU GüRüLTO 3 perde 16 ~!Jmınııfü\ı tablo. Yazan Shakcspea.rc. 
Türkçesi M. Şükrü 

ESKl ~RANSIZ TİYATROSU ŞEHİR 
TİYATROSU OPERET KISMI 

9 - 10 - 937 Cumartesi günü akşamı 
saat 20,30 da TOKA Komedi 5 perde. 
Yazan Edvard Burde, Türkçesi Fikri 
Adil. Pa.7.ar günleri 15,30 da. matine. 

• • • 
9 -10. 937 Cumartesi gilnU saat 14 de 
Çocuk temsili: LA FONTEN BABA. 
Yazan: Ekrem Reşit. Müzik Cemal 
Reşit. 

ER'MJORUL SADİ TEK 

Bu gece (Bilyükdere) 
aile tiya.troııunda. (ER. 
KEKLER KIRKIN • 
DAN SONRA AZAR) 

Sırtta ve omuzda yük ı;:.ııma yan • 
ğının birı:ienbire ve hiç hurrlıktız tat
bik e~ilmesi ıehrin iktıudt hayatında 
büyük sarsıntılar huiule getirmittlr. 

Sebze ve meyva halinde bütün Mar· 
mıra havzasından gelen ı~zeler ve 
mcyvalar, pazarlara nakledilcmcmek 
yüzünden kısmen SJtılamamıtı bozul· 
muı; İstanbul civanndaki l:.ı ğlann taze 
mahıulleri çürümüştür. G~ri kalanların 

mühim bir kısmı da ~imdiı.:k çürümeğe 
mahkum bulunmaktadır. Bu vaziyetler 

müstahs!li oMuğu kadar müstehliki de 
büyük zararlara sokmuştur. Çünkü 
halk! nakliyat müşkülltı yüıünden bu 

maddeleri manavlardan daha pahalıya 
almak mecburiyetinde kalmaktadır. 

istihlak ta azalmaktadır. 

• • • 
Bu vaziyetin do_ğurduğu zarar ve müş
külat yalnız bunlardan ib.ıret 'değildir. 
Bunun ıehir halkının büyük bir ekse -

riyetini zarara sokan, mahalle bakkal
lanna esir eden bir tarafı da vardrr ki, 
onu da bize bir okuyucumuz haber ve· 
riyor. 

Bu e>kuyucumuz diyor ki: 
''- Sırtta ve omuı.da yük taJiruna • 

sının men'i, esasta çek doğru ve yerin-

.de bir harekettir. Bir vatandatrn 80 -
100 kilo yükün altında burnundan ter 
damlıyarak yalpalıya. yalpalıya yürü • 

meğe çabalaması insana c3:lden uap 
verir ve bu manzara, medı:nt bir tehrin 
çehresinde kara bir leke gibi çirlc.=n gö-
-ı;,-~ .. , s=-=-1--:. r-L--

.._,.. "Dahiliye Veklleti pek haklı olarak 

gaheser gaheseri 1 medent TUrkiyeden bu çirkin manza -
C A N f L R E rayı silmek isted.: ve bunun, mahallt 

1 
ihtiyaçtan gözönünde bulundurarak, 

K R A L 1 tedricen tatbikini de belediyelere bırak 
ıimdiye kadar miıli görUlmemi§ 

1 
tı. 

muvaffakıyetle ! "Diğer belediyelerin bu yasağı nasıl 

A 1 k il tatbik cttikleıfoi bilıniyorum. Fakat is 
ı: a z a r ii tanbı.ıl belediyesinin bu i!tc hiç te mu-

~ 
·ı: vaffak olamal;Jığını söylemek pek yerin· 

Sınemasında :: de olur sanıyorum. Gazetelerde o-

İ devam ediyor. d kuduğumuz misalleri bir tarafa bıra • 
::r.:::111maııııımama::r:aıt1ı 2LZll IULZ:ıı= 

,- ŞARLOK ROLl\IS 
t.-!:nyıı.ıın en meohur pollıı hall)'P.81 

karak §İmdiye kadar akla ~elmiyen l'fr 
ciheti de ben göze vurmak istiyorum. 

Ben ;ır:min bütün ihtiyacını gahun 
tedarik etmek mecburiyetindcy.:.m. Her 

hafta bir ak§lm v.ızif emôen çıkınca 

Balıkpazarına ve Asmaaltına doğru ~y 

le uzanır ve bir ki.ileci tutarak bir haf· 
talık sebze, ycmiı ve saireyi alıp evime ___ ...._ _____ _ 

Bugün MELEK sinemasında 
CiCi ANNE 

Aynca Paramount dilnya havadisleri ve 
.: 2 kısımlık mükemmel rengli komedi 

BugUo iPEK 

getirir<:',:sn. Fakat sırtta yük taşıma ya· 
sağının tatbikinden sonra buna imkan 

klama'dl.Çünkü alacağım üç karpuz, dörı 
kavun ve birkaç kilo uzakı evime ta· 
Jıya:ak küfeci yok .. Bütün bunların tu· 
tarına müsavi n:,:ktnda b'.r parayı göz· 
den çıkarıp bir taksi veya koca bir yük 
arabası kiralayam.ryc;cağıma ve yahut 

bu bir haftalık erzak;. par;a parça alıp 
bizzat taıımak için her elin saatlerce 
Bahkpazuında dola~amıy:ıcağuna gö· 

rr, benim için tek çare kalıyor demek
tir: o da, bu erzakın kalite rtibariyle 
çok daha kötüsünü birka; misli fazla 

para vererek mahalle bakkalrndan mü • 
bayaa etmek ve çırağiyle eve naklettir
mek-

. "Benim ve benim vaziretimde olan on 
bınlerce İstanbullu aile reisler.:Oin ne 

kadar mU~kül bir vaziyete düşürlildük
Je:-ini görüyor musunuz? Bu. bir nevi 
mahalle bakkallarının esareti altına 

girmek değil midir? Polis, sırtta ve o· 
muzda değil, sapından kola takılmış, or 
ta boy ıepet ta§ıyanl~n bile çeviriyor 

ve sepetin kolda değil, elde taşınmasını 
istlyor. 

"Belediye yUk taJımak !eıln bir araba 
nümunesi kabul etmi§, fa\çat 80 ı:raya 
maloHuğu söylenen böyle bir a;abayı 
alabilecek adam esasen küfecilik ve ha· 
mallık yapmaz. Bütün bu dhetler, ya -
uğın tatbikinden evvel c.Uşünülerck 

küfeciler i~/n hafif ve çok ucuz araba· 
tar tedarik etmek ve böylece hem istih-
• ••, .... .u ......... an, nem uc: duı:: rı:;~ımnı 

mütkfil vaziyete dU§mekten kurtramak 
icap etmez miydi ?. 

"!~,:diyoruz ki, belediye şehrin muh
telif yerlerinde fiyatları kontrollU sa· 
hah pazarları kurdurmak suretiyle sey 
yar zerzevatçıların bıraktıldan boıtu • 
ğu doldurmağa çalıpcakmış. iyi amma 
halk bu pazarlardan alacağr 10 -
ıs kilo erıakr evine nasıl götürecek? 
Bu cihet neden düşünülmüyor? 
"Sanırım ki, bu h~l böyle devam eder 

ıe, istUılAk gittikçe c"c.ha fazla azalacak 
ve bu ~a müst.ahsile ve dolayısiyle mcm 
leket iktısadiyatına lüyük bir darbe o
lacaktır.,, 

• • * 
Okuyucumuzu haklı bulmamak müm 

kün değil .. lstanbuh:n ekoeriyetini teş· 
kil eden memur, işçi "e esnaf halk umu· 
miyct itl:bar,:yle evler:nin ihtiyacını 

böyle haftadan haf taya' tedarik eden 
insanlardır. Bir evin bir haftalık yiye• 
ccği de her halde elde taJınacak bilyük 
lükte bir iki paketten ibaret olamaı .• 
Bunun ,:çin belediyenin bu vaziyete her 
halde ve ıüratle' pratik bir çare bul• 
ması lazımdır. Bu arada l:Ufcciler için 
nihayet bcı lirııya malolacak küçUk ve 
hafif arabalar tclarik etmel: akla gelen 
bir çaredir. Ne yapıp yapıp bu mU§kü· 
lltr mUmkün olduğu kadar ortadan 
kald1rmak ıchrin iktrıAdi faaliyeti 
noktasından çok hayırlı olacaktır. 

Dı 

Sinemasında 
Kahkaha va net• 2 büyUk mm 

1 - BEVNlELMILEL VANKIESDCn 
istemiye iıtemiyc hrr11zlılc yapan meı hur bir avukatın dayanılma: derecede 

gUjJnçlU, heyccanb maceralan. BAJ roller de: 
FERNAND GRA VEY - EDVIC FEUILLERE ve 

LUREL - HARDi ve ikizleri 
Aldıfımız yUzlerce telefon ve mektup üı~rine temdidine mecbur kaldıfırnı~ 

----llliİlll•mm- Tür~• aödü bariblar filini. 

r E":ı~~;'::· Maurice Chevalier'nin ~\':n~lr Sevimli Serseri 
fi!mi:ıin zevk ve kıymeti itibariyle ktbına varamaz. Bu Pazartesi akpmrndan itibıren 

S A K A ~ V A Sinemasında başhyacaktır • 



An CDlii'layet ve aşk ıromano ---=-...tha Chri.sUe'nin bu &11ze1 romaııı CVLNQ) tara!md&D tUrkçeye çevriltlll~Ur. 

----- -20-
§Undi .:ı de ben sı'ze "P l' .. 1 d•v• . j 'IAe11 ba k .. .. o ıse soy e ıgınız-
tcğiniz~ ~-turlu şeyleri bana ıöyliyebile 
da tarı: soyledim ... bu fikrimi dımağuuz 
hilec:eğ' ı~ız. Binaenaleh, bana "söyliye
var. lıınız bir şey .. var .• Evet, mutlaka 

za ettim. Zira buna dair bana hi_çbir 
tenbihatta bulunmamıştı. 

. qaYdi 

§ey ~f~arn, canım .•. E~ıemmiyetli bir 

- ihr • bana &ö 1tnal. .. Fakat gene var .. Onu 
resmi Yleyiverin. Unutmayın ki ben _ ;ons değilim. 
vaıiyctt:ğ:u efendim, hakikaten şaşkın 
olsaydı Y•tn. Zira, madamım hayatta 
diğini b~e ~urctle hareket ettiğimi iste. 

ı ınıyorum. 
.. - l>erı · . . . 

du§Ünij er kı ıkı ba§ bır ba§tan ıyı 
tttn·-· r: Meseleyi birlikte muhakeme -... ı .. , . 

l{ad,"' ı~ter misiniz7 
l>ua 11 bıraz daha dücündü: ro ..... ı.. - o·.' gu .ımsiyordu . 1 

k" orUyo k' UpU1u . rum ı taaı manasile sır 
ıncriı .. l1uz, Eliz l Şunu da anlıu.nrum ki 
'" wl)ı ha ,_ ' 
g;ı ~·Ilı nrrnuuza kargı ö:rüst olrna.I 

...... ~ "e cezmetmişsiniz. 
h1.14utı:tt efendim. Mıo..dam bana kar§ı 
de buı t bir itimat beslerdi. Hizmetin. 
tl'll' U11duğ • '.rlcri h ~m zcı.mandanben, verdiği 
tetırdi ~fıycn ve s:ıdakatle yerine 

Ilı. ..... s· 
dota}'ı !~e Yaptığı büyük bir iyilikten 
}' •el\d' • 0rdurıu ısır.e karşı minnet hisııedi· 

..... "!!.., z, değil mi? 
tibi tah e~ efendim. Her ıeyi olduğu 
b.. ının d' 0Yle oJ.d e ıyorsunuz. Doğru. bunun 
erltcıt lldu~unu itiraf ederim. Beni bir 
l'laraıarı a.rnııtı. Biriktirdiğim bütün 
hayatın salıruştı ve bı:ni bir t'rırukla 
g· 'Ortaı d ·r-
ıtrniıtf. !rr ın a yapayalnız bırakıp 

l~re boğd lldam beni bu halimle iyilik. 
aıtesi llez:: Çocuğu, namuslu bir köylü 
kendisini tnde baktırtiı. İşte bu sırada, 
- .. a.. n de a 

--- -ı: , Ynı suretle anne olduğu-
~· -... 

du';" tfıı;uğıuıun 
sunu hab Ya§ını ve nerede bulun 
- lia er verdi mi? 

}'ab Yır cfcnd" "a ancıdan b un. Kızından tıpkı bir 
d' Urıtııı böyl ahseder gibi konu~urdu. 
t 

1
• l{ızın h" e olması daha iyidir ı der 

Cl)ı" l~bir 'h · ... " s 1 rı tdilrnt ~ tıyar.ı yokmuı. Hepıf 
on:ada ı. Bır de m• 1 k .. 1' • 

diain 11, ÖldüğU -s e o6renmıJ. 
e mira zaman, madam ken· 

1 .... :Su lcı sını bırakım~ olacakmrı. 
CJ.t •oytc za ve babaıma dair ,:ze bir 
' medi mi? 

oldıı. liırzr. l&kin 
ben.de bir fikir hasıl 

~l~ı l>l11Jiyorurrı, 
ıö;leyin matmazel 

...... li 
Zlıuııı u '.Y.Uruı b" ...._ lUz? ır ihtimal dirı. Anlıyor 

' S1o·~· •ı.t .. w 
.... Sol'ı 'l'~Yim mi? 
- Z Cl'ı11 irıgiJi 1tıııcdc/a .. ~e duruyo.rsunuz? 
...... ~i. ım kı, çocuğun babası bir 

nut) c •eh 1 
.._: 1( p e böyl~ dü§üo:iyorsu. 

da ııtt b" 
balllh ııe za-ır delilim :vok. Ukin ma-

a ... an l T Jeti etıc, ıe • ngı ıı: erkeklerinden 
k llde bir l sın_d~ acı bir ifade titrerdi. İş 
·alide neılızi ağına d" .. .. f 

rıf l?ıernn u~urunce ev-
r l'll bir hissi;n. olurdu. Bu, yalnrz be. 
Ulll. dır. Doğru mu };ilmiyo-

• - lhtirn~ d 1?het Cdiyorı oğrudur. Söylediğinize 
zın SOCuğu unuz. Matmazel Eliz 1 Si. 

nuz kız rnr k 
c - ltızdJ, er~ndim • yo aa oğlan mı? 
'Y'iel •~lere ömU • Fakat beı ıene - "•h r vefat etti. 

!llat"'•- vah .. Allah rah 
B:·-c;eJ Eliz ı met eylesin 

_ır tt~Ukrtt hükUm olrdU 
yltnd" • 

rıiz, ıöyte~e~~~az~. Tereddiit ctti~i. 
geçelim. ın z er ne ise o bah 

Ri ~ 
Od:~:tçl ayağa kalktı. 
:a· n dııarr çıktı 

ır mUdeet .. 
defter oldu~ ıonra elın.de kUçük b" 

- Bu defu halde içeri girdi. ır 
Yarunda.ıı ter madama aitti o 
hlrelcet cd aYtrrnazdı. Tam t~gil~u hiç 

eccllmı d ere ye 
l?ladr. Birli'· z ııra a aradı b 1 dl ,.te ırad k , u a-, 

Yen arad ,_ 1 • aradık, mUt . ita ı ., fakat • ema-
h Yhetm?stı So yıne de bulamadık ı 

Uldurn. 'Mc.ı; nradan bu defter( b . 
~ •rb~ !er, :v:ıtafının b:ı1 eni 
l' c1 , .. gofru dti ucur.. 
"l.~n e vermek 1•ı ~mern:, t:'\l? Avdc-
·~ınd •. zeı e od 
la •nıtn tldl\fllrı{l h b ay~ !:oydum. 

l'lnı Yaktnn. uı.· ' er ı.ı.ınca ltAğı~.' 
.. ın bu dcft . . ' 

crı nıuhafo-' 

_ Madam Jizelin vefatını ne vakit 

haber aldınız? 
Kadın bir lahza düşündü. 
_ Polisler size haber verdiler, değil 

mi? • diye Puaro söyletmeğe teşvik et
ti. Burada araştırma yapmak için ~el· 
diler. Kasayı boş buldular ve siz, evrakr 
yaktığınızı kendilerine aöylediniz. ;Li. 
kin hakikatte onlar gittikten aonra ev· 

rakı yaktınız. 

Eliz, itiraf etti: 
_ Evet, bu tahminleriniz de doğru. 

- A.nkaraya bu araba ile mi gide
ceksiniz1 

- Tabii değil mit Arabayı bagaja 
'koyacağım! 

lllUifn'S'a'lTARIH 
1sa sene evvel bugün __ ...... __ _ 
Bon8Parl 

Fethettiği Mısırı General 
Klebere bırakarak Fransaya 

Onlar, sandığa sepete bakı}'()rlardı. Ben 
de bu müddetten istifade ederek yak. 
tım. Yalan da söylememiş oluyordum. 
Zira. evrakı ''ölümü haber alır almaz 
yaktım.,, Değil mi ya: Velinimetim 
olan bu kadının arzusunu yerine getir-
meli idim. Getirdim. Ne derece per~an geldi 
bir 'vaziyette olduğumu anlar, bana hak A 11 ah Fransayı kur· 
verirsiniz efendim. Fakat rica ederim, tarma k IPI Ö d dl 
bunlardan polise bahsetmeyin. Fazla bir , ~ 0 I{ 0 er 
takım laflan ağzınızdan kaçırmayınız d ~ y o r la r dı' f 8 kat ••• 
başıma bin tüd:i bela açabilir. 1799 yılı 9 birfnctte§rln gUnU 138 sene ev. 

- Size jnanırım, hakkınız var, mat. veı bugün Mrsın fetheden Bonapart, Mısın 
mazel Eliz! Tamamile hüsnü niyet sa· general Klebere bırakarak Fransa sahillerine 

h.b. · · K Jb' ' d h' b' yanaştı. ı ısınız. a ınız c ıç ır fen alık yok Bon · apart Mısıra gtttıkt Fr 
Fakat bununla beraber yaptıklarınız olup bitenlerden h ..... alen BOnrab ansada 

'"ft" Ç k k a.,.,r anuyor, u yüzden 
ıayanr tee11u ur. o , ço 13yanr tees. UzülUyordu. 
aüftür. Mumafih maziyi niçin kurcala- Tali Bonıı.parta bUyUk roller hazırlıyordu. 
malı? Ben, arlcadaıım olan mösyö Fur. Akdenlzde kendtıılnl bekllyen İngiliz donan. 
niyeye kğıtları ne zaman yaktığınızı ha· ma.smm Bonapartnı donanmaamı görememek 
her vermiyeceğim. Şimdi bakalım şu kü. le general en mUblm ve bUyUk tehlikeden 
küç def terin içindeki yazılar bana bir l<e.nd!.sfnl kurtannıo oluyordu. Bonapart, 

P&rl.se gelir gelmez derhal aaker1 bir darbe 
fCY öğretebilecek mi? ile hUMmetl deği§tlrdt ve Kon.stıllUk fda.reaf 

- Zannetmem efendim. Bu defter nl kurdu; kendisi blrfncl konsUl adı ne htı.. 
madama ait olmakla beraber, içinde yal kQmet relst il!n edildi. 
nıı rakamlar vardır. Yakılan evrak Bu bUyUk muvattaldyeU Bonapartm kolay 
mektuplar olmadan bu defterin içindeki ca elde etmeslnln eebebleri ıöyle anlatıln" 
rakamlar hiçbir §ey ifade etmez sanırım. "Fransa yorgun ve dermanaızdr. Fırk~ 

Ad .. Y• ve klllplerln bitip tUkenmiyen münazaalarm. 
et& yuregınden iıtemiye istemiye dan bikmış ve artık kana doymu,tu. Davu_ 

u.:ucrı .~uaıoya ıcı;ııuı ettı . .ı::.ri<ek, say. ıwı::. 1 •o•-·· f 1 bi c~ u~ ........ lıot gelcutl xlbl Bonıq>artm 
a arı rer birer kanştr:-dı. Sayfalarda F1rauıılar tahtıg!hmdakl icraat ve muvatta. 
yatık bir yazı ile ve kur!un kalemle ya. 'Jdyetlerf pek Uı.ntanalr ve pek mtıballğalı ıru 
zr~ar vardı. Bir takım rakamlar ve yir- rette Franııaya aksediyordu. MlStr &kademlst 
mı kadar aynr mahiyette hesap. Mesela ilnvanr ile beraber gönderdiği heyet, lıiıaırm 
§Unun gibi: eski eserlerini, hayvan ve nebatıanm ı. 

~ ·~-
C.X-265, miralayın madamr. yasmr uzun uudrya tetkik etml§tı. Şar. 
d Suriye km en eski blr parçasmm medeniyet !lemine 

or usundan. Ordu kaıaımdan. bu surette malQm olmam bUyUk bir kiymet 
G. F. 342, Fransız mebuıu. Staviski olarak Fransa milletine teveccUh 

me.,•lesı" olarak F ....... ft 11 t1 olunuyor .... . · --.. m 1 e ne tevcih olunuyor 
Listenin ıonunda, adreıler ve tarihler Ordunun efrat ve zabitanı Bonapartm aa. 

ihtiva eden küçük bir Jiıtede ttöyle ~ kert me.r.ıyeUertne me!tundu. :U:ıaırd& mlJ. 
zılar vardı: ~ " - emmen bir uauıu idare teala etmesi de onun 

her ea.bada ınuvattak olabllece#lne bir deW 
Pine, pazarteıi, 10 u 30 geçe. Savoy aayılryordu. İ§te bunun içindir ki Pariae d~

oteli. Saat 6 •• ABC. Fbet aokafı 11 de ner dönmez Fransız mllletının' mukadderatL 
Gayct ıayri vaı:ıh, natamam olarak ın ellerine almıı otuyordu . ., 

dcft.ere kaydedilmi• olan bu yazılar ran Fakat P'razıl!&da abllk ve tçtımat bayat 
d 

ll' ÇOk deM..,..ı U 
evil?en ziyade muhtıraya benziyordu. rih bu 

6·"~ .. § • Sullatımat artmı§f.r. Bfr t&-
Elız, Puaroya cndiıeyJe bakıyordu. devrin Y&f&Ylfmdaıı batıaederken flS7 ~a der: "Çirklnllk ve zUğürtıQk ayıptır baf • 
- Bu ipretlerin hiçbir kıymeti olma- ayıp yoktur,. sözU yerıne gelmloti. 

aa gerek efendim. Yahut da ben yanlıt ~ne tarihçiler Bonapartın Frarıs~ya en 
dü§Unüyorum, bilmem. Bunlar herhalde büyük hlzmetı bu samanda yaptıfmı ya.. 
yalnrz madamın anlayabileceği ıeyler· ı.arıar. Gerçi imparator olduktan .anra bir 
di. Çok muvatfaklyeUer göcrteı:ml§U. Fakat he. 

nUz otuz bir Y&f1!1da buJunduğu mrad& birin. 
Puaro, def teri kapadı ve cebine attı. cı konstll vazıtUI ite yaptığı ıııer daha. ut. 
- Belki de bu, f evka18.de i!imize ya. dalle yapılmıı t&ydah f:lerdt. 

rayabilir matmazel. Onu bana verdiği- ZUrlh harbinin kahramanı Maııena AVUL 

niz için hem sizi tebrik, hem de teşekkür turya ordusu taratından muhasara edllmJ§
ederim. Bu suretle vicdanınızda rahat. tı. Bonapart Maaenayı kurtarmak tçln karlı 

ve buzlu .Alp d&ftarmr ve Sen Bemar geçL 
lanuı olmalıdır. Herhalde katilin bu· dlnl geçti. Meohur Mango ınuharebealnde A. 

lunma&ına himmet etmiş oluyorsunuz. vuaturyalılan m&glOp etınefe muvaffak ot. 
Madam Jizel bu defterin yakrlmaaını du. Konsül bure.daltl harpten ııe Fransanm 
sizden talep etmi§ değildi. §Arken Ren hududunu elde etmıı oluyordu. 

Eliz, yüzünde bir memnuniyet ha6ll tşte bu ııureUe ilk önce kanunen mOddeU 
olarak: on sene olan konsUUUftl kaydl hayata çevir

- Hayır talep etmemiıti. Ben onu 
tize vermekle fena bir harekette bulun. 
muı olmıyorum t - dedi. 

di. De.ha sonra da lmparnt.ortuğunu llAn etti. 
Ne tuha!trr ki, İmparatorluk, oöhreti her 

tarata yayılan \re FranMda bir gün Allah ta 
rnfmdan Fransayı kurtrmnk için gönderildi. 
#fne inanan Bonapartm mahvolmuma 11e. 

beb oldu. - Öyleyse bunu poıise teslim ede. 
riz. Ben mösyö Furniyeye de söylerim, Niyaz1 Ahmet 
Bu defteri vaktile vermedifinizden do- ---------------
layı bir mesele sıkarmaz. 

- Te§ekkür ederim efendim. 
Puaro kalktı. 

(Devamı var) 

Tonton amca 
ÇccukDaıran 
nııa m DSDd D 11" 

Boşboğazlık 
kurbanı 

Bir cumartesi akşamıydı. Barika, ko- r 
casiyle birlikte, bir birahanenin sokağa 
açılan penceresi önünde oturuyordu. 
Mevsim klf olmasına rağmen hava iyiy
di. İkisi de meauttular. Paraları, her 
ıeyleri kendilerine göreydi. Hele şu 
anda yanyana bulunmaktan dolayı his
acttikteri bahtiyarhğm hududu yoktu 

Önlerinde bir ihtiyar durdu. Ko
lunda bir kafea vardı. İç.inde renkli bir 
kuı ve kafesin önünde niyet Uğıtlarr. 
Bu adam bir niyetçiydi. 

Barikanın kocası Arif ihtiyarın ko· 
lunu okp.dr: 

- Vay! Galip baba ... Şimdi de ni
yetçiliğe mi baıladın? 

- Ne yapalım? Tayyare piyango
sunun çıkmaaıru beklerken böylece eğ
leniyoruz itte ... Hele bir zenginleşelim, 
o zaman falcılıktan da, niyetçilikten de, 
meyaneciliktcn de, meyhanecilikten de 
vazgeçecefim .•• Sen hal! eski iıinde mi-. ., 
sın ..... 

Hani geveze, serseri, sarhoş ve her 
türlü ahlak kayıt1anndan azade ihti
yarl:ır vardır, bu da <>nlardan biriydi. 

Bu aırada, konl§U masalardan birin-

den çağttdıklan için, niyetçi o tarafa 
doğru yürUdü. Fakat geçerken de, 
Barikaya baktr. Ct:ilümsedi. Tek gözü
nü kırparak sel!m verdi. 

- Ya... Şimdi de ikiniz berabersi
niz, öyle mi? • diye sordu. - Ala, ala, 
çocuklar... Keyfinize bakın ... 

Arif, kanama hayretle baktr. 
- Tanıyor musun bunu? 
Barika, dudak buruıturarak müp

hem bir ipret yaptı: 
- Eh, ıöylc böyle! 
Arif, cevap bile beklemeden Clevam 

etti: 

- Her türlü ahlak kayıtlarından a
zadedir ama, gene de iyi adamdır. Fab 
rlkada kömürcü olarak açlı~ıyordu. ~ 

Kalktılar. Yolda yüril.rlerken, koca-
sı, Barikanrn koluna girdi. 

- Nereye gideceğiz şimdi? 
- N ereyc istersen 1 
- Ne oldu, ıli§üyor musun 
- Hayır ••. 
- Titriyorsun da .•• 
- Bilmem ... Belki üşUyorumdı.ı .• 

Her nedense kadının. Galip babayı gör 
düğündenberi keyfi kaçmt§tı. O ak~am 
fazla gezmek istemedi. Sinema teklifi
ni de reddetti. Hatta, kocasına "ya
kında anne olacağımı .• 

1

diye bir srr tevdi 
etmeğe niyetleniyordu. Bunu bile söy
lemedi . 

Keyfi kaçmıştı veaselim. 
il(. • • 

Pazartesi ak§amı. Arif bir kahve
hanenin önünde niyetçiyi tekrar gördü. 

ihtiyar: 
- Kuztım 1 • dedi • beni tekrar işe 

aldırabilir misin? Bu kuı kendini besle
mekte~ aciz! Beni nerec!en besliyecek ! 

Arıf, patrona bahsP.deceğini vaadet
ti. Fakat tam aynlc:caklan sırada ser
seriye sordu: 

- Kuzum §ey... Sen Barikayı ta
nıyor musun? 

Galip baba, tereddüt etmeksizin: 
- Nasıl tanımam yahu? İkimiz de 

ayni memleketliyiz. İzmir tarafianndan 
B~rikacık _,u kadarcıkken, kız kardeti
mın kız.larıyle oynamağa gelirdi. Anne
sinin evi bizimkine bitişikti. Akraba sa
yıhnz aşağı yukarı. 

Arif memnun göl'~nüyordu. 
- Ya .... Demek mesele bundan iba

ret! 
Lakin öteki geveze susmuyordu: 
- Sonra efendim, ben lıtanbula 

geldim. Senelerce Barikayı görmedim. 
Gl.in:in birinde ona rastladım. Bir de ne 
göreyim? Koca Kasımla beraberler ..• 

Arif bagını kaldırdı: 

ı~ 

- Evet, Koca Kaıım ... Bilir5in, bi
lirsin canım.. . Otomobilleri vardır .... 
'Bizim atölyede tamir ettirmeğe gel:r
di .... Kerata herifin biri. .. Bana bir gün 
bir yumruk sallanu~tı .• Çok kabaydı ..• 
İyi ettin de şu kızcağm ondan kurtar
dın ... Hoş çocuktur ... 

Arif, ka'.:>a hareketle erkeği omuzun 
dan yakaladı. Galip baba, kırdıfı pot• 
anlamıştı. 

- Karım hakkında sen .. Ha .•• 
- Karın mı? ... A ... Evlendiniz mi?. 

Zarar yok!.. 
- Ulan nasıl zarar yok .... 
İhtiyarı göğr.ünden itti. Yürüdü. So

kaklar ayağının altından kayıyor, bina
lar tepesine yıkılıyordu. İçine müthiş 
bir sıkıntı gelmi§ti. Bütün gün kendini 
yedi, durdu. Göru tamirhanedeydi. A
caba Koca Kaaım oraya bugün de gele
cek miydi? Kimbilir kendisine naııl a· 
Jaylı alaylı bakıyordu. Belki de fabri
ka.da herkes maceranın farkındaydı. 

Onunla pkalaımalarr da p.ka değil, 

alaydr. 
- Namussuzlar ... • diye dudaklann• 

ısın yordu. 
Haykırmak istiyordu. Kaçmak isti

yordu. Rezalet saydığı bu vaziyetten 
kurtulmak istiyordu. Atölyenin oca
ğı yanıyordu. Kıvılcımlar etrafa saçı· 
hyordu. Bütün bunlar, bütün bu mu· 
hit, bu dünya, her şey, her ıey Arifi ıi· 
nirlencliriyordu. 

Ak}am Ustü fabrikadan çıktı. Adeti 
üzere, Barika, kendisirıi karşılamağa 

gelmiıti. Onu kolundan yakaladı. Hız
lı adamlarla birkaç sokak }·(irüttü. Son
ra kendi muhitinden uzaklaştığına emin 
olarak: ve her zamanki nezaketini unu 
tarak: 

- Namussuz kani • diye haykır
dı - kendi hakiki hüviyetini gizledin 
b 

...... p. ..... ~ 
enden ha? ... Demek o safiY.ttin o te-

miz mazin hep, hep yalanını§?.. Kc-a 
Kasımla iftihar edebilirsin ... Beni fab
rikada rezil ettin ..•• 

Ve sonra, bir köpek iter gibi itti ka
nsnu: 

- Defol. .. Gözüm görmesin •• ; 

• • • 
Gece yansıydı •. Saraybumunda, ıu-

lann kaynaştığı sahild~ bir kadın hayali 
dola§l}"Ordu 

- Yarabbi.. Felek benden saadetimi 
~sk~nd~.mı? ... ·diye inildiyordu. - Ben 
~~ !.~regı temiz bir kızım ... Ben ki, .düt 
:~.gum sefaletten ve iğrenerek ylizdü
gum bu muhitten nihayet kurtulmut
tum, ömı•:imün sonuna kadar mesut o
lacaktım ... Nedir bu ba§ıma gelen? .• o 
adam da herhalde benim sırrımı istemi 
yerek ıöylcmiştir... Fakat kör tali 
Söyledi işte .... Ve Arif her §eyi öğrendi 
Artık beni affetmesine imkan yoktur. 
Her §ey yıkıldı, her şey ... 

• • • 
. Ertesi sabah, balıkçılar, ağlanndan 

bır genç kadın cesedi çıkardılar ve ga 
z.eteler bu vakayı bir kaza diye kaydet 
tı. 

Zira, hUtün muhit, Barikanm rayet 
mesut olduğuna, intihar etmiyeceğine, 
v~ herkes tarafından sevildiği i~ bir 
cınayete kurban gitmesine ıebep olma
dığına şehadet etmişti. 

Nakleden: Hatice Silreyyıı 
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Serbest güreşler Lik maçları gene 
başlayamıyor 

7 aksim slJdında yapılacak olan lıarıılaşma
lar mevaimln son müsabakaları olacaktır. 
Geçen batta Ya&u 7atmurlar :yUztlnden 

tehir edllmlf olan .. rbNt stlret mbabaka.. 
lan bu batta Tablm •tadında yapdacs!clı:-. 
Bu mO.l&bakalara TUrld19 bqpehllftlll ı:::o.. 
aeytn, Te~ ~ btr sOl'9f dola. 
)'1811• lfUrak etmlyecek onun yerine TOrklye 
lklnclal Kllll.ylm stırefeeektlr. 

Evvelce selecettnı ... b1ldtrmlf olan HlnUl 
pehlivan Fadal da selmedltlnden orpa1a. 
törler Num tamlnde bir tnglllzl f8hrlmbıe 
dant elmiflerdlr. ' 

Yapılan procrazna l'Öl'9 tngllla Num KL 
llytmle: Yunanlı Galatla HayaU ile, Yunanll 
Pangoa da Kolla lıfehmeUe karplapcaktır. 

Gelecek batta futbol mUAbakalarma bat
ıanacatı lc;ln yarmkl gtlfffler bu aenenlD 
9'tD maçlan olacakbr. --------
-F a~ih Gençler 

Birliği 
Teklrd•A'• g itti 

TeJdrdal YJllDU çor klUbtl, latanbulUll 
~edere taJam1anDdaD ll'&Uh Gmçler. 
blrUlbd Ud mU..baka yapmak uaere Te. 
Jdrdal& dant etmlftl. l'aUhll gençler bu 
danU kabul ederek Teklrdal& gltmlflerdlr; 
İltanbullu n Teklrdaltı aporcu1&r arumd& 
Wr. mU..baka bqQn yapdac&k, Udncl m~ 
da ,annJd puar pQ olacaktır. 

l 1 

/i ikstürün tanzimi işinde yapılan 
haksızlıkiar üzerine 

Mıntaka başkanlıQı ve yeni 
aJan işi tetkik edlyorıar 

Futbol llleftlmlDln bql•mlf ol.muma 
ratmen mllDbal olan lataııbul futbol ajan. 
lıtm& ldmleDID seUrUmemlf oJmaaı dolayı. 
.Ue, futbol tecSeraa;yonu relal Sedat Rıza 

maçlarım biran evvel befl•mumı temlD lçtD 
ite .,..,.t ederek ve enetkl sOD davet et. 
... Oldafu ldGp mUralıhUJarlle bu MD•Dln 
Wc maçJan ftbtUrClnU de tamlm etm!fU. 

Fakat du:JduCUmuaa nuaran d1bıkt1 aaa. 
Jwnmda ~ bu ftbt1lr y0s0nden 
DllDtaka nill Ye latabul ft1i8I Kuldddbı 
trattıa~a federaQon arumda b1r lbWU 
~. 

ı.taubul mmtakuı refaUll: eakl federu.. 
)'OD bqkam Hamdi BmlD tantmdan tertip 
edOen Kerkesl umumiden reçmem)f oımuı. 
na rafmen kabul edllmlt oldutu sene mer. 
keat umumlnln )'U'dıml1e yapılmıf olan ıecen 

Cumburl_ yet bayramında ll8lleld mmı küme ~dan aııJ&fdaa 111.. 
11&nıneme19 bu aeDe de '"111mumı eok llaL 

Barut onca bir 1ı olarak Derl atırmlltt1lr. 
Futbol fecler&l10D reJal bu 11lnmnameuhl 

turnuva tertip ediyor merkat umumiden ıeGmecqtnl ~ 
Barut Gici W.. ıa.,.tiadm: bbu1 etmemlf fakat &JD1 D ... mname muclbbl 

ce ,erlerlnln otomaWc bir 18ldlde dellfme-
Balarkay Barut Gücü, Cumhuriyet at l&mlıplen lılrlncl kQme 80Duncuau ae 

ba)'r&JDI olan 29, 30, 31-lo-937 Ddacl 1d1me 1ılrlDclDln ,_ dellltlrmelerl 

cilnlerlne inhisar etmek Uzere kedili a- lwvmı vermtth'· 
lanmda Uç cUnJUk b'.r futbol kupa ma- Bu tebeddtll yapddJlı takdirde mllD kil. 

menlll dlSrdOılcO.o J&D1 80DUDCUl1 olaıı klU. 
çı tertlp etmiftir. istekli JdUplerin 15- bOn de regea 88Dekl ~erde beflnc:l olan 
10-1937 akfamına kadar Güç batlran· takımla :yer dellfUrmeml lbımplmekt.edlr 
hpna tahriren veya ıifahtn müracaat· kl futbol federuJ'm relal mDD kOme taıam. 

larmdaD IOllUllCUllUB blrbıcl ktıme UJdıae 

Jan. ~· ~ delı.ldh'· 

meye bqlamıılardır. Tetkikat neUceel An. 
karaya umum! merkeze taf.U&We bUdlrJle.. 
cek ve seıecek cevaba göre hareket edllecek 
Ur. 

Yalnız mmtaka bqkanJıtmca btltUn klUp 
len birer tamim gönderilerek Od sOD evvel 
tanzlnı edilen fikaUlrUn keenlemyekQn oldu. 
tu bOdlrUecetl uuıtmakt&dır. 

Ankaradan l'eleeek cevaba g&-e lik 
larmm ya on dört klUp &l'Ulllda ya.mln!ıP!ll 
veyahut da geçen 118Deki mllll küme MrdP'B 
cUaUnUn MÇJDelerdeJd befbıct ile yer 
Urerek derhal mWI k1lme maçlarma bul ... 

muı ve ga19t tabll olarak IDUll kUme karlllllll• 
malarmm iki devre olarak yapılmam 
ı6anerJ de vardır. 

lstanbul konuşuyor 
~ y~t ~ ~k ~UJ?ler IU. 

ru1&rda bulunmal& 11a,ıamlflu, ve mmta. 
ka relallll De :yat ajan vut19U teUdk et. 

Oa yrl federe 
klDplerln ilk 

maçlarına batlanıyor 
Eminöni Halkmodea: 

Sipahi Ocağının koı,ı; 
kurları yarın başhyo 

(BafttJTG/1 3 bcllcle) 
mak için bizim sibi cambulık ederek 
yürümek mecburiyetinde alanlan ıey 
retmekle mqpldü. 

Sala 10la bakınarak yUrilrbn, cad • 
denin bir k~dekafa kafaya vermiı
konupn dlrt senç &8RiUm.. Yanlanna 
ıokuldum. Kendimi tanıttım. Sonra 
ma1bı ıualleri 10rmala bapadım. Gru
pun içkideki uzun boylu bir gen; bana 
cenp Terdi: 

- Pericliyenin en 'büyilk n en birin· 
d derdi ne<& biliyor mu1UDm? ldedl. 

Ve cenbam beklemeden devam etti. 
- Buranın Dk n rel ism'.ni deiittir· 

meli. O eski cUnl:rden kalmq k8tU 
ilim yilzUnden çekmec!.=timiz yoktur. 

llesell birisfr.e adreainizi söyleye • 
cek olsak, :"P'eridiye,. derdemez prlp, 
pıip yUzUmUze bakıyor ve cillilyor. 
ETlerimbi kiraya ftl'Mk '"P'eridi1e,·. is
mini duyduq9, kiracı ıelmiyor. Sat • 

map hJlmk ta gene ayni YUiyet br 
tmmma dildfJOr. Bu ilim bir kere fe
na beDenmlf: laa1buJd burul timdi na
..ıu Wr _,..alle oldu. timi de lıSell • 
tlne be1ld 1ılr eaıede abp1mna bile, 
3-4 ... eoara, banda her wey deli
~. 

- PtW, altık 1üç k5tG "blmadı mı 
burada? diye wdam. 

Dert ıenda. c1a*1tl birden bat1anm 
aDadılar Ye hep Wrden: 

- Ra711', llayır, dt,. ~ .. 
lama lç1lrlDden WrW na.. etti: 
- Rem o acm ld J'.Wfo llU,aa 

lleyotlu ..,,...,hl en !l9IM8hı nwha1Je. 
ildir, -- mm.ılla ....... • • 
ruml 'Bea 20 eeMıllr .. _,.,,... ot11-

Nnm. ,,.,,.Dealn Ws ,. -- .... 
oldulu SMMN bil--. •••nın 1ıı8ttl 

nı.te dola oklula ....... ae1tr sek 
tik, ne1-, üe anJatz MI M•tııMB. 

•luilw .... l;la Clldctecs.a .. . 
UIUt ti arlıa eobklılrdua do' s ... 
ÇGıDkl aMeye upt:mz •, 'ldldl 
1ıllıılmJuclan WrW kolmma J8Pllll'• 
.. tek~ ..._. bmlmle" ~ 1>a!ta ......... 

Sia t9ted16'A1s kadar '"Ben nu,tlııır,. 
filin dlJerek ~la saJıım.. GeM 
blllllt.•-.r~(KwlSlıl , ... ıı 

kolunuzu bırakmak istemezdi. Kaç 
defalar, zorla kurtulup, ıuçlu cibi ko
prak bunlann elinden kaçtığımı JXJi-
rim. 

Allah ruf olaun, bin fU dertten kur
taranlardan ... Uç ıened:r bu sokaktan 
her ceçifin*Se, dua ediyorum, böyle .•• 

Baktım, arkadaılannın bütün, bu 
tazlerini, diler qç ceç te canı g&ıütdm 
tasdik ediyorlardı. Heptl de bekar ço
coklar olmasına rafınen umumt evler· 
den bu kadar büyük bir nefret duyma· 
lan brpmıda, eski Feridiyenin ne ldS· 
tU, ne ilrenç bir yer olduiunu açıkça 
•nlapbyrodu. 

O zaman ben de içimden: 
- Hakikaten AJtah razı olıun, ıu 

koca ınaMlleyi kurtaranlardan, Uf'!Dek· 
ten kendimi alamadım. 

HABERCi 
YARINA: P'eridiyenin yan 10kak· 

lan. 

... -·····-imi -· • Tip l"a1rtllbıll dit talıabeU mekteblDde 
A111a111a .. TrüJ* -.- dit taıını1.t 
tcm tılptalw• •elbl ı bide aeııan tek&mm 1nar 
18 eıa llleden 80Dra bpenmlftn'. Tallm 
...... dl r&ıtpn a.rbule bası tetkikler 
,.~. 

. ... YllEUeU lallJr;aa, &lllmUzdeld -
W+4 , il ....... Jdlmlnılls Jıe!ma-· 

Evimiz spor koluna bağh Aksaray, 
Alemdar. lıtikW, Bozkurd, Rami, Yıl
dıs, Karayel (Habcıoilu), Demirlpor, 
Attıok, Lanıpapor, klUplıeriyle eTimiz 
ıpor koluna ballanmak iltiyen diğer 
ıpor Jdllplerinin, yalanda bafbyacak 
olan lik maçlan hakkında g6riifUlmek 
Uzere 12-10-937 aalı &Unil aut 18 
de aWıiyetnameyi blmi1 murahbu • 
lannı C8ddermeleri dca olunur. 

Kongre 
F~. Şit1i • .._,....._ Reüliiia-

dln: P'erik5y • Şitli ldmanyurdunun 
fnbllde koqreal 17 -.ıo -937 puar 
cilnl1 ldUp merkezinde yapılacap ilAn 
olunur. 

9 
CUKARTS8t 

ll.1rlSlpdN - ıw • 
dlc:ıt: UM - Şaban: ' 

............. Obeflalıallll 

"°' 11,<&2 
Vült lab&b otıe lldıldl /.kfam 'fataı imal "° 12,01 11.11 ı1,a u,ıı 4.21 

Sipahi ocafl tarafmdan her aene tertip 
edilen konkurlplklerln, bu Mile de, yarmkl 

puar l'ÜDO 1ıqlayacalmı ve 17 tepirılenel 

DI Ş ARI D A : 
• Akdenlzde bulunan tngWz b&hrlye nur. 

n Dul Cooper yaWe Yunanlııtanm ll'aler il. 
manma gelmJı ve eonra lngnta dnmnmamım 
1ıululldutu Sldru aduma h&Nht etmetr. 

• Kudilate Arap erlc&nmdan 1 Jdtt daha 
teTklt edllmlfUr. 

• Romanya Kralı Karol, stnayadald 1&to. 
amada General Gamelln ile FraDluuD Bt1kret 
elelalnl kabul ederek kendDerlDl yemete alı.. 
ltoymUflU1' •• 

• Tusmiav bqveklll Stoyadlnovlç, l'ran. 
anı • Tugoelav doetluk mlakr bakkmda 
Jl'ramnı rlcalUe temularda bulunmak 0sere 
pazar günü Part.e hareket edecektir. Yup 
la' bqveJd11 Lcmdr&ya da ıtdecekUr. 

pazar gtlnUne devam edecetml dllnkll 
tamı yımnnr.da baber vermlfUk. Rtılll.._ 

bafka bu aeDekl mU•lıekaJarda Ok def• 
rak büll ma,terekler de tertip edl 
maıamdul'. Bu bablalere girmek latl 
programda. her atın blrlncl geldftl •·itti~ 
birer ll•ya mukabil ne verecelfnl 
!ardır. 

KUAbakalara aut 1' de 
Reelmlerlmla: Dün yapılan epenlalerl 
termektedlr. 



9 ILJCTEŞRtN - ı HY ' HABER - i\Uam D01ta11 

'Tan,, ın ilk 
"Haber,, e oe "Cumhuriyet ,, e 

işi 

ald-ırmak oldu 
~dire .. (Bq tarafı 1 incide, metli arkadaşlardan birçoğunu sakatı 
Yea bQ ktörıe gar.ete sahibine ytlkli. altmda bulundurmaJdaydı. Bugün mev .. 
~ 

0 
D.aar, o kadar uaundur Jd cut defillerdJt• ftlhl? Buının aebebiDl 

bir \'ata!':: feliketine katlanan ~ 1die dfteDıez. Ukin stz 
bil ~ bunaımumı gayet ta- arqtmnaDJS bagUDktl acı tlkiyetle. 
re ~ ~ lbımctır. Polemiği tda.. rlnDe aradlfmU cevabı bulmut olur. 
ciddea lt....L. IUeteBi slyul btlroaunun sunuz. 
ı~ bir Uzak Şark zekbı Tan eiyasl bür09il bize iğrenç bir 
~~kabul etmek bir hakikati hakaret ,aVUl'Jll&kWllr· Kapanma11Da 

l>fDlft... ___ · • takaddtım eden gllıllerdeki nqriyatı.. 
ee~--..aııın .. parçala idare et,, mızı gueteclllk rekabeti .metinde 
hudi ba.ı~ bir dllaturu vardır. Ya. tefsir ederken. sinsi bir lfadf!)'ti 1ten
dığı bQ~ da puarlıkta kullan.. dlsfJ)e iade edihJi~kte bir dak~~tered
"&rdır: ~ mefhur bir düsturu dUd edilemyeceki birtakım te1mllıldde 

'l'aıı 
11 

alt! Kabul ettirirsin!,. bulunuye>r. G&Jetecilık rekabeti? 

!nelen ~ btlroeunun bunu mUkem. 'Manevi rekabet mi? Maddi ve Uca-
' llidıı etmiş bulunduğunu iti. rl rekabet mi? Bu hücuma Haber ve 

...,... Çekinmeli? Cumhuriyet'in muhatab olmuı, Ah-
ı~ "4ı.e1ert.n aeyrl tu.erinde met Emin yaımaıı'la gazetes!!lln sl}'1!J 
tel& Mt.t Yapmak hutabfma müp. kerf h tal 
du ! --a llaetecl tipinin kli.aik meto el bOroeu tefi ~ yanın . a armı 'l'' ilk bakışta gate vunıyor. Haber ve 

~~'Ye Barilı bir konupnıdn Cumhuriyet tstanbulun en çok raibet 
kti, ~~ nıupı&taya l)ofmUf,. et. rören iki bUyilk gazetesidir. Bunların 
!'ak~ Taa'ı manen 've maddeten batırmak 
~ hldfııeyf bulancfıra.. !bumunu duymalarl mümkün defil-•is:· dir. Dikkat edinJs. Böyle bir iddiada 

uı.ıS bu yaada manevi ph. bulunmak, aynf rafbet irtifama ulap. 
11& ~~ vazifemiz, efk&n mıyanlar fcln, megalomani suretinde 

.._ tl tlt Vir vazifemizle yan ya.. tefsir edileblllr. 
~-:' ~ harekete pçmJf bulun. 
~ Ymda Tuı ıliyul büro. Gazeteciliğe il'11 aeviye ytlkaeklifi 
"ab ~ ve telmlhterlne ce. tat.emekte büyilk mır gösterirken, 
blbı,..._~~ beraber, --+-mlP memleket gueteciltfinin yUkaek sevi. 
~~~ bugt1nk e-~ yeli ~)anDdall mahrum ve gafil 
~ ~ 1'h--- n vuiyetlne, Tan yqam'afa ken4l kendini mahkfım et. 

hl --~elinde mevcudiyetini mft olan Tan, yine bunun kadar garib 
"e 1>Q ~ buı rahataızlıklara. olatak "gar.etenin gazete aleyhinde 
ettfti ~ • kendlalnln de itiraf yazı yazmasmdan" şikayete kalkmıı 
ettırı.i,_ · çarbJarmı iyi hareket bulunuyor. 
lııecbuf ııu~~blere de temas etmlye Bu şikayet Ahmet Emin Yalman'm 

'l'tıı ~~bulunuyoruz. 
::.""9~Uhanirl Ahmet Emin ve ~keriyanm gazetecilikte kabul et-
zı;~.~.lllbl ~ ""._._, .. ,r 'Mdtbnam.ı. ettikleri murakabe ve tenkid hakkı ne 

"' kel!QilllllU&k kabwetıigı ""'draı6; 184.Jl ttllt ejpebllfr! ''Bir p~te. dl. 
htı1ıae .... L eaını "uzun IUren teesstlr" ~ bir gu.ıetedeii 1iaTayı Tşare\ ~ime. 
hadd --aıı Ya 

1 
melidir., demek, gazetelerin umumi 

ııet U. ettiği . n ~hlm ne tekilde ta.. murakabe ve teııldd itinde kendtlertne 
, ıte)e "•--~ ızaha ~&lıllfken 111 ~k·,,-or: bir "muunlyet kalesi" temin etmeleri 
~~ ette gazete kadrolan ıslaha demek olmaz mı? O halde ne olacak'! 

~ıy~ Gazete çıkardık, pateci Her kim hata yaparsa yazacağı&. Fa-

~lbecı..- kaGu.eteci diye çalıştırmı. kat bu hata bir pıeteden adlr olur. 
"'lll' }ti•~-- ... Llaaa! 

o~_ 411J1n ~uuu; insanlar hep 
~ !MI~?~ ~n evvel ıunlan bir Mükemmel bir imtiyaz doğrusu. Sı. 

- -.,l.U'llek -~-- nlfımı Tftrkiyede imtiyazlı mııf halL '11 ı.. • G9tUll etsek ..• ,. 
-ı Ahınet Emin yalman, ne gueteciyl yllkselteceğlz? Böyle il 

iıdn tahrir ft istihbarat ol.mu? 
rt .... ~ da kilçilkJU bUytıklU va. • • • 
1llJı ettifi arkad"llınnm bil- Tan gueteli yaptıfı neıriyatta tah-
ola ''bir memleket efki.n rlf ohnachlı tcldiumda da artık ısrar 
haı- ~~ Te milrlidn etmemendir. !!la tahrif olduğunu tcra 

iti lan Vekınert Heyeti gibi devletin en clik-
Jııet a aranı p.rtlan katil bir mtıaıeeeel kabul etmlftir· 
kaıeı ~111- b.nutindedir. Ah. B 1 ıuıuı. ~an ba dlıetl balJllL u ili mileueseııiıı bir karar ftrmetl 

,,
1 
~Yrıea vıe '6ylece teyide için evvell inaıımuı ve ınanmak için 

"'°"" .... !Ji iA' de mutlaka vesikalara malik o1mUI 
""'1~-.ıen.., ..,..ular. lbmıgelmez mi! 
llıltd &f ..,. .. ,,.. tir arka.. Tan'm tahrif olmadığında ısrarı 
~''~' 

4 
'aurette Anktv-ada h. pueif olarak f(>yle bir manaya delL 

"'eı_, ~-.ı~ MberimJti yine Jet eder: '1ılevkil iktidar bizi idareten tv.,..., ~geçir. ve aiyueten tuyik etti.,, 
.... n-_ - Eh ... Tan ıiyul bftroBU mo .. cte 

Delm.-..~ecili,;,: · ...r•J k ı.,._.-... i1aff lf•n bir meaıeıı haine buyursUıı da bu nevi iddialara 6"" me 
-~,. d~"' hükrtmet te binm hakkımızı kullanabilelim. 

~e '-etifıe "'"· Ga.ıetectıerM mÜftJ- Tan'm ne tarafmdan. tutsanJZ aksa. 
.......... ,,~naetjra 1warlada6ı dıtmı ve daiına k~tU durumda bulun.. 

~ liınaet ~ ~i haline dutunu görilnUDU.. Bu guete yine 
.. t ._,_~ br 1cffr ... Bu kanu.. bir yammda c!a btZlm IEendmtni Jur-

.A ~ edU.0.Jıc .,;." evtıel çıkma. nal ettijimimen bahle cUret etmek.. 
l' -~ l:wtttn teWtr.,, tedir. Bu ceridenJs uoutJcanlığma hay. 
t~ !t d~aı:::- bu satırı&n ret edilfr. FCer 32' ten'61 Türk P.. 
~_:~ ~ hab_ .. .1_.,__ '>i.:._ 11.~"- zeteelllğinde bir jurnaleılık hldiııetl 
_ --,...a lıh~_'-. - -.&K uua & 1111 gftrtllmtıeae bu mutlaka l'an. başBiitu. ta'-' sa~ mulfilrrii. YoltaUL llWl4a Trakya manevralı gOnlerinde 
te 1tla\lat eı.m.,.._ lllahıııım. ~telbaJür havacltsi" yayıldıiı sa. 

lc6Jn ebnc;....~ttt.l ...., tl'ta1darı .. nJ>ıbmftu'. Ahmet Emin Yalmaa 
)et" &c1ı~· Tan iueteat .;ah- PliteabUn kollekslyonuııu Jw1ttmr .. 
ltr 161'ftl8' : Yıl ~ ınllıt hız.!:: • ba ~dan ne mrça earayda otur .. 
~ ~ Detriyat m~ dufuntı tenc!ilf ete anJar. Kendisi de 
ı.J,..~ htrikuıw. bir w.L.ı.. anlar diyonıı. zira bu hakikati anla. 

n• · ı.,;~ ~iptt. Bun!&rda"' bı~i~'ı lllam1ı olan biri -- galit>a kendisL • ... en:t1 ~ı..:..... q .... ..,..-

rı.._,"tlıu·._ -z'uuc.: Emin Yalanan v 1ftr .. ve anlamamı& gibi g6rUnen biri 
~·tı.e:G ~ım •At.ikaı eıkce:ibıi ök ~ &llcak siyasi bürOBU tefi 1.ekeriya.. 

; ~ın bQ= ~ elliler. Zira n. dır. 
1
' ~1rn .. ~ .. e 1*~ ~i-liğt kendi NETiCE~ 
~· P.\ı; ~~'r,l:r: blı1m:ım • • • 
~-- ~ '"°"met '-e!ı~ Biz. on gUnlWr tatD w lstfrabat CS.. 
-...,.. Miti dahi 'nııa, l'Caincien IOlll'a, Tan rlcalfain, hUf& 

..._Slakt "-. 1411-.,.t makul bir mutık!a .-. ...,. ·-bir dlrant ~ ~ 

larmı, milphlde ettlfimlzl sanıyonuı. 
BUlilnkU Tan'da Baeveklletteki de. 

litlklik ve-o.u takib edeD pylalar et
rafında on gftn evvelki havadis kahra. 
manlıima devam edilmeıiıie bulunu.. 
-yor. 

Hareki.tın tarzı inkişafı tudur: 
Memleki deni.iden~ olQ met. 

ruz diltr.ııan bmiri almak için çalış. 
maktadır. Mavi tarJ.f kufıvetıertn tem. 
sil etiği bu dileman lzmlrin cenç bit. 
mmdan karaya asker ihraç e\.ınlttir. 
Kırmızı tuaf ku~tlerl bu mafİ kuv. 

vetlt bir çarpıtm• yapmıı niha~ Se. 
ferihisarla kiiçil k MeDderea aı;G.Uftda 
ve denize tamamen muvazi olan bir 

cephe tesis etmiftlr. 

Bu dafa kırmızı taraf cephesini 

Bunu ve on gtlnltık sed kararından 
Tan'ın bir kahraman tUreyfşl ve bir 
mağdur hUvf yeti almıya yeltenmemiş 
bulunmaamı neşriyatJmızdakt isabetin 
mes'ut bir tecelliSi addediyoruz. 
Bilbasl& Tan aiyul bürOBUBUn TeşkL 
litı FA.asiye Kanununun « nct1 mad
desfnJ nihayet anlıyabfhniı lrl!unmuı 
bu on gUntın boş geçlrlbllecllthıl ve 
Tan tahrir heyetinin bilgi kıymetlerini 
yükseltmek için bir hayli istifade e. 
dildiğini göze vuruyor . 

Bu hal, kendisini irpd etJMkle, ga. yarmak imkinını bulan mavi taraf, 
zetelere de pmlt olnlut lbrmgelen 1urmm tarafı yandan wracak bir va. 
efkin umumiye murakfbesi vuifeai- ı siye~te K~~ası ve civarına da asker 
ni, hakikaten yapmış olduğiimuza bir ibra._ etmiftjr. 
delildir. Şimdi meaelenin hakiki .olarak bu. 

Basın Kurumu 
Başkanının 

(B"f tarafı ı Ctaclde) 1 ne aaılau: olduğunu bilc!:.lderi bir rln-

cevabı 
lile, bu sabah bir mektup aldık. Ay- yeti - ki iarar ile dotaıtıranlar gene o 
nen koyuyoruz: satıdan yuanlann kendileri olabBi~ 

"HABER,, e 
icra Vekilleri Jıeyet.ı.nin, bir sebebi 

de devlet vnilcaamı tahrif olarak on • 
gün miiddetle kapattığı Tuı pzeteal, 
bu tatilden '!sonra bu -.ı. çıkan Dk 
aayıaında kendilerini "kaza,. ya utra
tan iki büyük yantıı Uz erinde '9ert ya· 
narlarken ıene bir :renP. "kasa,, esen 
locak ki benim ~JDU da DnfbnDlf. 

GQya, HABER guetainde ruete 
daha kapanmadan ''yanbf ~ tahrfl 

:~.~~~:f~'-4rf.~4"&t' 
rif buluııldu~ Pi ediyormpt vi bu 
yumm da Bum Kurumu Bqkını Hak
kı Tank Uı'dll bleminden çıktılına 
dair ku!aklanna ıueteclla- araamda 
ilrarla dolqan bir rivayet ıelmltf. 

(HABER) de ~ıkan o fıkra11. ~ 
yazmadığım töyle dunun, bl1Je 'bir fl1 
yuılftH!IUU cWıi söylemediilml bu 11• 

tulan bır=ılr olan HABEltln. JUi 
heyeti pek iyi blllr. Zaten buna bir •· 
nfye bjle kendilerinin de Uıtfmal ftr

medilderfnf rene kendileri J!he edi10r· 
tar, ama bir de tavzih iıti la B mile i .. yor r. u ce-
. 1 ~oıteren (Tan) rueter.=.ae km

dı latCdiii bu C..-L-•p, t be 

'

. __ ,____ wau " en n daha 
- e6~1İyebilirim. 

fı Beniai kah ı.a.ten defi] bayle b'.r 
ılrrınm çdanaa, buna ihtimal vermek

ten bile o kadar ualr durdum iri dah 
ertesi 11.bah ıuetenin b ' a 
maIA- Plftma karan 
u wnı ?1~dan dahi, hadlleyi ked:!i 

1 eteauauı çocuklarına eaJr.~ bir dersin 
yeni bir miaali olarak a~ açık cöeter
dhn, durdum: 

- tp, dedim: arapça harflerle a~e
le yumannı, •alamadan Gıme, br-
tılıb~ ~ ~-tatılaiht .. ? ltllib: 
tU bir. atrtice1i.. (Siirmeııaj)J :--:.: 

~) ~·· • ara19 harflerle ~ıq_bpılıa 
bıribirine beuedifi için • :Jılr 
linde: (naj) 1 cJa (teeuOr) .:!::'; 
bırakan b':r .u.rewp ~ * -. ... 
lıl!ı liMMıf" Kabine delftlknfiJ: 
berin~ bilip te yumaJ'lftlara ~ 
yazmıya cu attn. bir lkete lMman 
yanlıt oldufunu mılatnut bile ola fe.. 
... tefıirin rene anonu •*Na ·,,A;;;;__ 

iku ettim.' ~ 

Ben bayle tayİerken, bir~ Ve
ldle karan &fr (tahrif) oldafunu da 

-nJaıwbeDan ~ bulaaayoı4U 1 Bu
:: rallel' iijle i~ "tdltfme Tan'ın 

yunau okuduktan IODra ıene pft
man delfl!m. 

Btinun ~ oJacaf{ıi Tan iauhr • 
riııleriaia. biiditir ... 1e de ben ı~e ~ 
mem. ~ • ..,.., ta ~e ttfdUfuAiı 
öğre~ ele bU on Ctbild iatmetl 
içinde bol bol vakitleri ftJ'dı. lPabt, ne 
dofru ah, huy canın: -1trhda ! Au11. 
ve ınevai8*s ılta,et ft pyfa ,._._ 
nın c:aum• ~ dün yediler. bu ttlıllp 
devlet ifler!ile brtı mflbtJttma cln
ra!ll!lldan deıi Jeliyöfdu. hclht ıe-

1er • acaba mide bulandınn.z diye mi 
paeteye geçirip behemehal tekıip an· 
yorlar? 

lfte istediğiniz tekzip! Fabt bu tek'· 
.zipte de çok eski d.;virlere ıömülmUt 
bir isnat ve .:.ına uıulUnUn Tan ailtılıl • 
lannda bat kaldmr rl>i olmaana kartı 
meslek, vazife ve ahllk bakımıridan 

nrDaüt bir cen mahiyeti yok mudur? 
Gueteleri meslek imtihanından geçi •. 
renleri meüektatlara brp daha uygı· 
~~rmek ıJ_temek.JıAWa.a.w...wıı;.15Mo.ı11111 .......... 

ıı.a.. i""'ili 
ltaıYanın~ 
Trablust 
tahşfcl 

HA B_.E R· 
ldMl>ıd11n ..... en "'fOi •lıl_;. lidfld 
.ıı,.. gazetaitlir. illnltirı114 
HABER'e ,,...,,,.,. Wr etl.ı.r • . ..... . 
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Siliyor musunuz? 

Böyle musiki Koyunlar 
Aleti malt i neyi 

gördünüz mü ? mağlup ettiler! 

Kisar adı verilen ve orta 
~frikada yaşıyan bazı kabile· 
Ier tarafından kullanılan bu 
musiki aleti, bir insan kafasın
dan ve boynuzdan yaprlmr_ştrr. 

Saç tuvaletleri 

On sekizinci asırda, bazı §Ik 

kadınlar meraşimler<le o kadar 
karışık jtiksek saç tuvaletle
ri yaparladı ki, bu "saçtan bi
na,, nın yıkılmaması için, uşak 
Iar, miltemadiyen arkalarından 
y:irüyerek resimde gördüğü

nüz vazifeyi yaparlardı. 

.h.~.,r~~~ 

\ 

Birçok tayyare meydanları 
otla örtülüdür ve tayyarelerin 
inişi esnasında bir kazaya sebe

biyet vermemek için bu otların 
mümkün olduğu kadar kesilme-

si icap etmektedir. Tabii bu işte 
makineler kullanılmaktadır. 

Fakat Berlindeki Templehof 

tayyare meydanı müdürleri, ma 

kinenin otlan kafi derecede kep 
mediğini nazarı itibare al-

mış ve meydana dokuz yüz 

koyundan müteşekkil kocaman 

bir sürü salıvermişlerdir. Ko
yunlar da makinenin yapama-

dığı bu işi bir gı:inde mükemme 
len başarmışlardır. 

Böylelikle, bu makine dev

rinde, koyun makineyi ideta 
mağlCıp etmiştir. 

Cüceler köyü 
Bu gün Japonyanın himaye. 

sinde bulunan Mançukoda bir 
cüceler köyü keşfedilmiştir. Bu 

garib köyde, erkeklerin boyu 
90 santimi geçmemektedir. Ka
dınlar ise bir parça. daha. :uzun 
boyludtlrlar. gu· cU~er her 

türlü medeni inkieafa son de
rece muanzdırlar ve sekiz yüz 
nilf usluk bir kabile halinde ya 
§amaktadırlar. 

Ytlan nankör değildir 

Yılan insana düşman olan 
~o!rnp zehirliyen bir hayvandır, 

d egil mi? Halbuki bakın o bile 

kcr..disini b csliyene h"ç bir fe
nalık yapmaplaktadır. 

Resimde gördüğünüz çocuk 

Avusturycıiıdır. Ve yılanları 

çok sevmektedir. Bu çocuk 

nihayet bir gün kendisiyle be· 

raber gördilğünüz müthiş yıla· 
na rı::ı;lanuş ve hcm: n ko§up 
bir kabın içine koyduğu bir par 

Şen Fıkralar 

Şaka! 
Halası misafr gelince küçtü. 

Nac~ye bağırdı: 

- Aman halacığım ne kadar 
da çirkinsin. 

Bunun üzerine annesi onu 
payladı: 

- Utanmiyor musun Naciye 
insan halasına böyle §ey der 
mi? • 

- Anneciğm şaka ettim. 
- Mademki şaka ettin: "A· 

man halacığım bugün ne kadar 
güzelsin ı•t deseydin daha iyi o 
lurdu. 

Köpeğin "ulU
beslnde görünen 
liuyruğu mu imiş! 

• 

Zelzele 
Şiddetli bir 

hareketi arz • 
dan eonra: 

- Mutrak • 
taydık ve hare· 
keti arz olduğu 

zaman bütün tencere ve tabak
lar kafama yuvarlandı. 

- Böyle zelzeleler bana vız 
gelir, karım beni buna alııtırdı. 

Ba bştşln sebebi ? 
- Vestiyerdeki kadına ama 

çok bahşiş verdin ha ... 

- Tabii vereceğim ... Bak
sana o da bana yepyeni bir man 
to verdi. 

Tamire muhtaç! 
Henüz meydana çıkarılmış 

tarihi bir şehri gezdikten son· 
ra: 

- Nasıl, güzel ve şayanı 
dikkat bir şehir değil mi? 

- Evet am:ı, bir hayli tami
re muhtaç! 

ça sütü getirip hayvanın önüne 
bırakmıştır. Sütü pek seven 
yılan kendisine ikramda bulu· 

nan çocukla dost olmuş ve ona 

gittikçe alışmıştır. Şimdi kü
çük ona her sabah eliyle süt 
içirmekte ve yılan da kendisini 
besliyen bu çocuğa adeta okpr 

gibi sarılmakta ve hiç bir fena
lık yapmağı aklından bile ge
çirmemektedir. Demek yılan 
bile nankörlükten çekiniyor. 

Ne tuhaf ve korkunç manzara 
değil mi? 

Hikaye: 

5000 franga bir dost! 
TanmmJ§ bir Fransız aeyyah ve 

mubarrlı1, baımdan geçen §U a-arlp 
macerayı anlatmaktadır: 

HJndistanda yaptığtm seyahatten 
ıonra, "Amiral Kurbe,, adındaki 

vapurla,, Avrupaya mUtevecclhen 
hareket etml§t1m. Kml denlzdey. 
dik. Boğucu bir ııcak etraf( kaaıp 
kavuruyordu ·ve deniz aon derece 
aakincU. 

Şezlong'uma uzanmı§, me§hur ga.. 
zetecl Jan Rangluayle konu§Uyor. 
dum .. 

Her ikimizin alnmdan iri ter ta. 
neleri akıyordu. 

Yol arkadqrm, mUhJm bir hadise 
ile yakından al&kadar olmak 1lzere 
gittiği Seyllndan avdet ecllyordu. 

Mencllllle terlerini silerek aorduu: 
- Pari.ee ml dönUyonunuz? 
- Evet, dedim. Seyahatlerden 

artık bıktımf. Yine en lyisl Fransa. 
da kalmaktır. , 

- Hakkmız var doatum. Franaa 
ve bilhaaaa Parla çok güzel ama 
ne de olsa, seyahat etmek kadar 
zevkli bir ıey olamaz. 

- Ben de alzln gibi dU§UnUyor. 
dum mösyö Ranglua. Fakat ılmdl 
fikrimi değ~Urdlm. Artlk memJe. 
ketimi terketmek fatemlyoruum. 
Fransadan biran lçin dahi ayrılmak 
dUşUncesi bile beni tırpertıyor ! 

- Dostum böyle aöyledlfinlze 
g8re, başınızdan bUyUk bir macera 

. geçml§ olacak .. 
- Evet, filhaldk& öyle!. 
MUkAleme devam etti; ona, uzun 

ıeyahatlmde bqtmdan geçen biç de 
hoı olmayan maceraları, ı.thıor 

. mlhracesinln, Budayı tahkir etUm 
fddlaaile beni nasıl öldürmek lıte. 
dlfinl ve buunun tızertne oradan na. 
mı kaçtığımı bUtUn tatııtlA.tUe izah 
ettim. Bunun neticeal ol&r&k da, bir 
daha Franııadan ayrılmamafa ye. 
m1n etUgimi aö~ledim.. 

ft.t!UUZOan geçınif olan bu 
macera bir lıUımadrr, doıtum, ni
hayet bu btr tek defa vuku bula. 
bl11r .. Bundan evvel bqmızdan böy 
le bir şey geçU mi 1 
, - Hayır!. 

- Görüyoraunw: ya! Bu çabuk 
geçer ve kaUyetle eminim kl, pek 
yakında tekrar seyahate çıkacakaı. 
ıuz 

luraz ettim: 
- Hayır?. lmklnı yok. Artık 

bltU?. 

- şu halde, alzinle 15000 franga 
bahae girerim ki, bu ayın sonundan 
evvel, yeniden Fransayı terkedecek. 
iliniz. 

Tahammül edilmez ııc:a.tm bende 
tevlit ettiği uyu§Uklufa ratmen ye. 
rlmden doğruldum ve meydan okur 
bir oekUde §8yle dedim: 

- AziZfm möeyö Ranglua, bahsi 
peılneilf, kaybetUnl%.. 

GWUmsiyerek lllve etti: 
- PekAJA, c&nnn! .. G6rU1UrUz. . "' . 
Seyahat de\•am etU. Mars.Uyıı.ya 

çıktıktan ıonra trene binerek ertt>ıl 
aabah Parlııc geldik ve iıtaayonda 
birbirimizden aynldık. 

Beıı gündenberl, apartunanmıa 

rahat rahat yerle§mlt bulunuyor
dum. Bir aabah, u~ağım Jozef bana 
fU mektubu getirdi: 

Ma.raıtya. ıs JıazLran 

••sem, 
Haşmetıti efendim, Mlsor mJhra.. 

cesine karııı gelmeğe cesaret etmtıı ' 
olan sen 81Ume l!yiksm! Seni öl.. 
dürmek için Hlndlstandan gellyo. 
rum. Kaçmağa teşebbüs etme.Fran 
sayı karlf karış tanıyorum n seni 

nerede olaa yakalayacağım. Eten. 
dimin intikamı önUnde cesur olma. 
fa Ç&II§. Vaııiyetnanıenl henüz yap.. 
madmaa yap. 

Polliıe, ailene ve dostlarına bunu 
haber verme, çUnkU bJçblr tayda 
vermlyeceğl glb!, onlann da ölUmU 
ne sebebiyet 'Yermlı olursun .. Ruhun 
Budanın cehennemine gidecektir!., 

"J, K.,, 

Bu mektup beni altUııt etti. 
Sizin de tahmin edeceginfz vec. 

hile, mektupta yazılmıı olduğu gibi, 

rahat rahat ölümU beklemeğe hiç 
de nlyeUm yoktu. Kaçmak lbmıdı. 

Evet kaçmak! Ve, caninin beni ya_ 
kalayablleceğt Fransarun her han.. 

ti bir §ehrine değil, Fransa barlcL. 
ne,, onun beni bulamryacağı blr 
memlekete kaçmak IAzmıdı. 

Derhal, ıadık u~gtm Jozefe, Is. 
tasyona giderek Erükaele kalkacak 

llk tren için bana. bir bilet almasını 
söyledim ve hemen o akıam Parts.. 
ten ayrıldım. 

Ertesi gUn, 1Upbell bir §ahta ta. 
ratmdan takip ecUierek Belçika pa. 
yttahtma geldtm. 

Büyük bir endi§e içinde, hadlsele. 
rl beklediğim bir ııırada, tnmıı ol. 

duğum oteldeki odamın kapuıma 

ffddetle vurulduğunu duydum ve 
deh§et içinde ürperdim. 

Bu kapının arkasmda kim vardı? 
Peılme takılan korkunç Hindll 

tni! 

Nihayet kapıyı açtım! 
Bu otelin hademestydl ve bana bir 

mektup getiriyordu. 
~·-L-.. 

me gidince, heyecanla mektubu aça 
rak okudum. 

•'Çok ııevglll dostum, 
''Ne öğreniyorum? Şimdiden 

memleketimiz harlcindealnlz, ve 
Franııayı terkederek Belçfkay& gel. 
miı bulunuyonunuz. Şu halde balı. 
al kazandım. Henüz ayın yirmisi ve 
atz Brükseldesinlz. Do~u bu kL 

dar kısa bir zamaııda kazanacağı. 
mı biç de zannetmiyordum. 

''Şimdilik ıamimtyetle elinlrl ıı.. 
kanm. 

"Dostunuz: J .. Ranglua,, 
Z:ıvallı dostum! · Beni Fransada 

tehdit eden korkunç tehlikeden k&
Uyen §Uphelenmiyordu. 

Vakıa.Jıabsl kaybetmiıtim. Fakat 
doğrusu hayatımı kaybetmektenıe, 

l'iOOO frangı kaybetmek muhakkak 
ki daha k&rllydi. 

Nihayet ona mektup yumağa 

karar verdim. Fakat: •'Dostlarma 
haber verme..,, tarzındaki tehdit 
aklıma geldi ve Jan R&ngluaya ce. 

vap vermekten vazgeçtim 
Uç gün daha geçti. 

Yavaş yavaıı içime emniyet gel
meğe başladı ve korkunç Hindllnin 
bent bulamayarak efendlalnfn yanı. 
na döndUğUnU dU§UndUm. 

DördUncU günün ıabahmda tek
rar bir mektup aldim ve tıtrtyen el. 
terimle zartı açarak ıunlan oku.. 
dum: 

Parls 24 bulran 

"A.zlz doatum 
Sizden bir m~tup alma#l tJ 

nOyordum. Fakat herhalde ~ 
harekeUni.zden evvel aıdigınt' 
cUtten korkarak yazmaktan ~ 
tiniz. Hadi canım. Rahat ra.11" 1 
raya d~nUn. Bu H!ndll hfkl~d 
nim tarafımdan uyduurutıı:--1 
ÇUnkQ, doğruau, bahs1 kaıP'. 

Jlzmıdı. Bu alze kurduğum ııır 
zaktı ve itiraf edin kf, buııd• ' 
vattak oldum. 

"Yann trenden inişiniz de .ııl 
taayonda bekllyeceftm.. _ ... 1/ 

"Bana kin beelemeytn. 5"" 
yeUe . ., 

'•Jan~ 
HAMİŞ - "Adresinizi, eırf 

1§ için tuttuğum ve Partsten~ 
z1 taklp eden bir adamdan 05'. 

dlm Belkl de takip e!fldiğilı~ 
kmavarmııısmrzdır. 

"J. it' 
Ne kadar hlddetlendiğlml taı> 

edersiniz! Bu gıızetecf bana )~ 
bir oyun oynaınl§tı. 

İtiraz da edemezcUm. ÇQnldl ( 
sayı tcrketmıyeceğlme dafr tf' 
girerken, bu .l§ln içine bile ~ J 
nazhğın k&n§lllayacatmı ,art r 
manı?Jtmı. Jan Ranglua kurııP 
yapmrDtı. Fakat bu onun haltJC. 
MağlQbiyetiml kabul etJılel 

mızıkçılık olurdu. Jan Rangıu• t 
mUkemmelen kand:rrml§U. 

Parfae gitmek üzere bllltfi 
trenin sallantm beni teakin ' 

Onun cidden benden daha ~ 
çrktıfmı ltfrat ederek, l5()()0 ttf 
vermek mecburiyetinde kaldll11' 

O zamandanbert çok iyi dol
duk. 
Fransayı tekrar terkedC~ 

yahat zevklnl tekrar aıdIDL_J 
den hep yalnız seyahat ed!YV'" ' 

Şimdi doatum Jan Rangl~ . . -·- ı 
hallerinde oua t't!falrat ... ,,.. ~ 

BöyleUkle kaybettlftm 5000 I 
bana cidden bUyUk bir doııt JC 

dırdı. ı* 
Fakat, artık Dimdi, bana 

glrmeıt teklif edince, alddetl8 

dedlyorum. 

,. - Babam, itöpek uykuS~ 
uyandırdı, diye beni döv?~, 

- Amma senin ka~ .. 

YQk ki.. rJ 
- Ben de köpeğin ku1 

na teneke bağlanuıtım. _./ı 

BULMA el 
tı.4 

Ben, yedi harnl blr kast c(lf 
yım. Son Uç bıırflml biri;;, 
nlz transız, alman mUn836 

lbWQ!a mevzu olan zcngtı' 
tanın adı çıkar. JI 

8, •. 5 orta harflerlıtı ~ 
nn duyguwunu ifade ed~ 
2 incl harflerim temiz, ıı! 

ğumu söyler. Gene ıon ıı<l ~ 
den ınsanlrın geçinmeleri iv" 
tıklan i§ln yeni tUrkçe ad1 
Bcnl blllnlz bakalım? ,p 

Bu bilmecemizi baucd ıl 
birinciye büy1lk bir §l~A 
ikinciye orta boy bir ıosr ,: 
cUye iki kUçUk Ae ~ 
200 okuyucwnuZ& mulıt 
yeter verllecekUr.. • --dı 

HABER ' 
ÇOCUK SAYf> 

Bilmece kapD~ 
9 iLKTEŞRİN-,:; 



Sim.on 8!-?non 

"'·Yıldızlara .benzemeğe 
çahşmak beyhudedir!~ 

.. Sinemanın en büyük rejisörlerinden 
hırı olan Ernst Lübiç, sinemada muvaf-
fak ol k • • • "b" • • h · b 
1 ma ıçın, ne gı ı şeraıtı aız u-
Unnıak lazım geldiğini, yazdığı şayanı 
~ikkat bir makalede izC:th etmektedir. 

u yazıyı aynen alıyoruz: 
• 11- ... 

. Gerek e&as hatları. gerekse çehre
tıın §ekli ve ifadesi itihariyle, şu veya 

hu artistle, arasında müşabehet bulma

~a ınütcmayil genç kız ve ka.dınlar,mu 
. ak~ak ki ekseriyeti teşkil eder. Fakat 

:ırıernaya heyes etmiş olan genç kız ve 
•dınlara, her şeyoen evvel şunu tavsi-

:Ye edeyim ki, kendilerine "Siz şu artiste 
~e kadar be!1ziyorsunuz 1,, diyenleri ka

t~Yen din~ememeleri lazımdır. Eğer tav
aıyelerirni takip ederlerse, muvaffak ol 
malan ihtimali artmış olur. 

'l<cndi hesabıma, ı;ıuna kaniim ki, ken 
?isine has bir çehreye veya orijinal bir 
ıfadey aı· . . e m ık ola!l lıır genç kız sınema-
:a saôe ve 'basit güzel kızdan çok daha 
aııa rnuva!iak olur. 

k' ~atta diyebilirim ki. bu nokta, haki
~ hır artist mizacına malik olmaktan 

ak aba ehemmiyetlidir. Bununla mesleki 
ahir · " ' ıyetın e .. emmiyet"ın·ı ı"nd" k . t 
~- ırme a~ ,, ... rum. Fakat r"'c ı· . da · ~ ce, ses ı sınema-

n sonra ancak tivatro art' tl . . 1 
nc~"d ff ' ıs erının s -
~ a muva ak old kl 

ır· u arı hususunda-
ı iddiaların doğru 1 v 

ettnck · • 0 :nadıgına işaret 
ıstı yorum. 

:;inema tamamiyl ·· 
bir sanatt B e goze hitap eden 
,_ ır. undan dol 
'\adın art· t• ayı erkek veya 
Çehr ıs ı~ şayanı dikkat ve hoş bir 

eye malık olm 
bir h asının çok b"' .. k c enuniuet' d uyu 

•• • .r ı vu rr. Bilhassa 
ııoylıyeyi . §unu 
için - nı =. Sı?cmada muvaffak olmak 

ıcııs:z fılm zamanında k 
nan "he k . ço ara-
- fak Y elı yapılacak güzellik d V •ı 

at viicut gU 11' - • " egı 
.. <ırndir zc ıgı tarnaıniylc el-
ada .h 'Fakat hatların ahengı"nd 

• Çe renin d . en rna-
ve husuııt bi "f e şayanı dıkat, orijinal 
eder. r ı adeye malik olması icap 

Meseıt 'il• 1 • 
~Tlar en Dıtrih'i alın. Kacbn . 

Yazan 1 Ernst LUblç 
güzelliği hakkında, erkeklerin fikirleri 
yekdiğerlerine benzememekle beraber, 

eminim ki. Marlen'in çehresinden daha 

teshir edici daha enteresan bir çehreye 
rastlamak imkansızdır. Çünkü onun, 

kendine has bir güzelliği var.dır. Dün
yanın her tarafında, şüphesiz. bu büyük 

yıldıza az çok benziyen birçok. ka~~~ar 
mevcuttur. Fakat onlaı dan hıç bırısın-

de Marlendeki bu muammalı ve manalı 
güzelliği bulamazsınız. Dünyada Mar-

lenin çehresi gibi bir çehre~. ?nun Mr 
kopyesi, bir eşi mevcut degıldir. Onun 

teshir edici güzelliğinin bütün sırrı, işte 

bundadır. 

Ayni şey, iiç büyük artist. Kl~det 
Kolber, Greta Garbo, v~ Katrın hep-

börn için de varittir. Bu üç artistin mu

vaffaktyetleri, şüphesiz sad.ece: kendi
lerine has güzelliklerinden ılerı gelır.e-

mekte.dir. Çünkü onların hepsine haki 
ki yıldızlar nazariyle bakıyorum. Bun

lar, bila münakaşa, tanıdıklarım içinJe 
• •• t 

en şayanı hayret •llç al~trııstır. 

Basit çehrelere malik .ol~n iyi aktris 
tere gelince, bunların yen sıncmada de-

ğil, tiyatrodadır. Tabii onların kabili
yetlerini hiç bir zaman istihfaf etmek 
aklımdan geçmez. 

Sinemaya heves eden genç kızlar 1 
iyi oynamağı öğrenin. Fakat her ş~yden 
evvel şahsi olun. Yüyiinüzde mevcut 

olan ve hiç bir yıldızınkine benzemiyen 
gizli ifade çizgileri meydana çıkarar;-k 

bunları işleyin. Bu dodtça tavsiyelerim, 

belki bir gün muvaffak olmanıza yarı
yacaktır. 

Emıt Lübiç 

ll--Amerikada son senelerde hayat pek 
pahalılaşmıştır. Klodet K'>lberin "Gidip 

gelme,, filmi 1935 de yarım ~iJyon 
Türk lirasına malolmuştu. Aynı dere-

cc:l:le vasat masraflı bir film olan ve aynj 

artistle çevrilen "Üçümüz ÖC" Paıis~c .. 

filmi ise 1937 de 1,200.000 liraya m31 

olmuıtur. 
Rozalüıd Keyt 

Musolininin 
oğlu 

filmci oluyor 
... Faşist propag" ndusı 
için büyük bir şirket 

kuruldu 
Amerikanın en büyEk gazetelerinden 

biri olan "Nevyork Hcrald Tribüne,, 
bundan bir müddet ev·..-el: ''Musdininin 
oğlu Vittorya, "sinema ş:rketi nirektö
r:i,, serlevh:ısı altında bir makale yazarak 
Romada, İtalyan propaganda filmlerı 
için bir şirket kurulduğunu ve Musoli
ninin oğlunun Amerikanın en büyük 
şirket.luind.!n birisini:ı mi1:füı•:i olan 
Hal Rloachir. refakatin;!e Holivuda gele. 
ceğini haber veriyordu. 

Bu habere pek de inanan olmad ıysa 

da, şimdi bunun doğru olduğu anlaşıl

mış bulunmaktadır. 

Filhakika. Vittorya Musolini, Napoli. 
den Rex vapuruna binerek geçen ayın 
23 ünde, sabahleyin, Nevyork limanınc1 
çıkmıştır. Amerikalıların, kendisıni ne 
fena karşıladıklarını, o zaman yazmış
tık. Musolininin oğlu, bir motörle, lima
nın tenha bir yerine çıkarak, polis refa
katinde, gizlice bir otele götürü~ül:ten 
sonra, ertesi günü tayyareyle Holivuda, 
hareket etmiştir. 

Sinema payitahtında. bu ayın 23 üne 
kadar kalacak olan Vittorya M usolini
ye, Hal, Roach, İtalyanın Amerika elçi
si ve Floransadaki "genç faşistler., teş
kilatı katibi umumisi refakat etmekte
dirler. 

Vittorya Musolininin, reisi bulundu
ğu şirket, sırf faşist propagandcı!ı için~ 

bizzat Musolini tarafından teşkil edil
miştir. V erdinin şaheserinden alınan 

"Rigoletto,. filminden sonra, İtalyan 
tayyareciliğini ve onun son seneler zar. 
fındaki inkişafını gösteren bir film çev
rilecektir. 

R. A. M. (Roachand Musolini) olan 
yeni şirketin, 120 milyon liretlik bir s:r. 
mayeye malik olacağı anlaşılmaktadır. 

''İtalyan milli it bankaSI,, bu parayı 
§U şartlarla Jt.açük Musoliniye vermiştir 
Konturat imzalanınca, 20 milyon nak
den verilecek; 100 milyon da ihtiyat 
akçesi olacaktır. 

Konturat, bizzat Musolini tarafından 
• tertip ve imza edilmiştir. Amerikalı şe. 

rik Hal Roach bu işe bir tek dolar bile 
koymadığı için, bittabi, muhtemel 'hir 
ziyandan da kurtulmakta.dır. 

Onun vazi'esi, sadece faşist filmlerin 
Amerikanın her tarafmda gösterilmesi
ni temin etmektir. Bu vazifesine muka. 
bil. karın yan kendisine ait olacaktır. 

Metro Goldvin Mayerin sabık ortağı 
Hal Roachın bu işteki rolil pek de ma
lüm değildir. Buna mukabil, M usoJini. ı 
nin bu kadar "güzel ve parlak, üstelik 1 

karlı., bir işin başına oğlunu geçirmesi- ' 
ne tabii nazarile bakılmaktadır. 

Hat Roach, Romaya gittiği zaman I 
Venedik aara.yrnda büyük bir merasimle 
kabul edilmi§, ıerefine Kastel Frusano • 
da parlak bir ziyafet verilmiş ve Muso
lini ona hatıra olarak verdiği fotoğrafı. , 
nın ilzerine şunlan yazmıştır: "Dostuıp ' 
Hal Roacn'a bütün samimiyetimle.,' 
bundan başh kendisi, bir de yüksek bir 
nişanla taltif edilmiştir. 

ll--Robcr Taylor ile Barbara Stenvi. 
.1 kin gizlice evlendikleri hakkında bazı 4 şayialar çıkmıştır. 
. ll-- •Sent Helen,, adındaki tarihi filmin 
ı baş -:ılünü, Şarl Vanel'in aenıhte ede

ceğ.:.ne muhakkak naznriyle l:akılmak • 
tai:lır • 

ll-- Greys Mur, çev:rmekte olduğu 1 
''Romans,. flminde (Faust), (Travi • f 
yata), (M~rta), (Andre Şenye) opera
larından pnrçalar söyliyecek ve "Mo -
non" operasından .. Gavot'' parçasını 
(.Madam Batcrflay) operasından meş· 

bur Düoyu teeanni edecektir. 
}f Holivuttcl çevrilecek olan "Marl 

1 Antuanet,, adındaki büyük tarihi film. 
f de On Altıncı Lui rolü Şarl Buayeye 
1 v~:-·ımişse de, meşhur artist bu rolU 
1 
reddetmiştir. Bunun üzerine ayni rol 

~ Peter Lora teıklif edilmiştir. Marr An
tuanet rolünü Norma ş:rer deruhte cl:le ..... 
cekt"r • ,. 

)/.. (Mrari Valeska) frlm!nde Napol 
yon rolünü yclpalıdanberi Şa··t Buaye • 
ni:ı adı Amerikalılar arasında ''Napi., 
olmuıtur. 

Ricilla l/.ıv:So:ı 

, "' 
•• ,. ,,.llıııo ..: 
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:=-ur.L.n ·~e bugunun haber ve __ hadiseleri 
. . . .. . .. . . .. . . .. . - -- ~-·. ·- ... - . -Japonya 
Amerika 

karşısında 
ve lngiltere 

(Baş tarcıfı l in&le) 
Hatip, Ruzvellin nutkunu habrlatarak bu 

:nutkun tanı vaktinde söylenml§ olduğUnu 
tebarllz etUrmiı ve §Öyle devauı etml§Ur: 
''- Şimdiye kadar Amerikanın açık bir 

tecerrUt aiyaseti takip edeceği zannedilmekte 
idi. Halbuki Ruzvelt, dünyaya anz olan ada. 
letsfzllk hastaİığınm yayılmasma mQaaade 
edıldiği takdirde hiçbir milletin taarruzdan 
masun kalmıyacağmı görm{lgtür. 

Ruzveıt, verilen sözde durulacağına ve 
muahadelerin kudslyc\lne inanmak slyaseU. 
ııe avdet bnek 10.znngeldlğlnl söyle.ınekle 
İngiltere ve Amerikanın kanaaUerlne tercll.. 
man olmu§tur. Sulhlln idamem ıı:tn bir~§erek 
g&}Tet aartcdllmcal hususundaki teklifine de 
!ngUtere bütlln kalbi lle i§Urak eder.,. 

ÇemberlAyn, Amerlkanm dokuz devlet kon 
~:teranmıa J§Urak edeceğinden emin olduğunu 
ve İngiltere namına vaktinden evvel taahhU. 

1 "de .. igrmek istememekle beraber bu devletin 
yegAne gayesi, sulhlln tesfııl olduğuau ~Y

~.ıı_re~eceğlnl ve İngiltere hUktlmetinln de 
~bf....makaaua hazn'lana.cak her tUrlU plAnın 
t~~e i§Urak edeceğlnt beyan etmiştir. 
~berlAyn, halihazırda tekrar sfllhlan. 

manm durdurulmD.SI I!zrmgeldiğinl ve taUh. 
~~tÜı pek seri bir tempo ile • bqladığmı 
kaydebnl§tir. Kara ordusu tamamlle tecblz 
ı~--

"~dlkt.en aonra vazl!elerinl yapabilecek blr 
hale gelecektir. ,,. .... 

" ~fer. cihetten bahriyede, mevcut gemilere 
i~Ave. edilmek Uzere lnp. dilmekte olan gemi. 
lerln mecmu tonll!toau 500.000 tondan faz. 
ıadır: Bahriye zabit ve etradınm mıktan da 
arttınlml§tir. 

Tayyarecllik :f'a&llyett sUratıe lnkipt et
mektedir. 

Çemberl&yn, son lkl sene zarfında ana vL 
tand&kt kuvveUcrin üç mlallne iblAğ edildiği. 
nl ta.rıh ebnl§tlr. 

Japonyaya cezai tedbirler 
Vqlngton 8 - Reisicumhur Ruzvelt Ame. 

rlka ' kongresini tcşrlnlsanlde fevka!Ade bir 
lÖplantrya · davet edecekUr. Bu davet daha 
zlysde ... dllnya vıulyeU netıceııldir. 

Amerikada bitaraflık prenalpfnln tadil1 
JehJnde kuvvetli bir cereyan bqgöıtermı,_ 

tir. Bu preruılpln Amerlkanın ve dUnyanm 
ııUkOn ve huzurunu t~. demlyeceği aa. 
Jaşılmaktadıt. • 

Siya.at mahafil RuzvelUn dünya meselele_ 
rfnln halli !§inde ha.kim bir rol oynamak !lk. 
r1n1 beslediğini aaylemekte, fakat Vll.aonun 
hat&lannt tekr&rlanuyacak kadar tecrUbe 
aahlbl olduğunu da na.ve ebnektedlr. 

Ruzvelt1n Şikagoda irat ettiği nutuk, mtl§ 
terek cezai hareketlere yol açmaktadır. Bu 
cezai hareket, ya thtnA!larm derhal halli 1-

çln diğer mllleUerle mUştereken zecrl tedbir_ 
Ier almağt, veyahut hariciye nazm HullUn 
formWUne göre bllh.UB& ikUaadl mahiyette 
daha gent;" bir .. teaVtye tarzını isUhdat ede. 
cetct1r. Ruzveltin birçok defalar bahsettiği. 

ık'ili&dı bir konferans akdi muhtemeldir. 
RuzvelUn yalanlan, böyle bir kon!eranam iç. 
Umaa daveUnl dU§UndUğünll slSylUyorlar. 

Musolini Ruzvelte cevap 
veriyor 

· · Roma, 9 - Ruzveltin nutkun.dan İ
talyan gazetele;.i bahİetıiü,M:>rlar,1 Fakat 
İtalyan höp"iciyeıiniı\' m~ul ,ahııiyetle
ri tarafından radyoda dinlenen bu nu
tuk, buraya yeni bir ademi memnuniyet 
havası vemıiŞtir. ' 

Musoli;inin bu sabah Milanoda, 
ı .. - d 'A·"Popolo d' talya,, gazetesin e: vrupa ' . faşist olacaktır!,, serlevhası altında bir 

makale yazdığı tebarüz ettirilmektedir. 
Filhakika Musolini, bu makalesinde, 
bütiln"Avrupa milletlerinin, kısa bir za
man içinde faşist olacaklarını bildirmek 
tedir. • 

Makalc;le şöyle yazılıyor: 
"Bu anda faşizme karşı aksülameli 

temsil edenler kapitalistler, demokrat
lar, bolıevik parlamentocularr, komü -
nistler ve bazı katoliklerdir ki, bütün 
bunlarla, bir gün hesapJaıacağız. Bun
lar §imdi bize karşı bulunmaktadırlar. 
Bir;: ki, yirminci asrı temsil edi~ruz, 

onlnrsa on dokuzuncu asrı temsil edi
yorlar 1 

Avrupa faşist elacaktır derken, hi
di::c!ere istinat ediyoruz; mesela Ja
ponya, bund:ın on sene kadar evvel 
kabul ettiği p~lcmantcr d:.ırgunluktan 
kurtulmak üzeredir. Çenesi öl.işük ka
dınların yaygaraları vo piskopoıılann 
..kaia ağırtan veızlan bizi güldürüyor. 
Ve bize mitle bulantısı veriyor. 

Japonyanın ou hareketi o-
nu fa§ist devletler sırasına götürmek
tedir. Başka bir devlet de, silahla bol
ıevizme karşı döğii§mektedir. Bu Brc
ıJly:ıchr. Avrupa.da bi~çÔk devletler de 
fa~\st yolu Ur.erinde vürümektedirler, 

Stan.dari.ıe ediJ.mia. ~de, ihraca~ ............ ~· ~- ~.:;:s' •. 
faşizmi hiç bir~ moft'Ut olmıya-

caktır. Fakat bir doktrinler, metodlar, 
tecrübeler ve tahakkuk mahlutu vardır 
ki, yavaş yavaş Avrupayı teşkil e.den 
bJtün devletlere girecektir. Totaliter · 
devletler hakkında bazı çılgın ümitler 
bağlıyanlar ı:nutuyorlar ki, her ikisi de 
ayni tecrübeden geçmiştir: İtalya mu
zaffer Afrika scferile; Almanya da he
men bütün V ersay muahedesinin tas
fiyesiyle,., 

Italyanlar gibi Almanlar da 
Ruzveltin nutkunu 

okuyamadılar 
Be.rlinden Paris Soir gazetesine bil

dirildiğine göre, Alman gazeteleri Ruz
veltin nutkundan katiyen bahsetmemiş
lerdir. Buna mukabil, Musolininin 
Popolo d'İtalya gazetesil'lde yazdığı 
makaleden (bizim yukarıya koyduğu· 

muz makale) büyük bir sitayiş ve he
yecanla bahsetmektedider. Bu makale· 
nin birçok par~alarr büyük puntolarla 
serlevhalara alınmış ve bu makale et
rafında birçok yazılar yazılmıştır. 
9 devlet konferansı nerede 

toplanacak ? 
Londra, 8 (A.A.) - Röyterin öğ -

rendiğinc göre dokuz devlet konferan
sının nerede toplanacağı henüz malüm 
olmamakla beraber usul hakkındaki 

müzakerelerin diplomasi tarikile halen 
yapılmakta olduğu muhakkaktır. fng,:ı. 

terede hasıl olan kanaate göre, konfe
ransın bir an evvel toplanması lazım -
dır. 

Tokyo, 9 (A.A.) - Röyter ajansının 
muhabiri bildiriyor: 

dir. Garp devletleri Japonyanın ha.kild 
malaatlannı anlamanuılardır. 

Çin kızıllannın teıvikiyle Japonların 
Çinideki haklarını selbetmck için Ja • 
ponyaya kar§r anudane mukavemet e
a.:.yor. Harbe karıı paktı ihlal eden ve 
dünya sulbünü tehdit eden Çin hUkQ • 
metidir.,, 

"Mütecaviz,, liğf kabul 
etmiyorlar 

Tokyo, 9 (A.A.) - Nili Nifi gaze
tesi dilnkü kabine toplantısı csnaamda 
Hirotonun beynelmilel efkann son-teza 
hilratı münaacıbatiyle Japonyanın vazi· 
yetini izah ettiğini bildirmektedir. 

Nazır Japonyanın muahede ahkamı
na uygun olarak kanuni bir 1ekilde 
dokuz devlet konfer:ısına davet edildı: .• 
ği takdirde bu daveti kabul edeceğini 

fakat (mütecaviz) sıfatı ven1diktcn 
sonra vuku bulacak bir daveti kabul e
demiycceğfoi beyan etmiıtir. ı 

Kanadada J apenlara boykot 
Ottava, 9 (A.A.) - tı kongresi re· 

isi Draper bütün Kanadalı İ§Ciilere hl 
taben bir beyanname ncırcderck kendi· 
lerini Japon cıyasrna boyk:>taj yıpma • 
ğa davet ctmiı ve Japonyaya groccck, 
mallara ve bilhassa ::;ilih imalinde kul
lanılan iptidai maddeler ambargo kon· 
masıru hükumetten istcınittir. 

Konferans hazırlana dursun 
Şanghay, 8 (A.A.) .:.._ Japoa Başku

mandanı Nataui, Japonların gayesi Nan
k~n hükumetini ezmek olduğunu beyan 
etmiştir. 

Zannedildiğine ıöre pek yakı~ 
Şanghayda bir taarruz yapılacaktır. 

"Milletler Cem:yetinin kararma ve 
Ruzveltin nutkuna cevaben hariciye 
nezareti tarafından neıredilen bir be
yannamclde ezcümle şöyle denilmekte 

Çinlifcr bir şehri istirdat etiiler 

dir: 
"Çin" hükumetinin· Japon aleyhtarlı

ğı ::: asetı ~ ıısm <'. Japonya meşru 
müdafaa vaziyetinde hareket etmekte-

Şanghay, 9 (A.A.) - Central Nevs 
Çin ajansının ·bildirdiğine göre Şansi 
cepherfodc Kuoksinen, Çfnliıet ta~ .. 
fıdan istirdat edilmiıtir .• 

Muharcl>e devam etmektedir. 

Bostancıda bir kasap 
arkadaşını öldürdü 

Cinayetin sebebi bir alacak 
güzünden ağız kavgasıdır 

DUn gece saat yirmi dtlrde doğru Bostan. söyllyerek kU!rettı. Kızdım: 
cıda Çataıçe~e taratlarmdıın doğru Uatllste - HUaey!n kll!rU geri al! Yoksa fena 

0
_ 

birkaç silAh sesi l§itilmJ§lir. Devriye dolqan Iacak dedim. O kU!rUnU tekrar edifce kerı-
zabıta memurlan slld.h seslerinin geldiği dimi kaybettim . ., 

tarata kOJmuılar, yol lli:crinde bir adamın İslAm Uç el ateş etml§, çıkan kur§unlar _ 

yerde yatbğını, bir adamm da elinde ta_ da.n ikisi HUseyinln başına isabet ederek 
banca durduğunu görmUılerdJr. beynini dağıtmı§, UçUncU kur§un da göfıU. 

Yerdakl adam muayene edilince öldUğü nU parçalamıştır. 
, anlqılıruş, bir scdiye ne karakola kaldın!. Talılcfkata Üsküdar mUddelumumlllğl 
mı,,br. Katli elindeki tabancasile karakola el koymuştur. 
götUrU!Up sorguya çckillnce sarhoı1 oıduğU Çakı i!e a~ı r yaralanan kadm 
anla§ılmışbr- Y~lldirek karakolu karşısında Meleğin 

Katli admın tstAm olduğunu, Bostancıda evinde oturan 23 yaşında Dursun isminde bir 
kasaplık yaptığını söyllyerek dcml§tlr ki: kadın dUn sa.at 16 da çarşıda kuyumcular 

- Vurduğum adam KadrköyUnde oturan caddesinden geçerken, Çar§ıkapıda Ferhadm 
kasap HUseylndlr. Kendisinden otuz lira ala- trikotaj fabrikasını.la çalışan Salih önUne geç 

mfç, beraber yaşamak teklifinde bulunmu§
tur. Kadın bunu kabul etmeyince Salih çakı. 
ıımı Çekip Dursunu sol memesinin Uzerlnden 
vurm•ıştur. Ağır surette yaralanan kadın 
Haaekl hastanesine kaldırılmı:ı. Salih yaka. 
lanmışbr. 

cağım var. DUn gene et almak Uzere geldi. 
Vakit geçti. Konu§mak Uzere bir yere otur -

duk. Rakı içtik. Sonra evlerimize dönmek ı 
tlzere kalktık .. Ayrılmadan e\-vcı HUseylnden 
otuz lira alacağımı istedim. Vermlyeceğinl 

Habeşisfanda 
klfhk başladı 

Çete harpleri ltalyan
ıarı pek sıkıştırdı 

Londra 8 ( A,A,) - Tim es gazetesinin 
tarlhalz bir muhabir mektubunda ltaıyanla. 
rın eylOl ayı ortasında Aduaya karşı yapılan 
blr taarruzu pUakUrturken 200 maktul ver. 
mi§ olduklarından bahsedilmektedir. 

Bundan başka, bu mektupta ağustos so. 
'nunda Makallcyc karşı bir taarruz icra edil. 
ır.!J olduğu ve ayrıl tarihte Dessie - Massoua 
yolunda Habc§lerin 200 kamyona taarruz 
ederek bu kamyonları yakmııı oldukları be. 
yan olunmaktadır. 

Ttmes gazet,.sı muhabirine nazaran Habe. 
§latanın hemen hemen her tarafında ~ete 

muharebeleri devam cbnektedlr. Ziraat, tam 

bir 1nbltat halinde ve vaktlle Habe§iatanın 
ihraç etmekte olduğu darı, §imdi CibuU ta. 
rikile Habeşi,tana ithal olunmaktadır. KıL 
lıktan yalnız yerlilerin değil, ttalyanlarm da 
mUess:lr olduğu söylenmektedir. 

Pr. Ptttard'ın 
konferansı 

Ankarada bulunan kıymetli 4llm profesör 
Pittard dUn Ankara.da halkevfnde bir kon. 
!erans vermiştir. Konferansta bizzat Başve. 
idi lsmet lnönU ve birçok aaylavlar bulun. 
muştur. 

~iLKT~RlN-1937 

Darılıp da barışan çiftlerin kurdukları 

Aile yuvasından 
hayır gelir mi ? 
Bu suale verilecek cevap 

' 'Evet,, dir, fakat bazı şartlarla .. 
Darılıp, bir mUddet için ayn Y&flY&D ka. 

n kocanm tekrar btrleflp saadete kaVUfm&
larmı lmk&n dahWnde görmlyenler; 'bu hu. 
susta nikbin bir haleti ruh119 tqıyaıılard&n 
daha &fır butrrmaktadrrlar .• Kınlan kalbin 
tekrar tamir edflemlyecett, blriblr1ne ka11ı 
aoğukluk hlueden çl!Uerfn bir daha ıamanu. 
yacaklan ve kan koca hayatında ilk ciddi 
dargmlıfm ııaadeU kökünden baltaladığı hak 
kmdald inançlar, halk araamda _ belki de 
haklı olarak _ kök aalmlf bulunuyorlar. 

Ölen qkm kWlerl arasında bir krvrlcımm 
kalıp kalmadıtmı ve kaldıysa bu luvılcımm 
qk ate§inl tekrar yakmaya kifayet edip et.. 
mtyeceğlnl arqtırmağa hacet görmekat.ztn 
ve bllhaaaa dargmlığm eaaa ııebeblerlnl ar&f
tırmadan umumlyete pmll olmak üzere bu 
hUIUlta blr kaide koymak yanlqtır. Eter 
kalb hakft<aten ve bir daha tamir kabul et. 
mtyecek surette kmldJYsa evli değil, blribtr. 
lerine zamkla yapışık ınaanlann bile ayni. 
malan - maddi aebebler varsa ve çocuk 
larm tattkbali gibi mWlJı!zal&r k&rlfmadık.. 
ça - ancak blr zaman meııelelldlr. Bunlan 
tekrar bJrleıUrmede ne bir mana ne de ae.. 
beb kalm11tır. Ancak blrlblrlerine danlan 
çtttler araaında haklk11nklaarla aynlanlarm 
adetçe çok az: olduğunu da kabul etmek JL 
zmıdır. Nice kan koca çok sudan n elUIUl 

sebeblerle birlblrlerine darılarak muvakkat 
btr zaman Jçfn blrlblrlerlnden uzak dUımek.. 
tedirler. Fakat lıte aaıl bu muvakkat ayn 
dUftll eanumdadır ki harlrJn kötU temleri 
albnda bu aynlık bir daha blrleJDlekte fa7. 
da brrakmıyacak teklllere dökWmek~r. 

Mevzuu daha canlı olarak fU sualle lnce. 
llyellm: Soğuduğunuzu zannetUtinlz koca. 
ıuz yahut karmrzla tekrar banfmak, alzl 
izdivaca kadar sUrUklemif olan eakl qka 
d!SnUı lmkAnlarmı yaratacak mıdır? Acaba 
o erkek yahut kadmda eıklsi gibi alze ti 
ham kaynağı olacak slblr ve !Usunu tekrar 
bulabilecek mlalnfz? Yoksa hayatınız bUabQ.. 
t Un çekllmez bir azap haline mi lnkıIAp ede. 
ccktlr? 

:lleseleyl lctlmal bakımdan tetkik edecek 
olurs&ıc, birçok insanı~ mahkeme kapı. 
lannr glSze aldırmaktansa barışmayı tercih 
edecekleri, hele lııtn içinde ocuk da mevzuu 
bahiJ otum. ııerbllldo b~ mebiriaemkt;Jt. 
geç'inm~ g8m aldı'thCakYan muhakk~trr. 
Bunun için biriblrlerlne darrlan kan koca. 
nm barışmalarını daha tabii bir hal çareat 
olarak kabul zarureti kar§nımda kalırız. 

Evllllk hayabnda dargmlıklan sık sık vu. 
kua ~elen hAdiseıer ııekllne sokmak çok bU. 
yUk blr hatadır. Fakat ıılmdilik, bu esaıılara 
glrtımeden evvel dargmlıklarm nereden çık
trğmr tetkik edelim. 
Karınız yahut kocanızla uzun zaman dar. 

gm kalabllmek için her§eyden evvel blriblrL 
nlzden blnu: aoğumUiJ olmanız Jcap eder. 
ÇUnkU blrlblrin.lze eski hararetıl cazibe lle 
merbut olsanız dargınlıkların çok kısa ırtlr
meal icap eder. Evvelleri darılsanız da kıaa 
bir baki§ yahut hafif bir tebe88Um lle biri. 
blrln1zle bart§mak imkAnlarmı: elde ettiğiniz 
halde şimdi nasıl oluyor da kocanız yahut 
karınızla uzun mUddet dargm kalabllmekte. 
alnlz? Meselenin esaslı surette arqtınlmL 
ama bu noktadan başlamak lAznndır. 

Kadını zevk makinesi 
addetmek hatadır 1 

Fiziyoloji ve psikoloji mUtehusıaları kan 
koca dargınlıklarmaı sıklaşması aebeblerinl 
evllllk hayabndakl lfratıarda buluyorlar. Ya 
kadın yahud da erkek arzusuna Ye hislerine 
en ufak bir oekilde blklm olmaksrzm bun. 

Jar~ablldtğine tatmfnlnl istedikleri · tak. 
dirde izdivaçta ttratıar ba§lamrş demektir. 
Gerek hislerin gerekse arzuların her fatenl
len an ve her ııart altında tatminine madde. 
ten lmkln olmadığı gibl bunların bu tekilde 
tabnlnJ de bir sUrU mahzurlan ihtiva eder. 

Blrçokm kocalar zevclerlni arzularmm 

tabnlnl hususunda !azla Uzmelftedirler. Ka. 
dmı blr zevk makinesi tellkld eden erkek 
lerln bu yolda d\lştUklerl hatalar çok büyUk
tür. Ayni veçhile blr kadın da bu ıekllde 
d\lşUnUr ve hareket ederse hayatta çok mQ. 
blm bir yanlış yapmış demekUr. A§km ıs. 
tUmUnde bu gibi l!ratır dtl§Unce ve hareket. 
lerln rôıu çok bUyUktUr. 

Dargınhk sebeplerlnl 
tahlil edelim 

de .,ıyte bot pçfnmak baknpmdan 1Jd kat 
aararıı olduğundan bu yolda urata ftrm&

mak için elden her Seleni ::yapmahdir. 
Bu yoldald ifrat neUcell kan nra koca. 

dan herhangtai olura ol8Un fazla yorsun 
dll§tU,U ve alnlrlerl bozuldutu takdirde ya. 
pılacak ıı bir mUddet yalnıa ol.,-ak iatlraha. 
te çekilmektir. Kan ve koca blrlbtrlerln1 bir 
mUddet cörmezler ve bllrblrlerlnden ayrı 
Y8farlanıa • haricin kötQ tesirlerine kapıl

mamak p.rWe • tekrar buluımak ve eski 
mesut gUAlerl tekrar canlandırmak için iç. 
ten gelen arzular duymala bqlarlar. Bu 
mUddet zartmda sfhhatlerl de avdet etmiş 
bulunur ve tekrar birlqtiklerl saman eski 
l&adete kavuımak kabil olur. 

Kan koca ltr&tlarmda veya bllhaua tef
ritlerlnde kabahatli taraf erkek 1ae ve erkek 
bu ttart.ıar neUcut mtl§k1ll bir \'Ulyete dtlf
milpe bu hallnl ıalah için her fırsattan 1stL. 
tadeyl lylce aklma koymalı ve ona göre ha. 
reket ebnelldfr. DUııyada hJç bir kadın )'OL 

tur k1 yanm yamalak bir koc•nm UZUD mQd. 
det hUnnetkl.r n takdlrkl.n kalsm. Bunu 
katupıa iyice yer!qtlrdlkten llOnra her er. 
Jcek kendi bqmm çaıulne b&k&rak mll§kW 
mevlde dU,meJUll ~ edlmneUdir. 

Kabahat kadında ise 
Diler taraftan k&dm gUzelUk ve tueııtL 

n1 kaybetmlt ve koculle aruı bu yUzden 
açılDU§ 1ae o da mutlak .urette 'bu ba1inl 
ıalaha utrqnıalı, blr mQddet ya1mz ı.u. 

rahatten aonra kendfrıt eski cazip bale 11<>1<
mala. gUaeIJeomefe utrafmalıdir.. mç bir 
koca tasavvur edilemez ki hayattan beqin 
ve bitkin bir kadına uzun müddet tahanunUl 
edebtlaln. Bu ince noktaya dikkat eden ka
dınlar, bir çok geçım.ıstıkJerln, dargınlıkla. 
rm önUne geçeblllrler. 

• • • 
şu kısa satırlar arumda karlln kendi ken 

dine birçok !lklrlerl birden okumq olaca
tma emJnlz. lcUmalyat ve ruhiyat Allmlerl
nln bu !lkfrlerl daha ihatalı surette uzun e. 
serlerle anlatmt§ olmalarına nğmen ııura-

cıkta işaret etmiş olduğıımuz kısmı evlilik 
mUnuebatına hAklm olan bir vaziyeti iyice 
anlatmaya ka.tldlr aa.nıyoruz. İşte bu lUbar. 
la kat't oıatak 'iddia edllebUmekte&r ki aar-

lf;'am~l~. ,.çmatzllklerln bajka sewı:rer. 
le tahaddUa ebnedfğlne kanaat geUrlldiğl 

zaman, evllilkte bu itra.tlarm, mevcut olup 
1.;lmadıfma dikkat ederek - mevcutsa _ bun
ları tashih auretile dargın çiftlerin eski ha
raretli gUnlert tekrar yqamalarma imkll1 
vardır. 

Blrqkm ilk gllnlerdekl harareUnl sonun• 
kadar muha!az& ebnea1ni tııtemek, her geçell 
gUn daha gençieomeyt bıtemek kadar beyhu
de bir arzudur. Fakat zaman qlu olgunıaş .. 

trra oigunlaotıra o hale geUrebnlrtz ki çlft
Jer onsuz Y&§ıyamryacaklarma kanaat ge.. 
Urcliklerl gUn mesele k&lmaınıştır. Bu baletJ 
ruhiye Ile onlar ııonuna kadar blrlblrlerln• 
&§ık yqayabllirler. 

!ki ta.tatta hUanüniyet olmak ıa.rtne blrf.. 
birlerinden •ofuduklarmr sanan dargın ~lfl
lerln t~ birleşmeleri, yukarıda aaydiğı
mız mabzurlan bertaraf ebnek prtlle eııtd 

mesut gUnlerin avdetine bir vesile teııkll e. 
deblllr. Şuruı muhakkakıtr ki ufak tefel' 

da;gmi"ikl&r muttak surette geçlmsh:llk aıa... 
rneU delil, belki de kıskançlıktan doğan §ey .. 
!erdir. Bu takdirde de çiftlerin tekrar blrle
ııerek kuıkançlıkları izale ebnelerl gene kell
di menfaatleri 1ktl%umdandır. 

Herhalde evllllkte danlrp barışmak dlY' 
bir satha vardrr ki bunu ınklqtrrma.mak ~ 
aebebalz dargmlıklar thdu etmemek p.rUl' 
bUabUtUn ortadan kaldıramayız. Hergünl'il 

haysbn yeknosakl.ığı içinde blrlblrlerine da
nlan karı kocaların_ kavga etmemek prtl
ıe _ tekrar ba.rJ§Dıalan çok sade Ye basit bit 

meraıılme tabidir. Tatlı bir IKSz, nvdfğiı>l 
belli eden bir baklft yahud da meaelA bit 
karanfil demeti j"Uzde doksan mak5adı te-
mine kifayet eder. • • 

Dargınlıkla neticelenen anlqamamazhk. 
larda barıımanm fayda verip vermiyeceğlnl 
anlayabilmek için en doğu hareket dargm_ 
lık ııebeblerinfn iyle arqtırılmaar ve tesbit 
edilmesidir. Sebeb bulununca deva.amı bul. ' 
mak kolaylqacağı için en kısa yol, l§e d&r. 
gmlıklann aebeblnl ar&§tırnıakla b~lamak
tır. YukandP. da söylediğimiz, esaslı kır • 
gmlıklar mUııtcsna. dargınlıkların, sebebi iz. 
d1vaç hayatında yapılan l!ratl&r ise, bunları 
tMhlh etmek şartilc karı kocanın barışmala. 
n çok ıaabctli bir hareket olur. 

Evll t. ayattakl yanh•hklar 
nelerdir ? 

Bunlar a&ymakla tükenmez. Fakat bizce 
her turlU ifrat evllllk hayatında bir yanho 
dır. ltraUarm en zar&rlw lse cipat anulara 
fazla Jnhlmak göstermektir. Hem maddt hem 
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Memleketimizden muhtelif şekillerde toplayıp 

.Altın kaçıran 
&danııar mı var? 

Topla nan altınlar -: --ıııiııiıı:--------A-n_l_a_ş_m_a_d_a_n_s_o_o_r_a_ 

!~r:k~~;:;:;~.:~ Nazilli Almanya ı·ıe 
3"8.ttndan udır. H:ı1ka satılamaı;, b •k 
tUnku kUJ~ye rağbet. yoktur. o fa rı ası ticaretimiz 

~.0'"01uy0r?1 m:~9s~:::.ıe ne safhada? 
Tiôarct Odaaı işfe bu mu.a zzam binada mekan 'h·urrruıştur 

Ticaret odaları 
ıı ~r~ Paras nın kıymeti etrafında ha· 1 aç D 1 D y o ır Almanların geniş ölçüde ithal 
rin !d Yıalar çıkararak Türk altını üze • ,1 Na.zilli basma febrika11 bugiin a· müsaadesi vermeleri bekleniyor 

c &pekuı. 1m .. . Almanyada Türk Ucaret od~mm ıon ge.. Pek 

Tarihe 
yakında 

karışıyor 
Yapıla ~ııyon .yapı ası uzerıne • çıhyor. len 20 numaralı bUJtenlnde Almanya ile t1.. 
le n tahkıkat sırasında nazarı dik • Nnzillii basma fabrikası be' sene- cart-v&ziyeUmJz hakkında ıu mal<tmat veril 
lt:t.ı Celbeden bir mesele alakadar ma- ik planın dokuma kısmına dahil o· mektedir: 

llılar1 k lanlarmın dördüncüsüdür ve ma • 
ı Ya ından meşgul etmektedir. "30 a.tuatos 1937 tarlhll Ticaret anlaşman 
•tanb 1 mulab itibariyle bu fabrikalann en meUnlerJn ve bunların tatbikatına müteal-

lun u borsası Kotu haricinde bu- h" · · te,.kil et -Lt-.ı• ç·· -an '}'·· mü unmını ,. mq( ıcuır. un- ilk talimatın kontrol dairelerine ancak geçen 
Urk altı •. • d h .. 1.. A d lıı.., . nı uz,•rın e er tur u a- kü bu fabrika na olu köylüsünün halta sonunda verildiği anlaşılmaktadır. 

tr11 sc b -lcı}>nı r estt.'r. Bunun için altının giyim ve kupnunda en hayati rolü Mukaveleye bağlı ı numaralı liste dahilinde 
ttnı Cti de serbest piyasada tckarrur :>ynayan b:\smayı yapmaktadır. verilecek ithal müaaadelerinin ithalA.tçı tir. 

~n~ttdir. Ya!n:z Cumhuriyet Merkez Nazilli kombinaaı 4'9,500 ii ve maların geçen seneki faaliyetlerine ve ay. 
la alt 81 retınen tesbit edilen bir fiyat- 768 tezgahlar iılemeğe batlamakta· lık harekete göre tevzii hesaplarmı hazırla. 

h ın ll'lübayaa etmektedfr. dır. Kombina iki ekiple 2400 iıçi makta olan kontrol dalrelerlnlıı, yakında ıe-
QU f" kullanacak ve yılda 2,000,000 kilo niş ölçüde ithal müaaadesl vermey: ba§layL 

~atta ı~at 945 kuruştur. Fakat bu fi. caklan iııtlhbar edllml§Ur. 
,_~, n hıttabi hir- kimse Merkez Ban • pamuk harcayacakbr. Yılda imalatı Di"" ta -. .. ı :ı: 000 000 e;er ra!tan tahkikatıım%a nazaran, na lltın .. .. .. w miktan 20. • metr~ pamuklu .... tacakla aı 
ıt..,_._ goturup satmaga yana!llma- .... n m !arın bedellerini ne zaman -"'-.-.d ,. b::z olacakhr • 
..,, •- tr. Çunkü, altının haric;teki alış tahsil edeceklerin! tahmin ve hesap edemi.. 

'"<ltı§ f __ ..., ___________ _. yen ihracatçılarımızın muayyen bir zaman 
),ıcı ı~ ıyatJarı bundan çok yüksektir. devresine alt faJz ve muraflarm flAveslle •A e ad·· ...... 
kı.ıru un, altın borsa dışııida 1056 lep ettlklerl fiyatlar aa.tışları güçle§ttrmek. 

aatıı!:n alınmakta ve 1058 kuru§tan Amerika 1 har tedir. Bu Bebeblerle Türk ve Alman tacirleri 

d!yc .. "'ktl a idi. Bu fiyatlardan mütema- arasında l!nemıı muameleler rapor haftan 
·· .. •- Memleketimi 1 ıçınde dahi kaydedJlmemi§tlr.,, 

Ge "'n toplandığı görülmektedir. Z e 
budi :u::riilmektcdir ki bir kaç ya- sıkı ticaret birli ğl 
dan be scsesi köylerden, kasabalar- istiyorlar 
haj~d destandan mütemadiyen külçe .Amerikadan bazı firmalar lstanbuı T1CL 

fıyıttı :_•ltın alınaktadrr. Bu altının atıı ret oduma müracaatı& TUrk ihraç mallan.. 
c ""' SO nm bllhaaea hanı maddelerinin Amerlkada 
Şıi,...ı, n olarak 1045 kunıJtur. daha renıı mlkyuta ıUrUmünU temine ,.al .. _ 

a 1 ·-...ı ortay ld"k' k " .,, c e çıkına a. ı Kate değer bir me- ma arzuaunda olduklarını blldlrmJ§lerdir. 
Yor? ktadır: Bu altınlar ne olu - Filhakika ihracat mallarımız Müttehit A. 

.B merlka devletıerlnln bazılarında tamamen 
y U tekilde t . meçMl bulunmaktadır. Amerika firmaları 

citnna bar· 0Planan ve küll:.yetli bir buna k&?'§ılrk Türklyede de Amerika emtL 
kasına ıg olan altınlar Merkez Ban- · ' umm daha geniş mikyasta sürümünün te. 
Sok a &at.Jaınaz, çünkü onun fiyatları mtn edilecefl Umldlnl izhar etmektedirler. 
o b lağıdrr. llalka satıl .. .• Amerlkada, bilhassa ııerbest dövize mua.. 

Avusturya merkez 
bankası mftdUrU 

An karada 
Ankara 8 (A,A,) - Avusturya merkez 

bankası rclal Victor Klenböck bu aabah §eh. 
rlmlze gelmiş ve lltaısyonda kll?'§ılanmııtır. 

Cumhuriyet Merkez bankuı direktörü Sa.. 
IA.haddJn Çam bugün Ankarapalasta mlaaflr 
reta §tteflne bir öğle yemeği verml§Ur. Ye. 
mekte Avusturya ae!lri milli bankalar direk. 
törleri, mua\1nlerl ve flerl gelenleri huır 
bulnumuotur. 

y U tekil\:} amaz, çunkü mele hususundaki temayüllerin mevcudiyeti 
1t Unıcuıara e altına rağbet etmez. Ku • nazarı dikkate alınarak böyle bir te§rikl me. Frank ve Türk borcu 

adar r. • &atıldığını kabul etsek bu ea.1 mümkün görillmektedir .. 
ı .. cnıı b' · ------ Lo dr ıte, hu ır ıstihlak pazarı yoktur. Arpa rı v otları n a borsuına frank son fiyat ıevıye.. 

~tllı] ceva br il . ılnl muhafaza etml§tlr. ııso,21 de evvelki ak 
r · Clcetİtnizd k" ver emıyen sualler Arpa flyatıannda küçük bir dllşUklük ıam kapanan frank dün bir lngillz lirası kar. 
lıJ>heı· • e 1 altının har,:ce aktığı görUlmüotUr. Bu dUşUkJUğc ııebeb olarak tılıfı llS0,31 de açılmıt ve ayni fiyatta ka.. 
~~L 11\ı U 

""'anıı Yandırrnaktadır. Alakadar llllolann dolu oluşu ve yer bulunamamak panmıştır. 
•cıai ar bu ll'I ı yüzUnden malın sUratıe piyasaya çıkanlma. Türk borcu birinci t&hvlllert dUn 13,4:S to 

l'ctıe du ·maekse denin üzerinde haıı • sı gösterilmektedir. açılıp aynı fiyatta kapanmıcıtır .. 
lef · ta ırlar. " 

onya ile ticaret 
11u1teı~U za kere ı e rl 

tlıı ı:tı ... etlnı 
bel'eullıa.i<ertı ızıe ticaret muahedesi akdi t. 
ccıe:. bu .. n:rdc bulunmak Uzere bir Leton 
lır "'k \·e « lk OtUZUnda RJgadan hareket 

· lnclteorlnde Alıkaraya varacak 

..... ....... ......... 
S .... -.... -..... . . ..._. .. 

ovyetlerle ! 
ticaret ; 

1 
~~laşrnası 

0 Ankarada 

1 

oıerastoııe 
"' imzalandı n1tara 8 

nuaya {A,A.) - Ttırkı 
1 ahedeaı &raaı.nda mevcut oı.:e ile Sovyet 
İ devıet ll1tı Yenı icaplara t ticaret mu. 
İ tenıını ;-rasındaki mUbadelenıevtıkı ve Jki 
1 re!er ııın cereyan ctmekt n fnklfatının ! 

1 

Zltlan:U\Paftcl:tyetıc neUc:l~~an Inllzake_ 
liCDret tnl§ ve h 

nanıcaııe ve ıeYrfsetatn m a. 
aıt cın1 Ucııret mUbadeıatı ve U&hed<?_ 

1 
c!c ın llfl'lalıır bugUn Hart ı tedlyatına 

erıı .. ıınıc ' n c Ye veıcAıeun 
lru'"'l••' • \%.'l edilınifUr • • ... c voııı . 

Eminönü meydana aıçoOoırken 
Şehrin ticar~t merkezi 

Balıkpazarı da inti-
zama sokulamaz mı? 

~ 

N'afia vekilimiz Ali ÇeUnkaya, Tramvay 1 nıı liarıcı r: 8.§malnn Tür'•l . 1 "Nu Ye v '1-'letı ı .. ~o namı "'an Men ... s ynsı in~ • 

1 
ıeu kt llbt CMcncın~Joı ıa- Ha-·cı·,. ... "\rı 
S'>\yet it Urııı..n:ı vekfU/ 'Ne~·'-« ~ 

'ı ıı lı:ıJa na - - .._._ ''e 
~tl'.lı Zalktn t:l"DA f ın-wıı; llw._ 

' !JlrkeUnln İstanbul halkından !azla olarak 
aldıfı ve timdi iade etmekte olduğu 1,700.000 
lira ııe Emln8nU meydanının açllmll!lmı tc. 

Jarınr, pis du\'ar, ııokaklarmı karanlık kö. 
§clerinl muhafaza etmektedir. Medenl bir in. 
ııa.nm tahammill edemiyeccğl, fakat medeni 
tnsanlann midesine taaJ(lk eden her §e)ih 
geçUğt şu yerlere bakınız. Genç Türkiye 
cumhurtyetınln modem bir zihııiyetlc dönen 
ticaret mUes~selerinln bu yerlerde nasıl 

barmdığuıa hayret ederslnl:rff 

! nı ~traau ve ticaret mUrnc:...ıı ~~ 
; .._ .,.. in -aı nıua··ı 
ı -u• Ut "---u c ·ıııJard•r. l?J rcon • • c 

I
• .. _ - _,,_ lllu ....... _ • • A!l'. • 

- ~urtr --......_re! 1 • U • Sovyet • crı &r:::.srn : 
•• ne l§llrct e~en nu<k~~.luğu11un samımıyC: i 
·····•·-._ tu . . ar se:;r:cnm•11u ı ..... -...... ..... '· 1 ........................... 

mln ctml§ bulunmaktadcr. EmlnönO, KüçUk. 
pazara kadar u1.ayan ıehıin tJcarl merkezL 
nın başlangıc;: noktasıdır \'e öğreniyoruz ki 
ıncydan açılırken bu Ucaret merkezinin Ba. 
lıkpaznrı ağzın!\ lmdar olan adalarmdan 
bir kısmı da kaldınlncnktrr. 

Eu bUyUk ticaret aahMI elln Btzan3 de. 
Vlr!crinden kalma hıı.nlannı, yıkık dükkAn. 

Faal nalla veklllmlzden esasen e\'velce 
mukarrer olan bUyl11< caddenin açılması için 
bir formUI bularak İstanbul \'e Tilrk tlcare. 
tinin anamcrkczlnt §U kölU manzaradan kur. 
tarmaamr dileriz. 

Para toplamaktan başka hemen hemen 
hiç bir işe yaramadığı sabit olan bu mil· 

esseseler yerlerlnl "Mıntaka lktısat 
Odaları ,, na bırakacaklar 

1ktısadi balamdan çok büyük ehem· 
miyeti olan iki kanun projesi üzerinde 
son tetkikler ikmal edilmek üzercldir. 

Bu kanwı projelerinden h=rincisi bu -

günkü Ticaret Odalan yerine kurula-

cak (M'mtaka tktısat Odaları), diğeri 
de yeni ''Sanayi Ofisleri,, teşkilatına 

aittir. Birfoci proje He ticaret ve sanayi 

Slemi !büyük bir i§C yaramadıkları artık 

kat'i olarak maH1m bulunan Ticmt O
dalarından kurtulacak; ikinci proje ile 

sanayi kendi malı olan h"rlikleri daha 

l:ievlete yakın bir ıekle sokulmuş göre

cek ve Ticaret Odaları ile cılak~ke
secektir. 

Ticaret Odalarının en miltekamil mo
deli halinde görünen lstaı:bul Ticaret 

" Odası dahi ticaret ye sanay.~ erbabına 
tam manasiyle faydalı olmaktan çok U• 

raktır. Esasen böyle bir şeye te"iıciıatm 
şekli manidir. 

Ticaret ve sanayi erbabından senede 

60 küsur bin lira temin eden Ticaret 

ve Sanayi adası dolgun maaılı bir U• 

mumi kitip ile altı müdür ve gene ma

aşları devlet memurlarından çok fazla 

olan elli kadar mürakip, şef, memur ve 

müstahdemin maaşlarını temin eder. 
Buna mukabil odanın altı şub~irfo 

yaptığı işler cidde ş~yanı c!ikkat ( I)· 
dir. 

İstanbul Ticaret Odasının bir tetkl
kat ve istihbarat §Ubesi vardır. Odanın 

galiba en ehemmiyetli fakat en lüzu;;:' 
suz §Ubcsi de budur. 

İstanbul Ticaret Odasının bir mese 
leyi tetkik edip te neticeye bağlaması 

kabil olamaz. Çünkü bu :ıetice hemen 
daima temenni şeklinde vekalete arzo· 

lunur. İstihbarat tarafı is.: sadece bu· 
lunuvermiş bir isi.11den ibarettir. 

Muamelat şubesi sicil, !·ayıt ve sa· 
re işleriyle meşgul clur ki bu şube O· 
danın varidat membamın bir çarkrdır. 

Muhasebe şubesi kelalik ·ıaridat mem
aının diğer çarkını teşkil eder. 

Yarım asırdan faza! bir ömre malik 
olan Ticaret ve Sanayi Odasının an • 

cak geçen sene tes:s edilebilen sanayi 
şubesi bir şeyler yapmak azmiyle hare
ket eder. Fakat odaya karşı gösterilen 
antipati bu şubenin eüzgün işlemesine 
mani olur. 

Odanın esnaf ve neşriyat şubeleri 

yegane iş yapan şubeler halill'dedir. 
Bunların eserleri ıneydaadadır. Ve 
h.:!<ları doğrusu inkar edilemez. 

Bizzat dahildeki erkanının itiraf et
ettiklcri cihetle İstanbul Ticaret Oda
sından bir işin nonnal bir ıelôlde çık
ması iki buçuk ayda kabil olur. Bir me 
m~ele evvela umumi katiplikçe bir 
şube müdürüne haV"ale c!dilir. Şube 

müdürleri bunu bir raportöre yahut 
memura verir. 

Memur veya raportör tetkikata çı -
kar. Tetkikat neticesi rapor hazırlanır. 
Ve müdüre verilir. Müdür raporu tet
kik eder. Kendi de tir şeyler liave ode
rek umumi katibe verir, Umumi katip 

idare heyetine koyar. Heyet müzakere
den sonra meclise verir. Meclis müza -

kere eder ve kabul ederse vekalete gön 
ldirilmesine karar verilir. 

ffakatlcmnşnşee cgt eta oetaoi etaoeta 

Bu işin normal safhasıdır. Fakat ek· 
seriya raporun üç defa raportöre dön • 

düğü, aylarca müdürlerin masalarında 
ldolaştığı gene aylarca f.dare heyetine 
giremediği ve girince de geri çevıilfüği 
olur • 

Bundan on sene evvel her hafta bat
ta hafta da jki defa toplanan Ticaret 
Odası meclisi, şimdi en çok ayda ve ek 

aeriya ilci, üç ayda bir toplanmaktadır. 

Ticaret Odasınm bir muntazam ta -

rafı vardır: Tahsilatr .. Bunlda hiç mü":. 

samaha yoktur. Tüccardao, sanayici • 
den şirketlerden hu rara alınır. 

Ayda bir çıkan mecmuası, günlük 

piyasa ıazeteai ve muntazantmtistr..k

leri olmasa odanm mevcudiyetine inan

mak mii§küldür •• Ticaret ve Sanayi er

babı Ticaret Odalarr yerine faydalı bir 
tcteklriile kavuıacağır d".ye ne kadar 
sevinseler azdır. 

Meseıeıeır 

Daimi sergi 
hazırlıkları 

!stanbulda yapılması mukarrer olan daL 
mJ ıergJ blnaaı etratmdakl mllnaka,,aıar sü. 
rllp gitmektedir. Hasıl olan cereyandan bu 
binayı belodtye ile Ucaret odamnm mllştere. 
ken yapmak istedikleri anıaşılmakbı.dır. 
Belediye ve ticaret odası bir tnrattan bu ce. 
kilde İlta.nbula bir •Cll)I binası kazandınrkcn 
dlğer taraftan da - içine dans \ ' C balo salon. 
lan, boka yerleri, yüzme hnvuzıarı da yer • 
elııtlrl\'ercrek _ 1)1 varidat geUrir bir menba 

vUcuda geUrmeğl dil§Unür görünmektedirler. 
Halbuki diter taraftan bizim bUdlğJmJze 

gl!re bu 1§1 flk olarak ortaya koymuş olan tk 

tfaa·t vekAletl bu hususta lA.zımgelen tetk1. 
kalı • gUrültüsUzcc • yaptırmaktadır. Hatta. 
duyduğumuza göre bu tetkikler sona ermiş 
bulunmaktadır. 

Eğer yanlı§ hatırlamıyorsak, dokuzuncu 
yerllmallar scrgiılnln k0§8dmdan bir gttn 
evvel yanmd& Silmer Bank umum mUdürü 
Nurullah Sllmer ve daha bazı zevat bulundu. 
fu halde serginin aon hazırlıklarmı tetkik 
eden Ba,,vekA.let vekili Celtıl Bayar lstan. 
bulun bir datmJ sergi binasına olan ihtiyacı. 
na ltaretıe §U mealde bir direktif verml§tl : ••= tstanbuld& bir daJınt sergi binası yap. 
mak kararındayız. BütOn vll11.yetıerln tııtl. 

raklle bu tııe yarar mükemmel bir şey yap. 
mak 1sUyoruz. Bunun neye mal olacağını ve 
nerede yapılması münasip bulunacağrru etUt 
edip ıUratıe bana bildiriniz. 

Erte.si günU ıerglnln küşat nutkunu söy. 
Uyen Ce!A.l Bayar, bu noktaya tekrar temM. 
la: 

"- HUkQmet Ankarada olduğu gibi lstan.. 
bulda da daimi sergi binası kurmağt arzu 
eder. Bu hwıusta yapılacak teşebbüae devlet, 
elinden gelecek mUz&hereU gClstermeğt esir. 
gemJyecekUr.,, 

Demi§ ti. 
D direktifi ve ıu vaadi alan makamJu 

elbetteki ıüraUc bu is Uzcrindc catıomrıı bu. 
Junmaktadır. 
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Bugünkü 
radyo 

programı 
tsTA.mUL: 

• • ' • 1 • ' ... •• : • '* ::-~· ,· t • .. .. , • • ......... 

RADYOLiN iLE 
Sabah, öğle ve akşam her 

\'emehten sonra günde 3 defa 
dfşlerinizi fu ça ayınız. 

18,30 p!Akla dans rnuııikfsf, 19 tnd tAratın. 
dan tUrkçe DSD, piyano refakaWe, 19 80 kon 
feraru, Dr. Ali ŞllkrU tarafından (Yeni dO[t 
mu~ çocul<lata ilk on tlef gUne kadar dikkat 
olunacak noktalar ve bakım huaustyeUcr1), 

1 
20 Cemal KAmll ve ıı.rkada§1an U.rafmdan r---.----~·- - ., Zira bir veya 

iki defa yapılan 
her iş mutlaka 
yaram demektir 
ve bu kadarile ı 
dişlerin sıhha

tini tam temine 

TUrl< mu.ırfld§f ve h&lk §arkılan, 20,30 Ömer 
Rıza tarafından arapça eöylev, 20,45 Belma 
ve atkad!11ları tarat,ndan TUr1< musiklııl. 

ve halk Darkılan, (saat ayan), 21,15 orkes
tra, 22,15 aj&nıı ve barsa haberleri ve ertdf 
g llnUn programı, 22,80 pllkla aototar, opera 
ve operet parcalan, 23 son. 
n'ClmEŞ: 

19,05 dana mi1!lkll1, 20,20 t<Oiifetant, 20,4.0 
gramoton , 21, oan konseri, 21,20 mektup ku. 
tusu, 21,85 danıı havalan, 22,35 ht.va, haber 
ler vesnlre, 22,50 konııer. 

LO~'DRA: 

18,05 dana orkestraııı, 19,05 çocuklarm za. 
mam, 20,05 askerl bando, 20,8:1 hafif mu. 
sik i, ve dans havaları, 21,25 haberler, g-ramo. 
!on ve saire, 22,05 konser , 23,05 karışık ya. 1 
yın, 24;85 dana havaları, ıatırahatıerde bava, 

haberler veaaıre. 
ROlllA: 

18.20 danl muılldai, 18~5 katt§ık yaym, 
21,45 kart§tk musiki, 22,05 opera yayını, 24 , 
20 haberler, eoflt& dans muılkl.SI. 
Bu akşam Dehrtmızln muhtrlif aemtlerlnde 

nöbet~! ol&n eczaneler nlArihr: j 
Nöbetçi eczoneJer 
İstanbul clheU : Enılnl!nUn N'ecaU Ahmet, 

Slrkcct Bensaaoıı, Alemdar Eşref Neıet, Be
yuıt Aııador, Şchı:adeba§ı Hamdi, Ak.!aray 
Sarım, Şehremlnl Hamdi, Kara.gU.mrUk Fuat, 
Samatya ErofllOB, Fener HUaameddln, EyUp 
H ikmet. Bakrrk!Sy Hilll, 

Beyoğlu clheU: tctUtlAl cıı.ddeııl Den! Suda 
Tepe~ı K!nyoll, Galata Hüseyin HtıanU, 
Takslm Umonclyan, Şl~ll Nargtıeclyan, Ka.. 
l!lmpaa vasıf, Hasköy Barbut, Be§lktq so_ 
leyman Recep. OrtAk8y Ortaköy eczanesi, 
Arnavutkliy Mlhaladiıı. Bebek Merkez, Sarı. 
yer Asaf, 

UskU!1U cthcU: Ahmedlyede Ahmedlye ec 

zaneırt. 

Haber 
ilan tarifesi 
na.n sayfalarında santimi 40 Kr. 
Resmt illnlar 30 " 
DördUncU sayfula 100 ,. 
Üç ve ikinci sayfalarda 200 " 
Birinci sayfada 400 ,. 
Başlık illnlar 500 ,, 

Ticari mahiyeti ha.lz olmıya.n 

kUçUk llAnlar 20 kelimelik beş de

fası 120 kuruştur. Eskiden mu
kavelesi olan müşterilerimizin 

mukaveleleri müddetince farka. 
tınmaz. Uzun mUddet devamlı 

ilanlar tenzil!ta tlbidir. na.n ver. 
mek huıruaunda yalnız ve mUnha
mran V.AKIT YURDU altmda.kJ 

K~tin lr~ illn bürosuna 

imkan yoktur. 

Yemeklerin kırıntıları, salyanın 
ifraz ettiği mikroplar, dışarıdan 
alman muzır mevad karşısında 
dişler ve d:ş etleri eğer mütema
diyen temizlenmezse bozulmağa 
çürümeğe mahkumdur. Çürük 
dişler, mide ve barsak ihtilatla
nndan zatürrecye kadar her ne
vi hastalığa yol açabilir 

ile muhakkak sabah, öğle ve akşam ve her 
yemekten sonra günde S defa fırçalamak 

şart ile 
• 1 .. •• , • ~ • • •• .. • • 

Mektepınueıre, Çocuk veınoeırn
ne, OlkuO DDırektöır=Deırııne: 

Mektep kitaplarınızı almadan •••• bir kere eıki tanıdığınız 

" VAKiT ,, Kitabevine 
uğrayınız. ilk, Orta, Liae, Yüksek ve Meılek ... Her okulun, her 
amılı için, her düden, her türlü maarif neıriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilir.iniz. 

Ra..tgele yerden almanın •onunda yanılma, yorulma, va
kit kaybetme olabüir, iizülebilir.i niz. 

lhtt.aaa her yerde kıymet vermeli: (V AKIT KIT ABEVI) 
de mektep kitapçılığıncla ihtiıa.. kazanmııtır. 

Kitap üzerine gelecek her sorguya karırlık verilir. 
ADRES: lstanbul. Yakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Yakıt· İstanbul. Posta kutusu: 46. 

Akay işletmesinden 
Akay işletmesine ait Azapkapıda Levazım anbarı ile Kasımpaşada Cami 

altı an barlarında mevcut muhtelüülcin 8 müstamel e3ya 25 llkteşrin 937 Pa. 
zartesi günU saat 14 de aı;ık arttırma ile satılacaktır. Eşyayı ve listesini gör. 
mek istiyenler her gün Azapkapıda levazım an barı başmemurluğuna ve art.. 
tmnaya girmek için yukarda yazılı gün ve saatte yUzde 7,5 teminat akçeleri. 
le Azapkapı levazım anbarmda satış heyetine müracaatları. (6714) 

Istantiul Defterdarlığından 

11111111 

Istanbul Erkek öğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonundan: 

Okulumuzun 937 malt yılına ait tekiz aylık mekiiltt ve mahrukat ihtiyacı q .. 
ğıda. gösterilen günlerde Cağaloğlunda Kültür binumda Liseler muhasebecili· 

ğinde ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuıtur. İıteklilerin ıeraiti anla· 
mak için Kadıköy Acıbademde bulunan okul idaresine müracaatları, muvakkat 

teminatın eksiltmeden bir saat evvel yatınlarak teminat makbuzu ve 937 yılı ti· 
caret odası belgeleriyle belli giln ve saat tc komisyona gelmeleri. 

Nevi Miktarı Fi: Teminatı İhale &U11 ve uati 

Ekmek 
Dağlıç eti 
Karaman eti 
Sığır eti 
Kuzu eti 
Sade yağ 
Toz ıeker 
Kuru faı. 
Kırmızı merc. 
\~eşil merc. 
· :ohut 
Kuru aofan 
Patates 
Yumurta 
Pirinç 
Makarna 
Un 

40000 
4000 
2000 

500 
600 

2500 
8000 
2500 
200 
600 

1000 
ıooo 

4000 
80000 
7000 
1000 
1700 

10,S 
45 
43 
35 
48 

100 
26,S 
16 
12 
17 
12 
3,5 
8 
2 

L. Krı. 
315 00 

234 73 

188 00 
159 00 

48 45 

150 88 

121 00 

41 85 

12/ 10/ 937 Saat 14 

12/10/ 937 •• 14,30 

12/ 10/ 937 " 14.45 
12/ 10/ 937 " 

ıs 

12/ 10/ 937 " 
15,3ü 

12/ 10/ 937 .. 15,45 

15/ 10/ 937 .. 14 

" 
14,30 mllı:acaat edilmelidir. 

Telef on: İstanbul • 24370 Lira Kuruı Şehriye 
Beyoğlunda Kamertahun mahallesi.rı in Çukur sokağında eski Beyaz peynir 

100 
800 

23 
26 
16 
26 
37 
60 

15/ 10/ 937 

~-ıııııuıııııııııtııınıııuıuıııııwııunııııolfflll 4 yeni 6 sayılı ev enkaT.ı. 99 84 Kaıar peyniri 
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LOIU1AN llKKIM 

Dahiliye Mütehanı&ı 
Pauıraıuı ba~ka ı;unıerde bğleden aonrrı 

saat c:.,o taa 6 yıu kadıu lltanbUlda Dlv&:ı 
yolunrta c 104 J auınaralı buaua1 kabinutndt 

bastaıannı kabul eder. Sah, cumartesi r,tır. 

ıert aabab "il ,~ - ı:t" 811.8tıer1 !ıaklkl tukllray8 
'1!&hsustur. Muayenebanı ,,, n ıeıctoD 

mBll Kıoltk ıeıeıon: 210ü. 

N:ec21ett!n Atasagun 
Her gün sabahlan ı.ekiz buçuğa 

ak~amları 17 den 20 ye kadar Lale 
li tayyare apartmnntan ikinci daire 

17 numarada hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalannı parasız, Kurun, Ha 

her okuyucularını dakupon 

bilinde muayene eder. 

muka· 

Büyük Piyangosu 

6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 det1ıf1 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Pundan başka: 40.000,25. tOOO, . 20.000, 15.000 
10.000 lirahi< ikramiyelerle ( L00.000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 -birinciteırin-937 günü ak!amına kadar biletini ele~ 
tirmi~ bulunmalıdır. 

Bu tarihten ıom a bilet UMrindek.1 hakkı sakıt olur-
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~-------------~----------------~--------------b' Kraıın bu bağırışı salonda müthiş 
B;r tesfr yaptı, Vitiri, Loin, Omana, 
ıa.:6~d~ Ledikuir, Tenin, Kreki. Pol. 
d do Sıledi ve zaptiye nazırı hep bir. 
l en krala doğru koştular. Fakat bun. ı 
5fllın hepsinden evvel peşinde dört 
g a~~ a~ı olduğu halde Konçini de 
"e ınıeti. Mareşal Dankr'ın gözleri 
lr~hşi bir .sevinçle parlamaktaydı. Kra 
a Pardayanıı bir fenalık yapacağını 
,.._~1arnış, bundan istüade etmek iste. 
.. JlŞti, 

8 
~raliçe, Fausta, Leonora ve bütün 

1: 
00dakilcr yerlerinde kala kalmış _ 

ı. r, konuşma1ar kesHmi§ti. Herkes 
11;rahn bul d ~ 
dı. un ugu tarafa bakmaktay. 

nu~onoranrn gözleri parlanırştr, mem 
hakı u. do da Konçini gibi Pardayanm 

F tın an ~elineoeğjne emindi. 
lılrnautstaya gclinceğ onun kaşları ça 

IŞ I. Sevin t · • 
!!ediyordu. p ç en zı~a?e korku his. 
onun bu kad ardayanı ıyı tanıdığı için, 
ve kendisini ar ~t_na.klık etmiyeceğini 
Yordu. Parday~a~atmıyacağmı bili 
nıeınekle bcrabe ıse ne olacağım bil. 
den hoşlarunl§tı r ıu:ı ı.~n bu hareketin. 
sarıldıktan son~ R_!lçuk kral etrafı 

- liey efend· ~ovaıyeye tlönerek: 
h ı, sız del' . . . oa musunuz" Ad ı mısınız? Sar. 
- dedi. • Para~ ınız nedir bakalım ? 
v Yan sua]J • •1 . 
ap vermeye lUzu .. erın ı kıne ce. 

suati ise cevap m gornıeın~ti. Son 
- Ben • ded~ız bı~akanıa.zUı: 

Yanını. • şövalye dö Parda. 

P~daya.n ismini ·· 
:rinde tesir ya ~Ylerken kral üze 
J;'llhaJtih:ı. kraIIY.ıcagı?ı dÜ§üıunU§tti. 
Ci'JU b" Jn Va.zıyeti d b 
df ' lı~:z; CWelki h'dd . er al de • 

, dcmt"ll·i gib sert ~ :tı geçti, §im. 
- Şö·ıalyc dö P a mıyordu. 

eordu. Sat b' h ardayan :rnı? diyP-1 
ır :ı. .. ,.c•ı • 

zerken, bi .> • ~ c 3övalyeyi !lL 
raz evvel bu a.ın-

"4AU11 Yakalat. 

mal( içm muhafız kumandanını çağır. 
dığmı bile unuttu. Seyretmekte oldu. 
ğu Pardayanda.n başka kimseyi göre. 
miyordu. Evet, kral her ~eyi unutmuş. 
tu Fakat Konçini unutmuyordu. Kra. 
im değiştiğini farketmedi, eğer etmiı 
olsaydı, o da Vitiri gibi susacaktı. 
Konçini bunli farkedf-ınedi. Buna da se 
beb kralın a.rkasmda duruyordu. Ma. 
re~l artık, bu mel'un şövalyeyi yaka. 
tadığına emin bulunuyor, arkasmdaki 

dört ada.mı . .Lövinyak, Roktay, Longval 
ve Enova güveniyordu. Kralm em • 
retmekte geciktiğini görilnce, aceleci
liği tuttu, Luinin öniin:de iğildi ve son 
derece se'\•indiğini bellı eden bir tavır. 

la dedi ki: 
_ Haşnıetlil efendim, öyle .ıanrıedl. 

yorum ki. böyle bir serserinin yaka.. 
!anması işini en sadık bir bendeniz o. 
lan bu acizden başka birisine bırak
mak hakaretinde bulunmaz.smız. 

Koncini bunları söyledikten sonra. 
doğruldu, etrafına. bir göz .gezdirdi ve 
sonra sözlerine devam ettı: 

_ Zatım bu hak benimdir. buna hiç 
kimse bir şey söyliyemez. 

Bu tedbirsizce sözlere kar§ı herkes 
ş:ışırmıştr. Onun hitab ettiği insnn • 
}ardan hiçbiri ağzını açmadı. Bunun 
ııebP.bi aşikardı . .Kralın yanında bulu. 
nanlarm hepsi de Konçininin düşman. 

larıvdılar. 
Mııreşal kendi kendine kızıyordu, 

Meselenin ne §ekil alacağını hala anlı. 
yamamıştı. Hiç kimsenin kendi söz.le. 
rine itiraz etmediğini görünce nüfuzu 
allına alarak acı çıkartmıya hazır 
bir canavar gibi Pardayana b:ı.ktı. 
J\'.onçininin bu galebesi uzun sürmiye. 
eekti. Birdenbire yuvarlanacaktı ve bu 
da pek çabuk olacaktı. 

Kral Mareşal Dankr'da.n başka her 
kesi y~re geçirtecek bir surette ona. 
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PA'RDA YANIN KIZI !5'1 

Fau.sta cevaba hazırlanıyordu. Fa. 
kat Ma.l'i dö Mediçi vakit brrakmadan 
dedi ki: 

- Efendim, ounu da söyliyeyim ki, 
kendisi en sadık ve en emniyetli bir · 
dostunuz olacaktır. Bu zamanda bu ka. 
daı- candan dost bulmuı ne kadar 
güçtür? •. 

geçmeye mecburdu. Şövalye bir taraf. 
tan krah, diğer taraftan da yanında 

duran Ode dö Valveri •üz.mekteydi., 
Ode dö Valver, §imdiye kadar gördü. 
ğümüz gibi, rolü Pardayanı takipti. 
Şimdi de şövalyenin yanında duruyor. 
du. Fakat birini arar gibi gözlerini 
kalabalık üzerinde ger.diriyordu. Onun 
bu halini gözünden kasırmıyan töval. 
Ye. delikanlının içini çektiğini de gör. 
dü ve bütün alaycılığı ile dedi ki: 

)ı{arl dö Mediçi, kalpten gelen bir e. 
da ile bu sözleri söyledikten sonra Fa. 
UJ1taya yanaııtı ve saray mera!imini 
filin bırakarak güzel kadını kucak • 
ladı ve öptü. Bu sın.da yavaş bir ses. 
le italyanca dedi ki: 

- Geliniz aziz dostum, si~i tebrik 
iç.in kaynaşan ma.dam ve mösyölere 
yaldaşa.Imı. 

Valide kraliçenin söylediği doğruy. 
du. Sa.raya ilk adını at.ıemda büyük 
bir nüfuz' sahibi olmU§ olan güzel ve 
çok .zengin d*s dö Soriycntese ya. 
na~mak istiyen birçok insan vardı. 

xxxxvın 
KtMlN SEF!Rt 

Bundan sonra olacak va.kala.rın iyi. 
ce anlaşılması için, şahısların mevki. 
lerini bir kere daha kaydedelim. 

Tabü, evvela kraldan b8.§hyacağız: 
On üçUncü .Lui, herkesten uzakta dur. 
maktaydı, annesinin Fnustayı aJıp gö
türmesi, ve onu kıymetsiz bir şahsi • 
yet gibi ortada brrakıveruiği ınah1m .. 
dur. 

Biçare kralın vaziyeti çok dil§kün. 
dü, o hesaba katılnıamaktaydı. Nete. 
kim, merasimden sonra da herkes onu 
unutuverdi. Lui bunn hayret etmiyor. 
du, çUnkü bu i§e alJ§mıgtı. Fausta. • 
nın etrafında pervane gibi dönenleri 
seyirle vakit geçiriyordu. 

Pardayan: kürsünün sağ tarafında 
bulunmaktaydı ki, böylcc.e kraldan an. 
cak dört ceş adım mesafedeydi. Kral 
hareket etse, Pardayanın önünden 

- Ne o, genç dostum. Nf'.niz var? 
Anasını kaybetmiş bir dana gibi, acı 
acı iç.inizı çekiyorsunuz? 

- Ah mösyö. N ek adar .an.§tll'8am, 
yine onu göremiyorum. 

Pardayan anlamamış gibi yaparak: 
- Kimi? • diye sordu • 
- Kimi ne demek cf endim" Floran.. 

sı ... 
- Ha, ~ık olduğunuzu taml\miylc 

unutmuştum. Sahi o da var. Sizin sev. 
giliniz hala saraydadır. 

- Fakat onun buraya gelmiyeceği. 
ni zannediyorum. 

- lhümali var. Bu yüksek cemiyete 
belki de sokmazlar, hangi hakla bu • 
raya gelecek. 

Bu sözler Uzerine Valver bir daha. 
içini çekti. Parday:ın ise giiliiyordu, 
ayni zamanda da etrafı tarassuttan 
bir an bile hali kalmamaktaydı. Bir 
ınüddct sustuktan sonra Vnlvcr dedi 
ki: 

- Mösyö şövalye, hatırıma bir şey 
geleli. 

- Kimbilir nekndnr saçmadır. A. 
§ıkların kl!fasından doğru bir düııün. 
ce hiç çıkar mı? Neyse, söyleyiniz ba.. 
kalım, nedir aklınıza gelen? 

- Fakat efendim, aklıma geleni ya. 
p:ıbilmck i~in s!zi yalnız :nrakmıya 
mecburum. 

- Eğer bu kadarsa ziyanı yok .. , 

-
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- Ya bir müşkülat karşısında kalır
sanız? 

- Bana ne olacağını zannedersiniz? 
- Mareşal Dankr. burada kendi e. 

vindeymi§ gibidir de ... 
- Konçini mi? Serserinin pervasız. 

lığını bilirim. Fakat kralın önünde hiç 
kimseye bir şey yapamaz. Eğer bir 
5ey yapmıya kalksa bile, bu hareketi. 
ne benim sebeb olmam lazımgelir. Bu 
kadar aptallık edeceğimi de zannet -
mez.siniz ya ... 

Pardayan krala ba.ktı. Bu bakış, o. 
nun orada olduğuna emin olmak isti -
yormuş gibiydi. Sonra sözlerine devam 
etti: 

- Ben buraya mesele çrkarmıya 

gelmedim. Eğer bir şey yaparsam on. 
lar kazanırlar. Benim buraya gelişi. 
min se':ebi, kralla görüşmektir. Fa. 
ustanın geldiği zaman buradl\ bulunu. 
şumun seb~bi de ona küçük kralın ya
n~,da bu:unduğumu, hücumlarına ha.. 
zır olduğumu göstermek içindi. Ben 
hiç kimseyi hile ile yakalamak taraf. 
tırı değilim. Emin olunuz ki. Fausta. 
b;} ün maltsadımı anladı ve şimdilik 

galıb :;eldiğini zanııediyor. Bakınız., 

bana nas 1 bakıyor. Halbuki biraz son 
ra sıra benim o'acaktır. Benim indi. 
rccz~im dırbe ise. onu çok sarsacak. 
tır. l\onçiniye ~elince, krala söyliye. 
ceğ im i söylc:iiğim zaman. eğer dünya. 
nın en aptalı değilse, bu küçük bil. 
kümdar anlıyacaktır ki, berk»se karşı 
beni müdafaa etmek onun menfaatine. 
dir. t~te görUyorsunuz ya, hiç düşün. 
med:m beni bırakabilirsiniz. Mademki 
deh~tH bir heves içinizi kaplamış bu. 
lunuyor, binaenaleyh sevgilinizi araş
tırabilirsiniz. 

Pardayan alay ederek bunları söy. 
lcr~eıv Valver düşüncesinin keşfedil. 
<liği için utanmıştı. Şövalye tatlı taL 

h güldü ve samimi bir tavırla. dedi ki: 
- Haydi delikanlı haydi! 1z peşin.. 

de koşan bir av köpeği gibi her tara. 
fı iyice koklaymız, araştırınız, her ta
rafı alt üst ediniz. Bu salonlarda, bu 
merdivenlerde, bu koridorlarda. yolu. 
nuzu şaşırmadan, kendinizi tanıttırma 
dan onu arayınız, haydi gidiniz. .. 

Valverin arzusu olmustu. Sevgilisi. 
nl aramak için yola koyuldu. Acaba 
nişanlısını bulabilecek miydi~ Yoksa 
Pardnyanın dediği gibi hiçbir şeye 
muvaffak olamadan geri mi dönecek. 
ti? Bunu ilerde göreceğiz. 

Pardayanın arka tarafında, ve ol • 
dukça geride kralın sadık bendeleri 
Loin, Omano, Bellogard, Sovura dur. 
maktaydılar. Kralın yanına çağrılma. 
tarını bekliyorlardı. Halbuki kral bun. 
tarı unutmuştu. Kü']ük hilelerle naT..a.. 
n dikkati celbe çalıştılar, fakat neti. 
ce vermedi. 

Pardayanın sol tarafında ve olduk. 
ça uzakta ve göremiyeceği bir küşede 
Lövinyak, Eno, Roktay ve Longval 
duruyorlar, saklandıkları pencere kö. 
şesinde alçak sesle konuşuyorlar ve 
ayni zamanda da gözleyişlerine devam 
ediyorlardı. Konçini bu arada ortadan 
kayboldu, Rospinyak da ayni zaman. 
da. ortada görülmedi. Mareşalin, sadık 
adamına emirler verdiği muhakkaktı. 
Bu emirlerin Pardayan ve Valver hak. 
kında olduğuna şüphe yoktu. Konçini, 
uzun zaman dışarda kalmadı, çabuk 
döndü. Rospinyak ise daha uzun müd. 
rlet görünmedi. 

Kürsünün öteki ucunda, Pardayanın 
bulunduğu köşeye kar§ı oları tarafta, 
kraliçe, Fausta ve Leonora. bir grup 
teşkil etmişlerdi. Erkek kadm bütün 
salondakiler önlerinden geçiyor ve dil~ 
şes dö Soriyentesi takdirlere S?arkedi. 
yorlardı. 

•• -"' ~ 
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Fa.W!lta, kendine mahsus bir azameL 
le bu tebrikleri kabul ediyor, geçici 
gülümsemesiyle etrafa iltifatlar da • 
ğıtıyordu. İşte küçük kral terkedildiği 
köşede bunları seyirle vakit geçirİnek
teydi. Şunu söyliyelim ki, Fausta et. 
rafmdakilerle meşgul olurken. bir ta.. 
raf tan da arada sırada Pardayana 
bakmaktaydı. Fakat bu bakışlarda 

müthiş bir alaycılık farkediliyordu. 
Konçini salona döndüğü zaman sa -
kin, fakat kibirliydi. Dudağı hakaret 
edici bir halle kıvrılmıştı. Kadınla • 
rın ortasına. geldi, durdu. Kral tara. 
fından takdir edilen düşes dö Sori -
yentesin kendisi tarafından ta"kdim e
dilmiş olması, Mari dö Mediçinin de 
nedimi oluşu, sarayın en büyük ada. 
mı olduğu hareketlerinden belli ol • 
maktaydı. Faustayı tebrik edenler, O

na da tazimde bulunuyorlardı. Kral, 
iptida, Pardayanın orada olduğunu 

farketmemişti. Bütün dikkatini Faus. 
taya hasretmişti. Şunu da kaydede -
lim ki, kral Faustaya aşık değildi. O, 
evvela henüz bir çocuktu. sonra da ba 
bası gibi çapkın değildi. Küçük Lui, 
Faustanın fevkalade cazibesine kapı1-
m1~tı, işte o kadar . . Bunda annesinin 
de tesiri vardı. Nihayet bir vakit gel. 
di ki. Fa.ustayı seyretmekten bıktı. 

Gözlerini etrafta gezdirdi, Konçininin 
tavırlarını gördü, onun bu küstahlığı 
sinirine dokundu. Gözleri parladı, yü. 
zü al al oldu. Başını öbür tarafa çe. 
virdi. Bu sırada biraz evvel oturduğu 
bhtın kürsüsüne dayanmış knlmış ya 
hancı bir insan olduğunu hi::ısetti. 

Fevkalade soldu. Yumnıklarını hiddet 
le sıktı . dudakları kıpırdadı . fakat hiç 
bir ses çıkmadı . 

Gözleriyle etrafı !lir daha kontrol 
etti. Belki de muhafız alayı kumanda. \ 
nı Vitira'yı aramaktaydı. Fakat onu 
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göremedi. Üç dört metre mesafede 
duran ve kendisini adeta merhametle 
süzdüğü halinden belli olan bir ya -
hancı insanı farketti. Bu meçhul in. 
san şövalye dö Pardayandı. Onun mer 
ha.metle dolu gözleri Luiye büyük bir 
hakaret gibi geldi. Küçük kral ikti. 
darsızlığmın derecesini anlamıı;ıtı. O
muzları düşlii, yüzü buruştu. Tanıma.. 
dığı bir insanın bu hali ona çok fena 
gelMişti. Bu hal Konçininin terbiye
sizliğinden daha fena tesir yaptı. Li
kayt bir hal almak, bu suretle hakare. 
tin tesirini hafifletmek istedi. Başı. 

nı başka taraflara çevirdi, fakat bu a
dam hala ona bakıyordu. Hem de ay. 
ni tarzda. Bu vaziyetten kurtulmağı 

düşündü, sağa doğru gidemezdi. O ta
rafta Konçini tavus gibi kurulmuş du 
ruyordu. Sola da gidemedi, yabancı 
oradaydı. Dümdüz ilerlemek için bir 
adım attı. Fakat ikinciyi atmıya va. 
kit kalmamıstı ki, bu ~·abancı adam 
derhal iki adım ilerliyerek önüne gel. 
miş ve yerlere kadar iğilerek hürmeL 
le kendisini selamlamıetı. Küçük kral 
hiddetinden tirtir titrerken, şövalye 
gayet sakin bir tavırla dedi ki : 

- Haşmctlfı efendim, bir söz söy. 
lenıeniz Kon::ininin ya.kasına yapışa • 
rak pencereden aşağı fırlatıp gebert. 
mem için kafidir. 

Pardayam tanımamış olan küçük 
kral. bu hale müthiş surette kızdı, bu 
adam saray terbiyesine uymıyan iki 
büyilk kabahat işlemişti. Bir.incisi, 
kral kendisiyle görüşmeden lafa baş. 
lamış, ikincisi ise • ki bu ehemmiyet
liydı • kral yürürken yolunu kesmek 
mü11a~c:etsiz' iğini yapmıştı . Hele sö~ 
lcrini işitince kendisiyle nlay edildi • 
ğinc de kanaat getirdi ve çok ı;ert bir 
sesle bağırdı: 

- Hey! ... Vitiri, neredesin? 
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i tibid: tpkı cildinizin "Biocel,, 
d' ır .. Bu lrUıj b cevher: §imdi cil· 
· · eıleınck · ıçın rnatı • ve gençleıtırmek 
lcaı0 up nısbet dair!sirıde To 

n krem· . 
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· ak· tccrub ıt kaybetmeden bunu 
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cilde ıon derece yapı§ma hassa· 
ıını veren hususi ve kıymetli 

maddeleri ihtiva eden yC"ni ve 
ıayet ince bir pudra ku!landım. 
Hemen hemen gayrimer'i olup 
ıudan, yağmurdan ve tagayyU. 
ratı havaiyeden kat'iyyen milte· 
essir olmadığı için banyonuzu a· 
lırken veya ııcak bir salonda 
dansederken terleseniz bile yü. 
zünüzde sabit kalır. Eu yeni 
pudranın ıayanı hay~ct ve ori· 
jinal renkleri vardır. 'Bu cazip 
keşif pek büyük ve maıi fedakar· 
lıklarla Tokalon müeueaesi ta. 
rafından temin eclilmı~tir. Ve 
Tokal on pudrasına karıştırılmış· 
tır. Her yerde Tokalon krem ve 
pudrasını ırıyınız. 

) Binlerce Tokalan müıterisinden mü HH'f"ÜH mektup 
~?lann m6tahedeleri, kendiliğinden ıelen ve kıy· 
--.ut delillerdir: 

~ii ( Krem •• pudralannızı kullanmak ıuretilı yüzümü. 
k !_düz Ti pürüzıüz bale ıeldtfini ıor dilm. Bu hal ar 
l,..ılarınun bile naaan dikbtiai cılbet ti.) ...... 

M. F. S. M. Bur .. 

r d ~ ~ okalon kreminin yüzdeki kabar cıklar için çok iılİ· 
• esını .. d'" de d .~or um. Bu la~ ye eııiz pudralannız aay~n. 

Gzıun ve beyaz biı: cilde malik oldum.) 

Z. 8. M. H. O. • .Fat .. 
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Muha Komisyonundan: 
Cirı,,ı Atiktcm be'::c~·en Muvakkat /Jı4leni11 
lJ Eı:ııo Li '.. teminatı Tarihi n 2~. ra K l.A 

Günü Sa.ati Şekli 

Od VV'l07 3430 sB rq K. 
.A~n 91~88 25178 67 

2580 00 13/10/ 937 Çarşamba 10 kapalı zarf 
-~pa 55U59(s J89Q 00 l:S .. 

v 28399 50 213 " " 
rfa gUmrUJc O 00 14/ 10/ 937 Perşembe 10 " 

l muhafa~a ik" . 
lta~ - Urfada gU .. k ıncı tabur .!1fınaını.a komisyonund'tn: 
e;arıatı ihtiyacı içir;;ru k rnuhafaza ikinci tahur ve talimgahlar erat ve 

l•o ın Siln "~ sn:ı.tı 1 mu a\'e~eye ba~lanacak Cilan cins ve miktarlar He cksilt-
rıkarı' ar ve ~kıll . ·ı . 
'l ·ln?ı;:trr. erı Yllkarda yazılı üç kalem madde cksı tme-
- - ~:ı.· ") •-• • L.,tl''lf\ 

t " - lst k1· ve evsafları k · 

Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Ra.n 
N o. ı Telef on: 44086 

İLAN 
İstanbul altıncı icra memurluğun

dan: 
Dosya numarası: 935-3112 
Tamamına yeminli üç ehli vukuf 

marifetiyle 2860 lira kiymet takdir edi
len Beyoğlunda Pangaltı mahallesi Bek 
çi sokağında eıkil ?ve yeni 49ve numero 
taj 39 kapı numaralı bir tarafı Kemah
çıyan ıt"irkor hanesi ve bir tarafı !alcı 
Haçik hanesi ve bahçesi ve bir tarafı 
Tarsapiç hanesi ve tarafı rabu tarikam 
ile mahdud bir bap hanenin tamamı 
2280 numaralı kanuna tevfikan açık 
arttırmaya konulmuıtur. Satış pcıindir 

müşteriler kiymeti muhammcnenin yUz 
de yedi buçuk nisbetinde pey akçası ve 
yahut milli bir bankanın teminatlı bir 
mektubunun \'erilmesi icap eder. Miite 
rakim vergiler borçluya ve rüsumu del 
JaJiye ile 20 senelik tlvb bedeli milşte 
riye aiddir. 1ıbu hane ahşaptır. Bod
rum katiyle beraber ıUç kattır. Elektrik 
terkos tesiutı vardır. 

Bodrum katı: 
İki basamakla ufak bir merdivenle 

antre mevcuddur. Sol tarafta bir mer
divenle zemini beton v~ çimento döıeli 
ve alçak tavanlı bir yemek Odası görülUr 

Bunun yanında zemini çimento döteli 
içerisin.de bir ocak, bir mozayik tekne 
bir çama§ırhk olan mutfak kıımı var
dır. Sağ taraf ta bit" hala vardır, 

Zemin Kat: 
Sözü geçen antreden ahfip bir mer , 

divenle bu kata çıkılır. Sol tarafta ufak 
h:r sofa etrafında diğer odalar mevcud-
dur. Odaların birisinde merdiven altı 
mevcud olup içerainde bir musluk var 
dır. Odaların zemini ahşap olup boya 
sızdır. Tav'n ve doğramalar da ahpp 
olup boyasızdır. Duvarlar adi badana 
olup kısmen muşamma dö§elidir. 

Birinci Kat: r-

Ahşabt bir merdivenle bu kata çıkı 
hr. Sol tarafta vitre bir bölme ile merdi 
venden ayrılan bir sofa mevcuddur. Bu 
sofa üzerin.de bir hala ve bir muvakkat 
mutfak ve bir büyük oda mevcuddur. 
Bu .büyük oda üzerinde antrenin ilıt-:i
ne ısbat eden laısnunda ufak bir yatak · 
o~asr mevcuddur. Bu katın da döşeme 
sı ta\'anlan ahaap olup b"" "k d d d f :ır- uyu o ı a 
k e ormaıyon mevcuttur.Bu katın beher 
ısmında h:arap bir vaziyete büyUk bir 

balkon (tahtapuf) mevcuddur Çatı 
Aldi kiremitle örtülüdür. · 

Bin~ umumiyet itibariyle bakımsız 
bir vuıyette olup ön tufr ah§ap kapla-
mı ve arka taraf da kısmen çinko kap 
lıdır ve kaplama tahtalın aır boyalı-
dır. · 

Bahçe: 

Binanın arka tarafında kinde bir 
kuyu ve muvakkat bir halbı v~ bir erik 
ağacı olan bıh~edir, 

Meaaha: 

Arsa86,20metre murabbaı olan arsa aa 
hasının 54,07 metre murabbaı bina ve 
geri kalanı bahçedir. (Bina üç kat itibar 
edilerek mecmuu 162,22 metre murab
baıdrr) 

Açık arttırma prtnameıi 26:İÖ-937 
tarihinde divaahıneye talik edilecektir 
Birinci arttırması 11-11·937 tarihine mü 
sadif perşembe günü saat 14ten 16 ya 
kadar İstanbul altıncı icra dairesinde 
icra edilecektir. Arttırma bedeli kiyme 
ti muhammenenin yüzde yetmit beşini 
bulduğu takdirde ihale edilecektir. Akıi 
takdirde en çok arttıranın taahhüdü ba· 
ki kalmak üzere arttırma on beş giln da 
ha temdid edilerek 26·11·937 tarihine 
ır)jsadif çarıamba günü ayni autta ic 

Geldi 
Ve kış yakl~şıyor 

Elbiıeye dair İlltiyaçlat rnrzı !İmdiden Galatad. meıhur 

EKSELSYOR 
Büyük Elbise Mağazasında 

Her yerden UCUZ ve TEMINA TLI alabilirıiniz. 

Şu cedvelden bir fikir 11dinebilirainİ7. 

ERKEKLERE 
Liradan itibaren 

PARDESULER Janr angle 
Empermeabl Gabardin 

Her renkte 

PARDESttLER 
MUŞAMBALAR 
TRENÇKOTLAR 3 katlı 
KADINLARA 
MANTOLAR Yflnlü 

PARDESULER 
MUŞAMBALAR 
MUŞAMBALAR ipekli her renilte 

Gabardin 
Her renkte 

ÇOCUKLARA 
PARDESOLER Gabardin 

13 
18 1/2 

11112 

15 1/2 

10 1/2 

15 1/2 

10 1/2 

23 

'1 
6 

28112 
MUŞ.AMBALAR Her renkte 
Erkeklere ısmarlama KOSTUMLERI 
en iyi kuma,ıardan iki prova ile 

Taksitle dahi muamele vardır • . 
EKSELSYOR 

Galata Karaköy mağazasında 
satılmaktadır 

\ 

ı~ın1111nııı11111111ımını 

-Şirketi Hayriyeden--
Sayın Yolcularımıza: Mevsimin en 

gilzel havalı bir gönll olan yarınki Pa
zar için tarife haricinde fevkalAde zu
hurat postalarımız olduğu llAn olunur. 1 

TURAM 

r 

BAKiMiZ, 

,, Pf QLOOENT" 
. " " VENi SU~LU 

AMBALAJI NOA~ 
~~~ 

<ıtı \·e k c «lerin ilk temi t ornısyondadır görülebilir . 
.ı .... t ~nunt \cslkaıar·ı na a ait \"ez.ne makbuzu veya bapka mektup-

.... c1 l'f • e bırlikte . ~ .. r .t 1 r.ıektu.,1:ı eksiltme saatlerinden bir saat evvelıne ka-
.... ı> tgA.hı • · rınr Urfnda k" rU 

t na tabur tatınnl 0~ bll.§ında gümrük muhafaza. ikinci tabur 
Ol~a-- Posta ile gönd ·nıı. a komıeyonuna vermeleri. 

_, il!n ı erı ecek teklif kt ·· 
o unur. CS~) tne uplarının 2490 88yılı k:ınuna gore 

ra edilerek arttırma bedeli muhammen 
kiymetinin yüzde yetmiş beşini buldu
ğu takdirde ihale edilecektir. Akıi tak 
dirde 2280 numaralr kanuna tevfikan 

satıı geri bırakılacaktır. 2004 numaralı 
icra ve iflis kanunun 126ıncı maddeıine 
tevfikan ipotek sahibi alacaklılar ile di 
ğer alakadarlarının ve irtifak hakkı aa 

hiplerinin iıbu ıayri rnenkuldeki hakla 
rım ve hususiyle faiz ve masarife dair 
olan iddialannı evrakı müsbiteleriylc 
birlikte 20 gün içinde kJ a dairesine bil 
dirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları 

tapu sicilleriyle sabit olmadıkça satış be 

delinin paylaımasından hariç kalırlar. 
Alakadarlarının işbu madei kanuniyeye 
göre hareket etmeleri ve daha fazla ma
lumat almık istiyenlerin 935-3112 nu 
maralı dosyası ,:.le dairemize müracaatla 
n ilan olunur. 
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11 BiRiNCi TEŞRiN PAZARTESi SATIŞA ÇIKl'fOR . 
Şarkın En Büyük Şekercisi Olan Hacı Bekir Zade 

Albü KARAM ELALARI NI N DA 

DÜNYA ÜZERiNDE EMSALi OLMIYACAKTIR. 
HACI BEKiR ZADE ALI MUHiDDiN 

SATIŞ VERLERi { 

ISTANEIUL: 
BEYOÖLU: 
GALATA : " " " " " 

" " " 

r-• Biltlln ağrı ve sızıların çaresi ~-, 

p 
Bafı ve dlfl ajlrıyanlara, nezle ve kırıkltlı 

olanlara, Romatizma ve bel a~rıtarına kar,ı 

Senelerden beri tecrübe edilmiş 
en tes;rJi ilaçtır. Mideyi bozmadıQ! 
g i bi kalp ve böbreklere hiç mazar
ratı yoktur. ıcatunda günde (3) kaşe 
alınabi lir. lamine ve markasına lüt
fen dikkat. Takt itlerinden sakınınız. 
Türkiyede her maruf eczanede 
bulunur. 

A • 

1 

KADıKÖY : " " 

lstiklBI Lisesi 
· Direktörlüğünden : 

1 - tık, Orl& ve Llse kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır, 
2 - Son aıruflarda nehari talebe için yer kalmaouıtır. 
3 - !stiyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres : Şehzadeb~ı polis karakolu arkası. Telefon: 22534. 

I'( Dr. lh .. n Sami 

1 ;:~~?ı~ıa~~~ • ında iZ • 
1 

pek tesirli ve tuıe qıdr.'. Divanyo-: l ıu Sultan M&hmut tUrbeel. No. 113. 

Umicfuı fevkinde rağbet kazanan 

JUNiOR 
Oöz hekimi 

Dr.Muıat RamiAgdın 

Fener ve pillerinin taklitleri çıknuıtır. Taklilde 
yeltenenler kanuni yollara müracaata lüzum kal. 
maclan sayın halkımwn rağbctsi.zliğile cezalarım 

çekmiılerdir. Fener ve pillerin üzerindeki JUNIOR 
markasına dikkat etmeleri müıterilerimizin men. ' 
faatleri iktizasındandır. Türkiy~ için umumi satıı Muayenehanesini TakSim.Talimane 

Tarla başı Cad. URFA Apt. nına 
nakletinlttir. Tel : 41553 

Pazardan maada hergün: Oğleden 

Deposu: 1 S M A 1 L ö M E R 1 Ş Ç E N 
GALATA HARAÇÇI SOKAK NO. S 

D t K KAT: AnadolUda bayr. aranıyor. 

.. 

aonl'a saat ikiden al•YVa kadar 
~~~~~~ .. J'~~·-Çu Uklu:Hasao Bey 

Kimyager ~ BU PAZAR GDND 
Hüsameddin Bayan MV.4&U;A. nın ıştırakll~ 

Memleketimi~in en tarunını• aanatktrlarmdan mürekkep İNCE SAZ Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. ~ 
Bihlmum tahlillt. Eminönü Emlilc YETİ aeanalarm:ı devam edeceği ni aayın müıterilerimize bildirir ve 
ve Eytam Bankası karpvnda bıet terini bekleriz. Çubuklusuyu para sız verilir. 

Bey hanı. 


