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Et fiyatları indirildikten sonra Fransada kabine buhranı 

Belediye sıkı kontrol 
yapmalıdır 

Bluma radikallerin 
müzaheret edecekleri 

Aksi takdirde Hükümetin feda
şüpheli görünü 

KomUnl~tlerln ka bi-
or 

karhğı anca-k muhtekir erin l• ş ,·ne neye iştiraki radlk al
lerl UrkfitUyor 

~~~~ 
~ - ~ r? . • ...... ... "' ~~_... . .......,...,,..,-.,_..,.;,..__..~___.,~ ......... ~-

'1&~1Jlet hayatı ucıalatmak yo1und.a, et fiatlarını indirerek ilk adımı attı. Ya
'""'Ga bunu diğer gıda nuuldclcrine dair ııcu:luk kararlannın takip etmesi bek

yaramış 

o ur 
Ucuzluk kararı 
martta tatbika 

baştanıyor 
Et fiyatları hakkında hükUmetin ver· 

diii karara dair tafsilat ve karann ~
rimizdeki akisleri, neticeleri hakkında 

malumat (4) üncü sayfadadır. 

Yekta vapuru 
Davası 

lenir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ H~uki bakımdan şayanı dikkat 

y edikulede bug· unkü kaza bir ehemmiyeti olan muhakeme 
neticelendi 

Tren alhnda Norveç vapuru 
bir zavalh. parçalandı'teminatve!:~:n~ 
k l3u 4n ıaat U ile 12 nrasmda Yedi- " hattın !!zerinde bir adamın dolaşmakta 1 _ .... _ ................. -........... ·-·-
t~t istasyonunun Bakırköy cihetin.de olduğunu gönnü§ ve düdük çalmak : M a ll<s Dm 1 
b• Yltr Orpertici bir kaza olmuş, ve genç • surctilc bet bahtı ikaz etmeye uğraş- : G k I' n 1 

b~ .~dam, tren tekerlekleri altmda üçe mıştır. o csna~a b!r köpıü üzerinde ! cır n n i 
~unırıck suretiyle can vermiştir. ·bulupan adam. pirdcnbire düdük sesini ! Hiç neşrolunmamup : 

tar:n daldk~da yaptığımız tahkikata duyunca korkmuş. kenara çekilmiştir. ı IHJDlkaMeOerl : 
t:lirı • B~k~rk.8ydcn gelmekte olan tre· · Makinist, tehlikenin bertaraf olduğu . ! . " . . 1 
~nıstı, Kazhçcşmc önlerinde, EiJll!"" Dc"amı 12 incide ! Maksım Gorkının Edebı Mi- • 

R 
· · • raa" mı toplamakla meıgul komis- 1 
1 ı • t • k yon, büyük Rus edebinin şimdiye i . Oma D ya po I l a - kadar hiç bir yerde neıroıunmamıı i 

. yazılarım meydana çıkarmııtır.

1 ~ı h • d • ? Bunların arasında Gorkinin 1900 
~ n l n ve,. es ı n e 1 r • sen~~~de y~dığı ~e "Halk,, adını 1 
1-\ ~ verdıgı beı hıkayesı de vardır. Ko- ! 

ueınir muh'afızlar· ı·ıder•" Balkan misyon, hik~yclcr~en birinc~sini 1 
Moskovadaki edebıyat gazetesınde 1 

1 antantına muhalefet•ın•ı ; ncşr.ctmiştir. BUy~ edib~~ ~u kuv- ı 
5 vetlı yazısını bugün 13 uncü say- İ 

b•ı d. • • İ famızda muhakkak okuyunuz. · . ı ırıyor ----...................... _ .! 

lır,ı,..,, "'I',.'.; 
. -"1% 

la1"lndarı: Şang1ı.ayda aç J.:alan miiltcci Çinliler bir mağazaya 1dietrnL 

.t!'t,?onya ctlÇi~e harp 
llan edecek mi ? 

IVjQt . 
li'a1ı eşaı Çankayşek cevap vermedi 

at Çinin tamamiyetine riayet şartlle 
tnUzakerelere hazır ••• ~ Yazm 12 incide -

BiRKAÇ SATIRLA -ispanyanın asi 
bir generali Jçlo ••• 
İspııııyol asilerinin Alman ve İtalyan or· 

ıl ı ıl ıırırıdon, dünya faşistlerinden, ıulüm
clc·ıı, tnzyiklen, ınllkemrnel bir subay kad
rosundan \'C hallı\ başkumand:ınlıırı Fran
ko'dan datuı büyük bir kuvvetleri vardır: 

Glyepo de ı.ano'nun sc i ve :zektısıf 
Glyepo bir sr.rıenıldır ki her akşam Se· 

vil şehrindeki rodiyo istasyonunda konu· 
şur ve sesinin çok ahenktar oluşu ile, htı
dfsclcrf Jınfif bir istihza katarnk anlatı~ı 
ile, Frnnkoya dost olanların sempatisini 
ve düşman olanlorııı devamlı alnkasını 

kazanmıştır. Dıılılll harbin başl:ıdıl!ı l'Ün· 
dcnlıeri Frankonun küçük mm·arfakiyet
lcrinl daima hü)·ük gösteren ve Cunıhuri
:retcllcrin her muYnrfakiyetlni tehr.il etme· 
nln hir yolunu bulan bu 7.at, hpanyol 
cumhuriyeti ordulrırının Teruclde knznn· 
ılıkl:ırı biiylik zaferden şöyle bah4'eltl: 

"- EYel, mıııılescf Temeldeki kunetlc
rlmiz teslim oldular. Eh ..• naşkn ne yapa. 
hilirlcrdi ki ..• nız znmanında yardım ede· 
ınedik. Coıtrnn voziyet tnmnmilc aleyhimi
ze idi. Öıılimfizde karlı dağlar vard;, don
muş bir nehir vardı: dehşetli bir tipi var
dı. Termometre sıfırın altında 25 dcrcce
:rc kadar düşmOştü. llh .• ,. 

Dunu duynnen ihtl~·ıırsız güldük: Ve bir 
ıırkadaşımız şö>·le söylendi: 
"- Deuilin e:r dağlar! Çözülün ey 

buzlar! Ve sen kunı ey nehir! Açıl ey gü
neş ! Yeşerin r.)' \"adiler! Barselon bahçeJc
rinden portakal ko!.ulnrı gelsin! Ek"'eliıns 
general sinyor Giyepo de L5no harbet-
mek istiyor!,. llABER 

Blum 
Merkez parlllerden 

kabineye aza 
almak istedi 

Fran~acla ko.blne buhranı de\'am 
ediyor. Bone•den sonra S06fallst ll· 
deri I.ıeon Dlum yeni kabJnc)i teşki
lc memur edllml~tlr. Şlmdild şart
lar dahllhıdc bir bilkikmet tosls ede· 
bilecek l'Rziyctte zatlar ancak H cr
yo ve Blum olmakla beraber Blu
mun da bazı mllşktlllerlc karşılaştığı 
an Jaşı lryor. 

(Tafsilat ( 12) inci aayfadadır.) 

Blum kabinesine maliye nazın olarak 
girm&i bir aralık meozuubalı.s ol.an 

Pol Reyno 

Otobüs kazaları 
~oğalmağa başladı 
Tramvayun s@ll\Uluıcdlan cgı~çmek 

yVJ;ğüıncllen bftır c ebd:lıs 
ıram'9' D ~ LQ)D 

Blrl dUn biri bu sabah olmak Uze- • 
re iki otobils kazası olmuştur •. 
Kunuluş - B-eyazıt hattına lşllycn 

şoCôr Bedrinin · idaresindeki 3406 
numaralı otobUe Galatada Voyvoda 
caddesinden çıkarken karşı taraftan 
gelen 109 numaralı tramvayla tnr
pışmıştır. 

ŞldrJetli olan bu mUsndeme neti
cesinde tramvayın Uç camı kırılmış, 
camlar'rn önilndekl demir yerinden 
çıkmış. pencere kenarında oturan 
yolculardan Kenan ellerinden yara
lanmıştır. 

OtobUsUn de karoserlal hasara uf
ramrştır. 

Tahkikat neUceslnde otobUsiln 
Hnden giden tramvayı beklemeyip 
solundan geçtiği ve bu yUzden 
kazanın olduğu anlaşılmıştır. 

lklncl kaza da bu.sabah sekize 
çeyrek kala Salkımsöğütte olmuş
tur. 

Şoför tsmnllfn idaresindeki 3284 
numaralı otobUs Sirkeciye gelirken 
SnlkımsöğUtte vatman ŞUkrUnUn 167 
numaralı tramvayı ne çarpışmıştır. 
OtobUs hasara uğramış, tramvayın 
bnzı yerleri çfzllmlşttr. 

Borçlardan kurtul
mak için bir usUI ! 

Kendisini intihar etmiş gibi göster.mek 
lstlyen bir genç dört ay sonra 

·polisçe bulundu ~ Yazısı ·4.tıncnd.a • 

Saıamon _ çcrçivedeki mi1 Babamın dedesinden yadigar bir hovaTdJJ.lık hatıran 
ibret o1sıın diye astım... • 

-'··· - Tramooy bildi be.-. 

- - ---~--- - -
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AKŞAM POSTA Si 
S•lri/Ji •• NtJırigal Mitliiri 

Haaan Rasim Ua 
I DAR E EV/ ı lstanbul Ankara caddesi 

....... hlM•• ...... '911tt. 1r!vo• ... _,, ........ , llABEa 

Yazı ı,ıorl telefonu. 2 3 8 7 2 
idare .. - ,, : 24370 
lltn : 20335 

ABONE ŞARTLARI 

Stneııı. 

e •"''" 31 • vı.tc 
' •vtıll 

• Tlrttıı, 
t .400 kr. ,.. . 

•o• • ... . 
• f:r.,.., 
t.70t il•. 
••••• • •••• •••• 

HABER - J\kşam postan 

::::.-::mwı:-._.:.:ı .. :ı c.:s::."-.... .:::..-= :sD..., n H ogru • 

il E11deron. ağzını 
~ bırakalım ! H 

1'I - KAN\;. l A. ·ı 1138 rAUBTı:el 
Jlicri: l 35G - Zilkade 15 

GOnrııa doluıa 

i,23 
\'akit ""bııb nıı(' ikindi 

5,57 ':12,24 14,52 

Gllıı~ln balltl 

17,06 
Aksam \'al•t ....... 
17,0G 18,42 5,39 

LUzuml\I Telefonlar 
\'ancın: 

htantıul Jcln: 21222, lkyofta ICIB: 44Mf, J[a<lılıDt 
lctıı: 60020, t .. kUdar lçlftt 90625. 

ı. Yazı dili aadeleteli çeyrek asrr ff 
il oluyor. Fakat hala bazı ııazc:telerde i! 
Ü (hetlmetmck), (te§eir) nevinden ga· Si 

---~-----.-------- H rib kelimelere raıtlıyoruz. ifrat bel- ii 
5 Ü ki İyi değildir ama, böyle ölmüş ıöz- :~ 

t~llkH)'o 6almkliy, Brbek, Trabıa. Bl,.ak4~ı J'9: 
.. bl\lıoe, Kıındilll, ı;rf:nlccly, Kartal, UDy11kad•• "_~. 
'"'11, Haren~. Kınnh için: Teletoıı mııh&berı meııııır
n• )aaııın demek k4fldlr. 

. iy,a sa H ı~c·" a~riltrneye gayret de gülünç de- ti 
----- •• gıl mı il 

llaml ltrlll> elı 22Tll 
Drnl• ., ,. 36 • , 20 . • -tı 
8'-)3lld )~ın kalrıı: 21996. Galata ;ranpn ıuııc-

'°!~ ııııtıad: H99S. MOddrtamumııuı: .=:ııo. ~ 
7d nıUdOrltıtoı 243S2. ~~ırsaınıoın 

lkapca~oDmasa 
m lYı nııaıse~e'tD ne 

Yazan: Şekip Güodüı 

H ÜKÔ'MET 1stanbuldaki borsayı 
Uç yıl mliddetle "muvakkaten" 

kapamıya karar verdi, Bu karar, Hav-
yar hanı esnafçıklarrnın, bütün .dikkatle

re rğmen, devam edegelen entrikaları
na nihayet vermek lüzumundan doğu
yor. İmparatorluk maliyesinin iflasın
.dan sonra Galata aarraflarrnın bu 
memlekette uzun zaman oynadıkları 

menfi rol herkesin mlOmudur. Evvela 
basit birer murabahacı gibi müsrif pa
tlişahlann "hazinei hassa" lanna mu
sallat olan bu tufeyliler, yavaş yavaş 
memleket ekonomisinin bel kemiğine 
birer aülak gibi yapıFtlışlar ve Türk 
millet\ asırlık uykusundan uyanıncaya. 
kadar yapmadık mefsedet, habaset bı
rakmamışlardı. 

İmparatorluğun iç ve dış aıyasasın
da, daima hakim millet olan Türkün 
zararına temcvvUçler tahrik ttmi~ olan 
bu ıinsi tufeylilerin 18 inci ve 19 un-. 
1.:u asırlarda oynadıkları roller, Bizans 
imparatorluğunun inhitat devrinde ci. 
nevizli ve Ven edikli bezirgS.nlarm bu 
imparatorluk zaranna olarak çcvirdilCle· 
ri entrikaların hemen hemen aynidir. · 
(Kera hatun)lar, (Zarifi) ' ı, (Köce
oğlu)lar Osmanlı impiratorh1Junun ta
lii üzerinde • mevzii de olsa - mutlaka 
milessir olmuşlar ve ·imparatorluk ya
bancı devletlerden ewc1 bunlann 1W
milrgesi ôlmaşrur. ~ ~"''t~ ' · 

Cahil v.ezirJerin öaaf b}r 
ve faizcilik suretinde telakki edere~ 
bu adamlarla yaptıkları alııveriş, ha
kikatte devletin mali zaafını en hurda 
tcferrüatıyla düşmanlarına bildiren bir 
casus ve düşman §ebekesinin kucağına 
di!~l;lek ve devleti 'boriların bir nevi 
m::ıli murakabesi altına sokmak mana
arn1 geliyordu. • . ' 

Beşinci Murad, ikinı.:i Abdülhamid ve 
beşinci Reşadın umumi harb başlangı
cına kadar olan saltanatları ise düpedüz 
bu sinsi sarrafların ıaltanatt manasına 
gelir. 

İmparatorluk inhilal tarihinin he; 
safhası, imparatorluk milletleririin M· 
kim millet olan Türke karşı giriştikle
ri her fesat .daima bu sinsi sarraflann' 
eseri olmuıtur. Umumi harb içinde bi
le bu melianizına çalışmış," milleti tah
rib eden ihtikıir bunlar tarafından iğ· 
!al edilenlerin eseri olmuştur. 

Türk milletinin büyük felaketi olan 
umumi harb mütarekesi ve onu takib 
eden felaket silsilesi .hep bu sinsLaar
rafların, bu kötü sarraflığın, Havyar 

hanı borsacılığının bayramı <:>Jmuştur. 
Mim zafer, Türk 'düşmmlar°ını~ ni

hat muhasebesini yaparken elb~tte bu 
ıinsi kuvveti de tepelemeyt ihmal ede
mezdi. Netekim günün birinde bu sar
rafların yatağı olan yer, yani ~avy~r 
hanı adlı (in) manasını kaybetmeye 
baş1adı. Millt bankacılığın teşekk:ülü 

ve taaziuvu ise, Havyar ha~rnda bir 
tahrib bombası gibi patlath. Günün bi
rinde borsayı hükiımet İstanbul semti
ne nakletti. 

Fakat bu kı:içük seyahatle sinsi. sar
raflık ve kara borşa uslanamazdı. O 

zamanki hükOmet faydalr addettiği ba
zı tedbirlere başvurdu. Alaylı dellaila
rı ortadan kaldırdı. Milli para istikrar 
buldu. Murakabe bü~dil. Fakat Hav
yar hanı yaranı yine 'fes at arİndan vaı
geçmediler, hıyanet pahasına olsa da-

hi kötli ve muzır çalıımalannda devam 
ettiler. Zaman zaman milli .Qövize sal· 
dırmaktan, altın fiatı Uzerinde oyna~ 

maktan ve hatti altın ve döviz kaçak
çılığına cüret etmekten çekinmediler. 

Celil Bayarın iktidar mevkijne geli
şi, akabinde kara borsada' bir ·kıpırd~
ma olduğunu habrlarız. Başvekil bu 
menfi hareket akabinde, bu sahada 

!i H 1 bazı • d • J • .,A ı: ff e e o resmı aıre erın ı an· fi Elektrik ŞlrlU'il ı 
Rr:yotıaı H 01 • btanbul: 2t378. ft larındaki feci ifade tahammül edilir İi 

.: şey midir? (tariki itm) (maileziz) fi Sillıhlanma yarı~ı için atlet ayakkabısı n gibi sözleri timdi lugatlerde bile fi _ Kaç nıımara oüıcakt 
Sulu lclarrst: '/(r 
Be>otlıı: 41183, Hfoşlkl"I 40ll3S. Clball: 20222· 

raomıAnJ>•ı 21708. t;•klldllr • EaılıkDy: 6077J. 

ft bulmamıza inılmn yokı;en reımi ifa- H _ 35 bin ton! -Franı;ız karlkatürn-
~: dede k~~n~k~ ısrann ~a~ n~ U ~----------~~~----------------~~---

Uavaıtadı 
4 

btanbııı : 24378. K&dıklln C071l0. Br1olla: (454-

Taksl otomoblll ıstemlt'k ıçl" 
Be>oflo ciheti: 490llf, &bek d~tl: 315 - 101 • ..,,. • r. - HABER'ln edebi romanı : t 7 -H dir? · 1: Jdlt dlıtU: 00447. 

!! Hele bir icra ilanında raıladığımız i~ 
h su garabete ookın: ii 
; ~ "Mesahaaı bennucibi ~ap ... Kay- U 
:! den derununa cari m."tilezizin ilh. ilh.,, M 
;lı Şehirlerde otobüsler çoğaldı, filia.t h 
iı ıcf erlerdeki laubali tarz hala devam fi 

i
; edip gidiyor. Bir de bakıyorsunuz, ii 
• otobüs bir yrde durup benzin almıya :! .. 
ı baılıyor. Siz işinizi ona göre heıap- :: il lamanuı olduğunuz için mesel6 Ya• ii 

purunuzu kaçınyorıunuz. Hani bele- ij 
diy~ bu hali yasak etmİ§tİ veya ede- !i 
c;_ekti? Tatbikat nerede? H 

=:.-:c::::.mımımınm:=n:ı:=mmwwwımı -

~ovyet 

Örfi idare 
j ilanı hakkı 

Villisek- MecHs reislik 
divanına veriliyor 

Mebus Gorkin, bazı mahallerde ve 
icap ederse bütUn ..soryetler birliğinde 
örfi idare ilanı hakkının yüksek sov
yet meclisi reislik divanına verilmesini 
teklif etml§tir. 

Rap.ortö.r: a~ zo.ınanda merkezi 
komf\enin r ve halk ko~focrlctj ~~nsc
yınin tilr '.mekanik inşaat kom1setliği 1 
ile bir de··tiiilitiye ı.'JComiserfıği-!ı1idası 1 
hakkındaki lrn.ıııİ'Jnırl bildirmiş ve zi_ 
raat mahsUlleri stok komitesinin de ko 
miserllğe tahvili projesini anlatmıştrr. 

Mebus Kossicr, Gorkinin örfi ida
e kanununu müdafaa ederek demi§

tir ki: 
'' Sovyetler birliği burada casus o

cakları kurmak istiyen dü§manlarla 
çevrilmiştir. fru;ist ocakları, halk ko· 
miseri ~jofun idaresi.ndcki kıymetli is 
tihb:ırat.~~si sayesinde tahrip edil. 
miştir. Sovyetler hududlart gerisinde 
tam emniyet istikbalde de temin edi
lecektir." 

şimdiye kadar söylenilmiş olan ı.:iddi 
ıözl,erin en kuvv~tlisi ile kara borca
nın, Havyar han metodla

0

rmrn ve sin
si sarraflığın karşısında cep~1e almıştı." 

İşte, şimdi, İstanbul botsasrrun üç 
yıl' müddetle (muvakkaten) tatil edi
lişi ile Bayar cephesi kat'i taarruza 
geçmiş ve sefil entrikaya idam hük
m:.inü tebliğ etmiş oluyor. 

lktısaden ll?Üstakil devlet, (mümkün 
mertebe müstakil bir borsa) kurabilen 
devlettir. İkt11aden cihanın her tara
fından eıen rUzgarlar karıısmda fiat
ların iskambil 'kağıdından kuleler gibi 
devrilmesine imkan bırakmıyan cievlet
tir. 

Cet.al Bayar bu karan ile müstakil 
'bit' !?lemleket pazarlarını müstemleke 
çarşıları haline sokı:ııak ktbtahlığını 

itiyat edinm:ş olanları tam3miyle kö
türiimleJtİrmiştir. 
- Esasen devlet merkezi Ankara ol
duktan sonra (nazım borsa) r.ın fstan
bulda kalması pek garib <>h:yordu. 'Bu 
bakımdan da Bayann veı':liği kcırar 

bir eksıkHği tamamlamış olmaktadır. 
Şekip GUNDOZ 

Yaşamak -Hakkı 
ROMAN 

MÜNAK,\SALAR ' rr• • Mııhnmınen bedeli 1658 1

8
) 

olan 1050 ndct çam tomruk (18·1-93 ' 
salı giinü saat 15,45 de kopalı zart usull· 
le Anknrncla devlet Demlryolları idnresııı· 
de satımılınacaktır. • 

• Muhıımmen bC"dcli 4221 lira olan ınub 
telif lıüyflklükte 22300 kilo çivi yarın sa• 
at 10,30 d:ı H:ıydarp:ış:ı istasyon bfnıısı.11• 
da açık eksillme ile sntın:ılınacnkhr. Nazın 

O, çok yavaş bir sesle: 

- Çare yok, 
De dl 
- Hiç bir ıey sorma karıcığım, he

men çık evden .. Bilmezsin neler söyle
diler bana .. Bilmezsin or'*ia neler gör
düm. Pasaportun var .. Hemen Çekos
lovakyaya dön .• Ben yol paranı veri
rim .. Orada beni bekle., Geleceğim •• 

Bavulumu hazırladım... Ağladım el 
bette de .. Kapıdon çıkıyordum. Elimi 
tutmak istedi. Çektim. 

Hemen o akşam ayrıldım Berlinden. 
Pragda bir iki ay kaldım. Mcktub bek
ledim. Gelmedi. 
Çocuğum .doğdu. Anama bıraktım. 

Alman Çekoslovak hududunda bir kö
ye yerle§tim. Onun gelmesini bekle
dim. gelmiyordu. 

Halbuki hemen her gece almanyadan 
kaçanlar bu hududu aşıyorlardı. 

Köydo bir meyhane vardı. Hududu 
geçenler orada bı;!,u~maJct~dılar. Be~ 
ôe her gd.:e oraya gidiyordum. Kaçak 
muhacirlerle konu~uyordum. Cnu so
ruyordum. Korkaklığına, tek bir mu
kavemet hamlesi yapmadan beni bırak· 
mak alçaklığını göstermesine rağmen 
sarışın kafalı erkeğimi, çocuğumun ba
basını, nikihlı kocamı seviyordum. 

Nihayet meşhur yahudi bir filim re
jisöründen ona -Oair kısa bir haber ala
bildim. 

Ben gittiktt'n bir ay eonra kocamı 
tevkif etmişler ve ş'.maldeki temerküz 
kamplarından birine göndermişlerdi. 

inanmadım. Çünkü Çekoslovakyalı 

bir kadınla evlendiği için bunu yap
mazlardı. Hem o ilk emirde beni bırak
mıştı 

İnanmadım. Sonra inandım. İnan
maktan başka ıçarem yoktu, 

Artık her gelen muhacirden temer
küz kamplarına dair malumat toplu
yordum. korkunç §eyler anlatıyorlar

dı. 

Mektebtcn sonra ömrümde ilk defa 
sevgi romanı olmıyan kitablar okuma
ğa ba~ladım. Alman temerküz kampla

rındaki hayatı anlatan kitablar çıkmış
tı. Bazen bir gece için.de ikisini, Üçü
nü ağlıya ağlıya okuduğum oldu. 

Orada onu sarışın karası sıfır numa
rayla tıraşlı, Ustünde mahkum elbisesi, 
ta§ kırarken, inı.:e uzun endamlı bacak
ları büküle büküle ceza koşuları yapar
ken, dayak yerken, uykusuzluk cezasına 
.dikilmiş, yanan mavi gözleriyle beni ve 
çocuğunu düşürilrken görüyordum. 

Galiba bir iki ay ~a böyle geçti. Ve 
şimdi nasıl olduğunu söyliyemiyeceğim 
bir vasıtayla sııhte b'r p:ı.saport çıkart-

ır~n~@ını amca 
m \Ylsn~nşn in) al~ 

Hikmet 
tım. Almanyaya geçtim. Ne ümid edi
sam onu sihirli bir halıya bindirip ka
çırabilirim. 

Elimde bir adres ve çok az param 
vardı. Elimdeki adrese gidemedim ve 
üçüncli mevki tren ~ön•:.i§ bileti para
sından başka blitün servetimi bir gece 
içinde Berlinin en büyük barında ye-
d. Ç"nk'• " ım. u u ... 

• Yüksek Mühendis mektebinde cJek• 
trik Ullıorıılul'arındn y:ıpılacnk tndilfıl 3·•• 
rın s:ı:ıt 14 de el:siltmcye konulacaktıf• 
J\eşir bedeli (1041) lira (81) kuruştot'• 
İlk teminatı (78) liradır. 

• Güzel snnntlnr nkndcmfstndc 3•ııps• 
ln<"nk olan mııranı::oz işleri idn muhııt1l; 
men bedeli l] 4(i lirn tutan eksillmc rart 
ııoat 11 de C'~'ll{tılofilundakl yüksC'k mekleP" 
ler nıulıaselıecili(:iinde )'npılacnktır. 

Deniz YOl'f'r• 
T•ld11n: 

Çekoslovakyalı kadın sustu. •.-t•"buı a<'t\ıot~llfı: 22740. Kamırııyı •na:. ....."ırıt 
llluılan\a)n: Pnıı:ar, Snlı, Pcr~emtıe, C1:tp3 51"~ 

Masalanna Ressam Rodrigonun ar- uat 8.30 da Tophane rıhtımından kalkar, ... (#' 
Karnbl;r~>lU fl:llı •~ Cııma ı;llnlert aut JO d!_~ 

kadaşı Don Luis gelmişti. ban• rıllt:-mından kalkar •e Tcldrdaf, Mllttttr • .....--

sela"mlac:tılar. SıırkllY Mrtlel•rtne Uğn)aralt Karablıraf& "'':!!'..: •• rt# 
:ı Gerek :Ka.rndenl% ve gu'dtse Altden!ze .......... 

R d , GQnlerl .eter )-oktıır. -4111• 
Ressam o rıgo: Karad•ntı pn•tıuı rann aut 12 de tıa~1ı•t ~"' 
- Senyor.·ta, bize cok meraklı bir Zonıuıdak, inetıoıu, &"0 "· 11ammıı. Jl'atsa. ...4tr' 

~ OlrHuıı, Tlttbolıı, Tntbzona. 11tnnraıı: Rh•r• •· rl 
hikaye anlatıyordu, dedi. Hikayelerin ""•mıeket. dışı deniz ••fer•• 

en mühim taraf'an ıonrabrıdır. Sen nom .. n)1' uparlnn: Cum:ırtesl 111lnlerl 13 d• Kl!!tell" 
ceyc: Salı ı:unlerl 15 de Pire, Denıt lılteotlerıve1•joı,w 

de sonuna yetiştin. Dinle.. tta1>11n •aparıan: ~ ı::tınıerı aaat ıo da 
Brcndı.ıl, Venedlk, Trlyeste)e. 

Çekoslovakyalı kadın ses çıkarmadı. Kara yolları 
Ressam Rodrigo: Anadolu hattı ı 
- Berline tekrar geli•.inizde ıize Hı•ydarpn1a ı tNyon ModnrıııH: Telefon eoT94 ~ 

' .&"kara aUratı saat 111 d : 11.dl 14,1)() de ıı.~1';'t r 

verilen adrese gitmediğinizi ve bir bi- <"r"!.!:1:~.~t~!~:ı:,~~~~>ca~mba ..., c~ 
let parasın.dan baıkaj,Jtün küçük serw ~:.1:.b-:·~ !o~.!1:1:.~~: ~~":~ıı rı"' 
vetinizi Berlinin en büyük barında ye- ııun nnt ıo dıı kalkar. 

Avrupa hattı 1 
diğinizi söylüyordunuz Sinyoriata, de- Sirken htMŞob !llUdDrlllfil: Telefon 23010 t ııaı' 
dı.• . tkmı•lan rk•Ptt51 hrr ctın Sirkeciden .ııaa\ 2:1 d ııııl 

b• ve Avnıp:ıdan rehini aaat 7,2~ te slrked>0 

Çekoslovakyalr kadın masalarına ge- V.:.~:!a:!~:~ıırı 20,30 d& ıuı1e&r. 10,22 oı rtıır. tdrl' 
len Don Luis~den stkılmış gibiydi. Sö- Edlrnn p09um tıer J;l1n saat ıı.oo Ofl ııareır.•t 

19,33 ılı pllr. 

z:e nasıl başlıyı:.•.:aI:rını bilmiyordu. Bel- Konferan• ve kon•erıert 6; 
ki de çok az tanıdığı Don I uis'in ya- • llugün snat 10 da, DoAcıhk klübiil1tl" 

"Türk dili ,.e cluygusu yayım kurumu,, 
runda çok kendine, yalnız kendine aid k · 

rorınd:ın bir danslı çay verilece ·tı~· JO" 
olan bir şeyden bahsetmek istemiyor- • Bu akşam Şehremini Halkevı sıı ıır' 
du. nunda saat 21 de tnnhurl ::\lnlat:)"alı f:ıı•• 

Fakat Ressam Rodrigonun meraklı, Kaynhan t:ırnfından orta ve cenup ıı• 
yumu§<lk siyah gözleri öyle israrla bakı- dolu halk musikimizi ilgilendiren bir kO 

rorlardı ki Çekoslovakyalı kadın elma- s~r nrilecektlr. 1 ,.,. 

cık kemikleri kızararak: Açık mem\lrluklar ve • ısıt' 
_ Evet, .dedi, ertesi sa'-~ı. da ilk fstanlml Adliycsinile açık bulunan ilııcd 

..,,,.... bnşirliklere memurin kanununun 4 rtı 
trenle tekrar Çekoslovakyaya döndüm. madtlesinde yazılı memuriyete tay!n :ı.i 
Çünkü o gece onunla o bar.da konu§twn. l:'lrmı lıniz istekliler arasında rnusıı 15' 

Bana verilen adrese gidt'rken il!n Jle milnasipleri secherek alınncnğınd~~:.ı"' 
kulelerinden birinde birden bire onun teklllerin en nz ortnmcktep mezunu 0 ııı" 
resmini ve. ismini görmüştüm. Evet o- ların:ı dair tasdikname ,.e şahadetıı." l>ıt 

• lerile bu maddede yazılı belgeleriıı 1 otıf 
nun resmi. Üstünde beyaz mayosu var. dilekçeye rapten imtihan gnnU ~ 

İlan · Berlinin en bü;,:ik barının bu 20-1-938 perşembe gününden bir güıı e c••' 
meşhur genç atleti angaje ettiğini bil- Jlne kader adliye encümenine ınür:~ 
diriyordu. etmeleri ''e imtihan günü saat 10 d• 

Tabii tahmin edersiniz. İlkönce ak- bulunmnlerı liızımdır. 
lıma onun katiyyen temerküz kampı- sınemaıar -A 

ıd. Ald • E r o O ı. u - Ttrkı tsp&DJOI csc•~11 Z na filan gitmemiş olduğu ge ı. ı- At~eı:ı. tpciu Ate~blle•M. 8alal1'J'&' fll?:iı 
• !IOftlf'rl )!Qcrım. Alluı .. r: T•kau ftd&ll~-• ~, 

ğrm haber yanlıştı. O ıadece hizı unut- Kaaıeıraıı k&dm. Aıııtı BUdlrmcmııtır. _.. ~ 
muştu. Büyük yılgınlığı içinde ne bir 41~°:ı';':~ ııı ~!~~ Ferahı Protesıır za~_111 JC~ 

b d kt bl temaıuerı ve (dnem&da> Xırık haratlar. -.::O mektu yazmıf, ne e m~ U atıma • Petrovnanın yalanı. DlktaU!r, lllUDı MI ,_~~ 
-ı... • t' tmrl (TUrkce). Halkı cev4.U vermış ı. x Anı K o ı· - tiOrenıu Prorramıaı 111>4 

Böyle bir kanaate gelmek onu bir tır. naı .. : aunese doııru. 
1J 1!1 K 1J J) A R - Kalftt __ .ııJ-

kerre olsun beyaz mayosuyla karıım- n A K ı n x ö 1· - Mıııı ııı11: ~ıım ,_.... 

da kımıldanır görmek arzusunu yok et· n: Tly~~~!•:'"''° , 
medi.. Ona daha Ç'Ok kızdım. Ondan ;~~ r1:B~~ün ta'tildir. 

· nnu:r&aod daha çok nefret ettım. Fakat sanşın er- laat 20,30 da. ~ ~· 
keğimi görmek için daha ilk l!mbalar 1' Koınedt =~~ JUJtA ~,ır 
Yanarken. bara gitt:m. Ull Ya.zan: Aııdr• Blnatıeaıı: ,, 

J'mdıııı. -~ 
Vaktin erken olmasına ra

0
omen bar l!F •runııft-'"1 vııRAR TfT.U'lll';~. 

Proteallr ZATİ !lt:.S01 R btt &ll•alll ,:._.ı ... -
klilbalıli;tı, Bilhassa üniformalı S. A ıırogr&mıa " .uk .,.. .. ,.. .. aı· retı~. 1<aaaıı 

•• U..... tldnd )·Pııt _...- ,.. 

lar, s. A rüesası ma!aları gürültüleriy- Afl'ICll "'" mlld& not!• hfr fUm' Kmll ~11'İo•, ~ 
l!lo:Jl7.AnF-nA"I TUn's Tt\·~TKOfl JCllcll j ...... 

le doldurmuşlardı. ııaıu'k'l.r Na71d ve arkadaGlan. 01tu,.ueıı • .-r ,,-, 
m!ha ve :ı.nccı var)'~leat Hatlı 11:ttesı. ı.c<'.ı1'.ır:?.~ Şarab isteuim. (Devamı var) ıı~r yer 20, Jıar.oı lO . ./ICTK 11öz B>..ntt. sw.' 
vU 3 pttde • .ıll'MClll LEBLEBtcı. TıldOD• 

Kredi Fonstye 
ikramiyeleri f~ 

Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde g ı,JI" 
ve ikramiyeli Mısır kredi f()rısiYe 
villerinin dünkü ~ekilişinde: s6·s64 

1903 senesi tahvillerinden 7 ,ıı~ 
numaralı tahvil 50.000 ve 1911 :,ıı'1 
tahvillerinden 229.847 numara~' _,.Jlr 
100.000 frank ikramiye _ kaıazı!P" 
dır. 
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acQ,'lalcı daic ----------Anttre Antoine 
P' AANSIZCA baftal:k Marianne 

tt .._teaiacle Obduiumaza ıö-
• ~ Antoiae leksen y~ sir

lllit. AncW Antoiae Tirkite'de de ta
~ ~q. adamdır: Darülbedayi yem ;;;:::u zaman bqma onu çafır· 

.. 8- o zam1ınlar henüz çocuktum; ak· 
~Is için içim titrerdi; rakat buna 
el. cla_ta~J,imıclaa bafb kekemelitim 

lbinidi. Kendimi, habaından izin ko
~ditim akpmlar tiy•troya Kit· 
~ teHlliye çahf'l'clnn. Antoine'ı 
lci ~ defa tiyatroda, Şebzade'-'ı'nda• 
~•ilet tiyatroıunda uul-tan ıör· 
'- U7akt.n; lakat ı0 iki ilktam ela 

0~9derim sahneden zivade onun 
l&i dutu locaya baktım. Antoine'ın 
lb"' olduğunu, hakiki kıym,,tıni biliyor 
~ "Ydtnn? Elb~tte hayır; fakat onun 

~ bir tiyatro ad- otduiuna, 
~d-başı'n" Avru?N mvasmdan bir 
,,.., aetirditini biliyorclum. (;erçi 

~0~1a'nda birkaç Franırz tur:-eıi 
·--rnu-..t\hn; onlann lrapab c?elcorlan 

::"- ~alcat Ş.hzadeltatı'ne ka:t"lr de
...._(~fenne), Antoine'la bir za. 

.~: !•idi. O ıün'er Darülbedayi'in, 
~. bır efaane haluu alan destani 
~"111!ti idi t 

liı.~dıi Antoine'a o çocuJrluk gi!nle
.._ hananırlcla balanrıbm. Yanılma· 
.... ""1; O, hakikaten haJran olunank 
ti'",,.-~,. Tiirlriye'ye llarülMda
~ lentt!lini atmap senden eve) 

'la bfi*:tfnde, hatti bGtün Avnıpa'<!a 
"-~ Y6lr ti:ratro ihtiWl!:rinden t.irini 
İıl ;~ Onan lcurduiu Theıttre libre
"~ ~ıt tiyatrq) ne oldujunu IOD• 

,., anladım. Doiruıa l.agün o cere

ltt, .::- eslcimi• defil, ••Yelle yan• 
~ ta •nate indirilmit t.ir dart.e 
ti '-~~ Antoine tiyatrodan tii
~ fo tlnına1r iıtr.mi1r aahn~in haya-

' 
10

ha&ndan ibaret olma11na ça
eıeao' ~ adamdır. Onan oyndrfı 

leı-ın, tanıtblı muharrirlerin çoiu 
~P 'fitti. Hatta ı.tagin bizim .... 
~ tiyatro, AncW Antoine'm ti· 
eftl. c-. Wr alrailimel oJ.nalr teenh 

~le.~ bunlar itin yalna bir ceph~· 
........_ • Bır de Antoine'dan önreki tiyat· 
-~d" .. 
(~ti Uf nelinı. SadeCe ıörenelcten 
iri 0 ile) İbaret bir ti7atro. Düıünün 
~ ~ ... Alexandre Dumaa filt, 
, ... La Daıne auz •.:amc!ias'ya ya. 

.... ~ •elam, b~ü sib.i yal
~ehiy~~la alalcau olmı,.aolar tara
~ desrJ edebiyat alent:n!n aklı 
~ lciaaaeıen tarafında" da bir 
lf.ttl • lrir üıtad addolunurmaf ! 
'Olldan da l.eterl nnr.ıt: Emile 
' .:_ Aatoine iıte o maaasız ti:ratM 
,,... •&pürse darbeli indirdi. 11-

"- "- ealci ölü halinden kurtar.., 
~ htla ~ı onan pen· 
it.ti _,; ~ Bittahi bu yıkma hare
>'~ deiiJdi. Antıolae'dan 1enra 

dola c...; ... di. On'-na heptincle, COr
~ l'den l.arinirii nrrealiıt ti· 

~·:~ • hepainde, "•dre An· 
_.._l h;; . bır abüliımel ıözükür. 
~,.. illi, Rheinhard'ı da, Lupe 
.. ,.... da. ~tauaiala..W7f de, Copeau 

~. t'ra de ~ Aatome küil 

~- o..... IÇila .... 71 temiııa.. 

'• ..... ..._ -· • • ~..,. -•-..J-~ ..... 1...-. __ -~ıwa, mu ft -

~ ---~: •Afat INr ..... ..-.. ...._M-ı_ ~ AaM Antoiae, 
4--. -----... o ı...tana .......... 

'-..... N...ılehATAÇ 
~ •lif eden 
;~•lı bJr talebe 

1 ay hapse 
"~bk1\m eldu 
\ı ~p ::::) - Buradaki or
~ltltd bir den Arap Ki.mil oğ 
taı: llllQıara kaç cttn evvel kendisine 
w..~ u. veren riyaziye hocasına 
. .,._ at.e etaıit, fakat wrama-

~ ~ 1ıilJtık bir nefret u. 
~ 1e ctırmu meşbud 
et ~ iııUkal etmlt ve ıuçla ta 
S ~ kiı~tlk olmaamdan iatif a-

81' ha.,. maJık6m olmut· ı 

HABER - ~ksam D09ta81 

Memlekete seyyah celbi 
için yeni tedbirler 

Balkan.ı komşularımızla bir anlaşma yaptık 
Marttan ltlbart>n bDtDn Balkan memleketlerlnl dolaıaeak tren 

ve vapur seferleri ihdas edlllyor 
Memlekete fazla seyyah celbi için 

yeni bir t:ıkım tedbirler alınmaktadır. 
Bu meyanda, son olarak Belgradda 
toplanan Balkan turizm kongresinde 
verilen kararların tatbiki de vardır. 

1 - Balkanlıları yekdiğerinbı dir. Bu btlroeUrler Tllrk milli .aiyo-
mer.ıleketlerinı görmeğe teşvik nu tarafmdan hamlan.maktadır. İki 

2 -- Balkanlara hariçten seyyah haftaya kadar Tllrkçe olarak Detredi· 
celbi lecektir. 

Kongrede verilen karartann 937 
senesinin son kıımma tesadüf eden par 

çasmm tatbiki Yugoslav hükumeti ta
rafından deruhte edilmiş ve bunun Uze 

rine bu hUkUmet Balkanlar için bir ki
tap neşretmiştir . 

938 senesi neşriyat kısmı ise Yu. 
nan hükumeti tarafından idare edile· 
cektir. 

Kongrenin verdiği diğer kararlarm 
tatbikına bu sene içinde başlanmış o
lacaktır. Bu kararlar, Bal.kanlarda 

turizm sahasında ilk defa pllnlı bir 
şekilde çahşmağı istihdaf etmektedir. 

Bu sene başından itıbaren Balkan 

turizm merkezinin kurulması için faa. 
liyete g~ilmiştlr. Bu merkezin bUtUn 
Ba1kan memleketlerinde karşılıklı şu
beleri bulunacaktır. Bu teşkilatın iki 
gavesl bulunmaktadır: 

Bu iki cihetin temini için ıu çare. 
lere baş vurulmuştur: 

ileri memleketler iktısadiyatmda 
mühim gelirler temin eden turizmin 
Balkan memleketlerinde de inkişaf e. 
derek kendilerine hariçten turist cel
bedebilmek için ehemmiyetli turizm 
merkez'erinde müşterek birer propa. 
ganda bürosu teşkil edilmesi için te
şebbüse girişilmiştir. 

Balkan memleketleri ayn ayn Pa. 
riste bulunan beynelmilel turizm mer
kez konseyi, Amsterdamda bulunan 
turizm propagandası resmi organlan 
beynelmilel birliği ve BrUkselde bulu
nan beynelmilel turizm lttif akma ayn 
ayn dahil olmağa başlamışlardır. 

Nihayet gelecek ay nihayetine ka 
dar bUtUn Balkan devletleri milli sek
siyonları diğer üç Balkan memleketin· 
den bahseden kendi Jfsanlannda birer 
propaganda bUroşUrU neşredecekler. 

Yüksek iktısat 
ve ticaret mektebi 

Dün kuruluşunun 55 inci 
yıJdönümünü kulluladı 

ltc!:tebi.ı müdilr ve7\°ili Şükrü Baban nutkıınu oTcur7oen 116 merMlmde bulu. 
nanlardan bir kısmı ..• 

Memleket:mizin kuruluıu yanm aın 
atımı en değerli 'mekteplerinden biri 
olan yilkıek iktıtad ve t~.:aret mektebi, 
kurulutunıın 55inci yılını dü.l merasim 
le kutlulanuttır. 

İıtiklll marıiyle baılanan meraa!mde 
lttanbul merkez kumandanı, Univenite 
rekt5rü, hukuk ve iktıtad fakWteleri de 
kanlan, profesörler, gazeteciler ve mek 
tebin m:ozunlariyle talebeleri hazır bu-
u,..muıtur. 

Marttan sonra mektebin mildilr ve
kili Şlllrrü Baban, mektebin iktıtadl ve 

- -* l«;EHDE: 

• VNIVWITE'dtki fakültelerin son 
ttnınanna verilmekte olan çay ziyaretleri 
devam etmektedir.Beşinci çay kimya 11ube
slnln son smıf talebelerine verilmiştir. 

• Dün Eminönü kaymakamlılı dahilin
de, 4 tramvaydan atlama, ve 19 muhlehf 
belediye suçu lşlenmlı, bozut oldulu gl>rü
len 45 ekmek, 12 franceıa müsnclere ve 
liO fr.ın<'e1a Ue 20.0 simit imha edilmiştir. 

• hctts:ıl ,·ekAleti, viJA)·etlcre bir lamim 
•l>ndererelc, me,·cut o1dultu zan ,.e lohmin 
eıfllen madenler«- ali mııU\mat1:ı niimıınelr 
rfn maden tetkik '"' arama enstitüsüne 
iönderUmeainl blldlrmltur. 

siyasi bakımdan ehemmiyetini anlat

mıı. ikin•;i olarak kUnUye etki 

mezunlardan profesör avukat MeJd Hik 

met çıtmuı ve kendiı!ni mezunlar cemi· 

yeti reisiyle IOD anıf talebelerinden bi
ri takip etmittir· 

Bundan aoora bUyWdere tulnı tel
ğraOan çekilmesine karar verilerek ha· 
zır bulunanlar bUfede izaz edllmlttir. 

Merasimin ikind knmı Fuapaluta 

verilen çay ziyafeti ile baf]amıı ve mt 
21 e kadar eğlenllmittir. 

• Yeni belCllİ) e, talimatnamesi haziran· 
dan itibaren merb·ete girecektir. 

Yeni talimatnamenin tatbik edilebilme· 
si icln de zabıtai belediye kadrosu ıe
nişletllecektir. 

• Şehitlikleri inı:ır cemiyeti dün Emin6 
nü h:ılkevinde senelik kongresini yapmı .. 
lır. Okunan idare heyeti raporundan, 
1 J:? IO lira ola<':ıJı t:ıhmln edilen ıellrfn 

20 bin llr:ıyı ııcçliı".:i anl:ıl'ılmıştır. KonllO'e
den l'onra azalar Şehitllli ziyaret etınlJ
lerdJr. 

Balkan radyol&n karıılıkh olarak 
Balkan memleketlerinden bablledecek 
daimi netriyat yapacaldardlr. Bunun 
için Balkan memleketleH araamda 
metinler teati edilmittfr. tık konfe.. 
rana önllmllzdekl çarpmba gUntl Bel·. 
grad radyosunda verilecektir. 

Şimdi Balkanlar anamda mu,te.. 
rek bir propaganda fllmlırln yapılabll· 
mesi için tetkikler yapılmaktadır. 

• 
Dört Balkan memleketi, &ıtlmble-

kl ilk baharda Balkan memleketleri a. 
namda montum turist tren ve vapur 
seferleri tertibine karar ftl'llllllerdlr. 
Mart bapndan itibaren Belgraddan 

• her ay kalkacak bir turist treni Ya-
nanı.tan,' Tllrldye ft Romanyayı do. 
taıacaiı gibi biri aa.tenee, dllerf Dab 
rovnik Jlmanmdan kalkacak lld vapur
da karphklı olarak Balkan memleket
leri sahil tehlrlertnl dolapealdvdlr. 

Süt meselesi 
hallediliyor 

Otedenberi tilrlll! fiklyetlm mucip 

olan " belediye tarafından · llman 
türUl tedbirlere ratmen dO.elemlyea 

ıüt meıcleaine n:bayet iktıaat veklle

letl tarafmadn el baulmuttar. 

Vekllet tarafın~ Anbnda h iti
çin bir komtayon bru'mut " bOylk 
ıehlrlerimlzin ıltd meseleleri tedkbr e-

difmefe batlanmıttır. 

Komisyon ılldlln aatıpna. flamı. " 
kontrolıUne dair teabit ed~il eualan 
bir npor halinde iktısad vck!letinc ve 
recektir. 

Bu huıı11ta alımıcak tedbirlere An· 

karadaiı baflanacak ve pey4erpey dilt..· 

!ehlrlerde tatbik edilecektir. 

Karadenlzde 
kalaslar 

Karadenizde 1eyntmekte olan Vood 

isminde bir pminin sektilf telsize c&
re 44.39 am pmaıt Te SO. t 7 tultl fllr
kide 1eyrllleferi tehlikeye koyac.ak bil· 

yilklilkte KalaaJar dolqmaktadır. · 
Ba bal İltanbul liman daimi tara • 

fmdan tefeıe çıka:ak bllttın cemUere 
b:Jdlrilmit ve dikkatli dawanmalan tn 

siye e4Umlftlr. 

Yankesicilik 
Kasmıpqada Nohud eobfmda o. 

turan tUtUn ameleshıden Alt dlln Jatlk. 
W cacldellnde bir ıinemıp girerken 

cebindeki ild ~ J&ftkeilciler tarafın 
tiyle çalmmlfbr. -- -• Deala &learet mektebi meıunlln ee-
mlyetin ilk konırnl din aktedllmlt ve 
idare t.eretl HÇflntfı&lr. 

• Adliyede, auçlulann bekleUldlll tapı 
aiti denllen yerde dolaımak ~- edll· 
mi11tlr. 

• Girdikleri kahnde ın sullfta urbot 
olup rezalet çıkaran ve pollllell tahkir 
eden Kadri dOn n&betçl cllrmllmetbat 
mahkemesinde n lln bapse .,. n lira 
para cezasına mahk6m oJmattar. 
• DahlUJt ftWell. memıüetlmlıda ota 

racak yabanedann ltalİllt teüenllıtiat 
daha c.buk alablbnelerlnl temin için la
tanbulda bir komisyon kurulmasına ka
rar ftrmlttlr. Komlqon ••il muuhıhala 
relalfll allmda loplaaacaktar. 

' 

KURUN'da 

Yarınki lstanbuı 

A Stil US. Karan 11tUeleılnd• 11armkl 
lılıutbaldan bala.edll/Or. Yeni imar 

pldnllc ıehrln 11enl bir htıılala gireceğini 
1611l1Jgor, dll/Or lcl: 

"Yenicaml ile HlUIUDu ber taraftan 
bolan bina kaııpşalılı bir kere ortadan 
Jwlunça, emin olmak lbamdır ki, bütün 
htanbul derbar ıenif bir nefes alacaktır. 
Şehrin bu suretle nefes almuı tehlikeli bir 
baıtahktan kurtularak 1'llzlerlne kan, neşe 
.... ptaret selen insanlar ılbl bütnn \'&rh
tında büyük bir dell11ikllk .Ocude getire
cekUr. Bit kere Emln6n0 me1dam açılın· 
ca bnnun etrafındald blnalann, aemllerin 
mamaralan da dellşecektlr. B\ıgiln Bey. 
ollu tarafına nJsbeUe cansı& olan bu ma· 
halleler birdenbire harekete kavu11acak
br. latanbul tarafının a6nllklill0 ile bir 
bnadr kınlmı, kıqa benziyen tehrin ha 
clbeUerf ,.eni bir bayata SlreeekUr. Geniş 
meydamn kenarlannda aQael pzlnolar. 
ellence yerleri, oteller peJda olacaktır. 
Hariçten ıeJen )'abancılar tebre ıtrerken 
burada tlmdlklnden çok batk• bir manza• 

· ra Ue kartdqacaktır. 
hUmllk muamelesi sıkı bir kontrol al· 

bnda yapılacalı ıcıa ba ite ~ olunaa 
t.700.000 Ura artabilir; bu takdirde tahsi· 
satın fulası Emln&nD • Eyüp lıtlkametin• 
de acJJacat 1olun lstimlAklne aarfolun .. 
caktır. Yenlcaml De Hluıunun etrafı açıl~ 
diktan .,. Hprtlbatmdan Eytlbe kadar ırf. 
decek tramnr )'O.la yapıldıktan sonra bu. 
itin Yemlt çartıaamn reralbndald k&st .. 
bet 111•aJanna berulyeo mamarau u 
ortadan kalkmıf olacaktır. 

ttbe edellm ki latanbul cihetinin iman 
bununla da blmıyacaktır. Emln&nllndea 
sonra Sirkeci •e Sultanabmet tehir p~ 
nanın en ılyade ehemmiyetle tlzerlndll 
dardulu mıntakalardandır. TabU olarak 
ba semtler imar edlllrken :Emin&nO me~ 
danından flmdlkl Glllbane parkına kadaı: 
ıaldl kıamı da ihmal olunmıyacak, bOttla' 
ba aahlD• mllkernmel bir nhlun ile latan• 
bulun en IOzel bir par~aı olacaklar. On
dan aoara deakdea ıelen yabancalar ı.. 
tanbal tarafına ._ttıilan zaman tlmıfl Ye. 
nlcaml ne Gtllhane parkı arasındald aahltr 
..... bneıU manura ıerlne R6n011~.-. 
ferah Teren bir lllleUlk Ye ba:rındırlık let:• 
ban De kal'fllapc•klardır. 

CUMHURiYET' de 

Aklfin mezarı 
C UllHURIYBTTB ıeld,, Abidin Dauer. 

maharrlrlm~ Nurullah Alat'ın gaz~
lcm&dc .. Ati/in me.ıarı,. halcltında çıktı11 
bir llfUUflla tarlı ılmtkfedlr. Abidin Da
.,,, doetaınrmı Na eeDOp 11ereeelc dtllllz. 
Bana, Nanıllah Aı.. UJzıun lliJrürıe • 
llflaarında oapar. Blı uaınu a.ıadırı ne 
dedlllnl 1611lect ltaıldtdtllm: 

"Bu mOnasebetle muharrir Ye münak
klt Nurullah Atacın .. Aklnn Mnartnşı., •· 
dile ıaıdılt bir yaııdan bahsetmek lsti
)'Orum. Nurulla~ Atac Mehmet Akifi sev
medilf nl a6yl0)'0r Te nlcln anmedillnl 
de izah ettikten aonra. ona bir mH:ırtaşı 
dikmek, ıllrinl senek de sevmesek de he· 
plmlzln vazifesi oldulunu a6yl0yor. 

Bu yazıd\o muharrir, Mehmet Aktrin 
tllrlnl sevmedllinl, itikatlarına buRfin ço
lummun iştirak etmedllf nJ anlatırken o.. 
nun f stlklAI marşı talrl oldulunu tamamll• 
unutu)'Or. Aklfln tllrlnl sevmlreblllrlz; 
fildrlerln 1 belenrnlyebillrlz; ltikadlannı 
eatı~ı, bulabllirfz; fakat, lstiklAI marşı 
talrl otdulu için, Mehmet Aklfl se\·mde 
hattı seTmesek bile ona ltDrmet etmeito 
mecburuz. Nurullah Atac Bibi olgun bil! 
muhamr onun ~hstyetfnden Te eserinde• 
bahsederken bu nokta:rı unutmamalı idi. 

Bahk sarfiyatını 
çôğaltmak için 

Sahillerimbde bol bol bulunan ve ba· 
san dPbden çıkarılıp tekrar denize 
atılan bahkJarnmnn ihracı için mühim 
tedbir almacıp bildirilmektedir. Alt· 
kadar 11111lrlmJar bu bmuata tetkiklere 
bqJamııtır • 

Bahklammı: aadece tue olarak de· 
ıu. lmnlel"t'e baUnde de Dır-~ edilc:ı.:ek 
Ye muhtelif aahl1 tehlrleriınizde bu it 
için fabr!kalar lnlnılacübr. . 

Aynca ba1ılm. memlekette iatlhlilrini 
çotaJtmak için de muhtelif yerlerde ao
tuk baft depolan kurulacaktıt. 

Nişan 
8elırlmbln tanmmıe tllccarlarmdan 

Zaman manifatura mafazuı eahibl 
Ahmet Sabri Olan'm oflu, spor yazı
cım arkadqmuz Receb Ali Ofan'Ia, 
merhum ttıccar Akif Sezal Sert'in kı
zı Ruldye Sert, dtln akp.m nipnlan
IDJl}ardır. 

Turlng paluta yapılan törende teh· 
rlmlzbı birçok tanmm• aileleri bu
lunm111 ve ba me11'ut nlpnlanma geo 
vakte kadar tea'ld edilmlftJr. 

Haber, PDC Dlpnlı1an, UUD bir..,. 
.set diler. 



' 
Yahudi vatandaşların kulakları çınlasın 

Türk Eermenilerin 
güzel teşebbüsü 

Ermeniler arasında Türkçe 
konuşanları çoğaltmak 

gayesile çahŞıyorlar 
Türk Erm:niler arasında Türk dilini 

kulbnmak, Türk fikir ve kültür hare· 
ketlcrini yaymak gibi güzel ve hayır
lı bir ijeal uğruncia mücadeleye giri~en 
bazı Türk Ermeni münevverler, Yahu
diler ve Rumlar arasında ayni ideale 
doğru yürtiyenleri gölg de bırakacak 

bir muvaffakıyet kazanmı~ bulunuyor
lar, 

Bunlar tarafından tetkil edilmiş olan 
Türk Uili ve Duygusu Yayın Kurumu 
devamlı propagandaları, konferan5lan 
ve neşriyatı ile giriştiği, mücadeleyi, 
gÜ'lden güne mes'ut bir inkişafa doğru 
yürütmektedir. Bu kı.ır!.lma dahil bulu· 
nanlar bürolannda, evlerinde, umumi 
m1hallerde velhasıl günlük hayatların· 
da mühim bir lüzum olmadan bir başka 
idil kullanmamakta ve dostlarını, taru
dıJdarınr mUtemadiyen TUrk~ konu~
mağa, TUrk edebiyatını yakından takibe 

1 

tahrik etmektedirler. l 
Yahudiler hala İspanyolca, fransızca, 

almanca ve rusça ve bulgarca konuşa 

duuunlar ve hala bu mühim memleket 
i~ini "ha bugün yapacağız, ha yarın o
lacak,, diye savsaklamakta olsunlar; 
işte Türk Ermeniler müsbet adımlarla 

Türkliiklerini 'le Türk memleketi.nıde 
yaşama ve çalıtmah aklarını her gün 
bir parça daha ıkuvvetli bir hak haline 
s:>kmaktadrrlar. 

Türk Dili ve Duygusu Yayın Kuru
mu tarafından dün Taksimde Dağcılık 
klübünde bir büyük toplantı yapılmış 
ve bir ç.ok tanınmıJ TUrk ve Türk Er 
meni ailelerle, matbuat ve fikir 'hayatı· 
na mensup bazı ı:evat:nı, muallimlerin, 
profesörlerin bazrr bulundulclan bu iç
timada kurum baıkaru E. M<ı.vi temiz 
bir Ttirkçe ile güzel bir nutuk söylemiş-

tir . , 
Kurum bagkanının bu nutku, teşek· 

kiilün gayesini göyle izah ile başladı: 
"- Gayemiz, Teşkilatı Esasiye ka

n~t :ıu ahkamına göre tam bir Tilrk va
tan laşı yetiştirmektir.,, 

Ve sonra §Öyle devam etti: 
"-- Tam bir Türk vatandaşı ne demek

tir di)e bize .sor:ınlara, hnkikl ve tem bir 
'J urk vatandaşlıAı, Yalanı his ve sevgi ta· 
~ımal<. Türk kültürünü, Türk lisanını, ve 
Türk topraklarını seve seve ve tamamen 
Jı;:!llimscırıelı:, bunlara candan ve duyn...-. 
dan bağlanmak \'e bu bniUılığı fillen isbat 
cıınck demektir diye cevap veririz. 

Burada acı ile kayda mecburuz kl, bil· 
hası;a Istanbulun muhtelif semtlerinde ya
!:;ıyan ve cebinde Türk vatandaşlığı lıüvi· 
yet cüzdanını taşıyan birçok kimseler, bu 
hakikati fimdiye kadar idrak edememiş· 
lcrdir. işte bu hakikati idrak tden ve Tiirk 
idealinin tahakkuku için candan çalışan 
Yatansever :ı:enttan müteşekkil olan ku
ram um uz, bu hakikati bilmek n öğren· 
rnek iı.lemi)enlcre de öğrelmeili ve k&fa 
ve yüreklerine nokşelmeğl vatani bir vazi
fe olarak teHlkki etmiş ve bu uğurda tııa· 
li~ctinl daha foılıı. arttırarak "Türk Mllle
ı inin bütilnk lıilgislnl,, herkese y:ıymak 
iiıcrc bund:ın sonra dn olnoca kuvvelile 
ı:alışın.:ı.ğı n:r.ife ve boı-c bilmiştir. 

l\urumumuı, :ısırlardanberi ayni çatı-
nın, lıl)'lll uamııı allındıı bir ailenin çocuk
la n g Llıi )'uşıy:ın 'aıa.nd:ışlo.r arasında :.a· 
mimt bir knrue,Iik, cidrli bir 'atandaşlık 
husule ~etirnıck için bütün 'l"O.tand:ı~lıırın 

:;etlen ve hislerimizi pek çok ok5a)·:m bu. 
bir tek "Türküz,, kelimesini söylerken ,sa. 
mimi Ye cidıU lılr Türk ve h:ı.kikt bir 
Türk n.l:ımiıı 1 olduüumuzu ne ile isbat 
ediyoruz? Ti1rklüğünı üzü, ~ad ece söyle· 
ıncklc YC ccbiıniıde Türk \'alanda~ı lıü\'i· I 
yet cii.ıdnnını toşımakla i~l>:ı.l etmiş olur· 
ınurnı? Hayır... . 

\'ftlandnşlıır, Lurnd:ı harir; bir hakikati 
ı:;Ö)'lemektcn kendimi alurnıyac~j!ım, Tür· 
küz diyoruz, lıunıı demek kMi değildir. 

Tiirkilm ve bir Tüı·k votıındoşıyım diyen 
her şeyi !le Türk olmolıtlır, lisanllc, dil.· 
şiinü~ü ile, dllYf!USU ile, kiHtürü jc ve Jıııt· 
la manzorn, nhlAk ,.e ~·ıışayışı ile TiirkJil· 
sumuzu ,.e Ulu Önderimiz ATATORK'e 
knrfı ohm derin mi nııt.:1 \'e şıfüran hisleri· 
mizi jçinıizılı•ki Türkliik ıltınrusunun bü
tiin heycc:ınl:ırilc izhrıı· \'e isbııt etnıcli· 
yiz. 

ijizinı için bir tek mefkure bir tek sn· 
:ıdet ,.c Jıir tek yıı~a)ış olmalıdır, o da 
mukaılıles ,·:ıtanımızın sadık ve ciddt bir 
e' lıidı olnıtıklır. 

Bu nutuk ve bilhassa Atatürkün adı 
hazır bulunanlar tarafından uzun uzun 
alkrşlanmış ve nutuk bitince orkestra 
İstiklal marşmı çalmış ve Türk Erme
niler bir ağızdan fıtiklal mar§mı söy
lemitlerdir, 

Türk Ermenileri bu güzel başarıla

rından dolayı tebrik eder ve bu rnedent 
hareketlerinde daha yüksek bir inkişafa 
dola§malannr temenni ederken Türk 
;yahudilere de açıl.an bu müıbct yolu 
bir nümune telakki etmelerini tavsiye 
ederiz. :N. N. 

Borsanın nakli 
kararı 

Borsa komiseri ve Borsa 
acenteleri birliği reisi 
,.An karaya gf diyorlar 
İstanbul borsasının üç sene mUd

Cietle kapatılacağı hakkındaki emir lie 
nüz borsaya tebliğ edilmemi§tir. 

Yalnız karar kati olduğun<lan bor
sa komiseri ile, borsa. acenteleri birliği 
reisi, karar etrafında alakadarlar ile 
temruı etmek üzere bugün Ankaraya 
gideceklerdir. 

Siı.nıldığma göre, borsa. şimdiki hal 
ve kadrosiyle Ankaraya naklolunacak
tır. Borsa için yeni bir bina. yapılacağı 
sanılmaktadır. 

O zamana kadar borsa Sumer bank 
binasında çalı§acaktır. 

Erzurumda lçtlmt 
bayat 

Erzurum. 16 (A.: A.) - Yoksullara 
yardım ip ilk hızıyla devam etmekte
dir. Bugünkü teberrü yekunu 6000 li
radır. On bin lirayı geçeceği muhak
kaktır. 

Spor hareketleri faaliyetk devam e· 
diyor. Kayak sporuna fazla rağbet var. 
Aza sayısı şimdiden 100 ü geçmiştir. 

Avcılar klübü a:irek avlarına başla

rnı§tır. Atletizm müs3bakal:ı.rma valin;n 
riyasetinde devam olunmaktadır. 

Tek adım uzun atlamada Pasri birin-
ı.:i, Halatta Erzurum gücünden Hulusi 

' 
ve 3100 metrelik kar kotusunda 14 da-
kika 1 saniyede Haikspordan Nusret 
bir:nci gelmişlerdir. 

Voleybol m~çlannda Avcılar klübü 
Erzurum gilcünz k.a~t 15-0, !:1-15, 15-12 
ile üstt:in gelmiştir. 

YOl\SEK TOHK I\OLTCRÜ \'e mchkurcsi 
c••·:.ırıncJıı toplanınnl:ırını ,.c tı) ni hissin, 
:.Q ni duyuşun ve nynl ze\'kin tesirleri için· 
ılc lıil'lcşıııeledni temin etmcğc çalışırkcıı, 
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HABER - /!\lCşam postaşı 

Hırsızhk yapan 
Oç ~ocok 

Kadıköyünde Mühürdar bağında 20 
numaralı evin bahçesine 13 yaşında Ya
kup, 12 yaşında Cemal ve Nuri isminde 
il~ çocuk girmiş. bir çok hurda demir 
~alıp YeLdeğinneninde hurdacı Mehme

rde satmışlardır. 
Ev sahibi Ekremin şikayeti üzerine 

çocuklar buhmmuş, babalarına te~lım 
edilmiştir. Demirler de geri almTp sa
hibine verilmiştir. 

Çocuk esirgeme kuru
mundan: 

Ç. E. K. Çocuk kütüphanesi meı -
faatine 18 ikincikanun 938 salı akşa~ 
mı Beyoğlunda Fransız tiyatrosunda 
verilecek müsamere programıdır: 

1 _ Çocuk oyunları ve çocuk fes-

tivall. 
2-Varyete. 
3 - Caz revüsü. 
4-Konser. 
5 _Komedi (şehir tiyatrosu ı5a-

natkarlan tarafından). 
6 _ Komedi (sanatkar Naşid) ta 

.ra.fmdan. 

Beşiktaı icra menıurlnğundan: 
Fatmanın lsınail zimmetindeki alacağını 

temin ve istıfası için tahtı hacze alınan 
Yenibahçede Sohtasinan mahallesinde De
depaşa sokağında eski 9 numaralı arsanın 
3 de bir hissesi ile gene me:tlrur mahalde 
Mehlar sokağmda eski 22 numaralı menzil 
ve bahçe arsasının 36 da altı hissesi açık 
arttırmaya çıkanimış olup d:ıiremI:ı:ce sa
tılacaktır. Şartnamesi divanhane·ye talik 
edilerek 6-2-938 tarihine müsadif çarşam
ba günü sa:ıt H den 16 ya kadar dairemiz 
cc satılacaktır. 9 numaralı arsanın bir ta
rafı senerııl Bedri kerimeleri Nazmiye ve 
Semiha menzil ve bahçeleri Te Osman ve· 
resesl mahdumu Ahmet zevcesi Aziz ke
riroe~i Semiha menzil ve bir tarafı Ah
met ve R: zım menziil ve Ömer zeYccsi 
Bili menzil ve bahçesi. Ve taraf~yni tarik· 
le m:ıhrlııt olan rnoo zürra a~nın 3 de 
bir hissesi. 480 metre ve beher metresi 1 
liradır. 22 numar:ılı mahallin bir tarafı 
Siınah:ıne ve bahçesi ve bir tarafı Dcdepa· 
şa bahçeı;i elycvm ifraz olunup Hacı Ah
vel ve Hascnc ve Hüsnü ve Sulilı ve Kccc
cidede ve kııfcsçi Mehmet ve Emin ve Ra· 
şit -ç-e Osınıın ve Omr.r ve tar:ıfeyni tariki 
llm 

!\fcsah:ı<ıı bcı·mucibi çap 3370 metre 
C\'Safı etrafı du\'nrla mahdut bir bahçe o
lup kaydcn denınun:ı cari mai lezizin on 
sekizde iki hi~~esilc yedi kuyu bir hamam 
enkazı, 100 kuılnr erik, rlut, ayv:ı., vcsair 
meyve aftuçlıırı bulunun kıymeti tamamı 
3000 Jirodı r. Hisses i otuz altıda altı 500 
lirn<lır. Arttırmaya iştirak için yüzde yedi 
buçuk l<'minal nkçe!iİ alınır. Arttırma be· 
cleli muhnnı nı ~n kıyıncLin yüz<l<· 7a şiııi 
huldu~u takcllrrlc ihalesi :,:opılnc:ı.k· 
tır. Aksi hnlılc en ~on artlıranın taohbü
clü baki kalmak üzere 15 {liin daha lemdit 
edilerek 3.3.038 ze miisndlf perşembe ı;ıü
nii nynı s:ı:ıttc !.'n çok nrllırıın:ı ihnlc~l 
icra kılın:ıc:.ıktır. 

200 t numaralı icra kıınununun 1 '.W ıncı 
mnddesine tt"vriknn ipotek s:ı.hibi alacaklı· 
lıırln dii(er nlitknı1:ırların ve irtifak hııkkı 
:;nhiplcrinin rtııhi gayr! menku fızerinıle· 
ki hııkl:ırını ve hususile f:ıiı ,.e mn~arıre 
rlalr olan iddialarını ıovrakı mu!;bitelerile 
icra dııircı.inc bildirmeleri laıımci1r. Aksi 
halde hakları lapu sicil!er:!e sabit olma
<lıkl.'n satı~ b<'<lellnin payl:ışmasındnn ha· 
ric krılırlar. 

Tşhu mndrlei kıınuniy~ nhkamınn ı;ıiire 

Köstencede, Yekta vapurunt.: batıran 
Norveç vapurunu batıran Norveç 
vapurunun davasına bugün ikin!..:i tica
ret mahkemesinde devam edilmiş ve ka
rar verilmiştir. 

Mahkemede Norveç sefiri ve konso
losu da hazır bulunuyordu. Türk mah· 
kemelerinde ilk defa verilecek olan bu 
karan <I:nlemek üzere birçok tanınmış 
hukukçular da gelmi§lerdi. 

ve bunun Montrö mukavelesine muha~ 
lif oJ.duğunu iddia ediyor ve geminin 

kıymetinin Romanyada t~yin edilmesi 
lazrmgeldiğini ileri sürüyordu. 

!ki taraf avukatlarının u.zun müna-
ka~.alarından sonra mcrbkeme heyeti, 

US'lllü muhakeme kanunu, beynelmilel 
içtihat ve hakkaniyet mül2.hazalanna 

dayanarak teminat verilecek olurı:a 

ihtiyati tedbirin kaldınlacağma karar 
verdi. 

Bu karar üzerine batan vapurun kry· 
metin:n tak.diri hususunda avukatlar 

arasında yeni münakaşalar başlamıt ve 
Yekta vapuru sahibinin avukatları, bu 

g:.in silah yarış:ı dolayisiyle demir ve 
çelik Hatlarının !azlalaştığmdan 'bahse-

derek vap~run on sene evvel utına

lmclığmı ve bu fiat üzerinden tazminat 
verilemiyeceğini söylemişlerdir. 

Bunun üzerine mahkeme, fiat takdi
ri için liman.dan sorulmasına ve <liğer 

vesaikrn ibrazına karar vererek dava

:yr öğleden sonraya talik etmiştir. 

Hukuki bakımdan büyük bir eıhem

miyeti olan bu karar, ilk defa Türk 

mahkemelerinde rüyet edilen bu gibi 

meselelerde Türk hakimlerinin içtiha -

<irnı göstermek bakımından bilhassa şa· 
yanı dikkat görü1mektedir. 

Borçlardan 
kurtulmak jçin 

Ycmi§te kuru yemiş satan Aksekili 

Ali oğlu MÜstaf a isminde bir genç dört 

ay evvel ansızın ortadan kaybolmuştu. 
O zaman annesinin söylediğine gö. 

re, Mustafa bir gece dükkanı kapayıp 
eve dönünce karnını doyurmuş, sonra 
evin büyük anahtarını yanma. ahp 
bir arkadaşına gitmek üzere evden 

çıkmıştır. Mustafa o gece eve dönme
miş, ertesi günü de dükkana gitmemiş 
tir. 

Mustafa arkadaşlarının evinde, Ye 

nikapı cıvarmda. oturan tanıdığı bir 
• 

kadının evinde aranmış, bulunama-

mıııtı. İntihar ettiği za.nnedilmi~ti. Bu 
na rağmen zabıta. piyasada tahkikat 

yapmış, Mustafamn Pağa sola bir hay 

li borcu bulunduğunu tesbit etmiştir. 
Dört ay evvel !stanbuldan esraren 

giz bir sureto kaybolan Muetafarun 
Aydında köşk nahiyesinde incir basan 
arkadaşı Osmanm yanında. çalıştığı 

anlaşılmıştır. 

Mustafanın vadesi gelen borçları 

ile vergiden dolayı hacze kadar gidi. 
len borçlarını ödeyememesi karşısında 
kendisini intihar etmiş göstermek iste 
diği meydana -çıkmıştır. 

yarın riyasetinde toplanw~tad#. 

vekilin bu toplantıda !llUhbn bW sn' 
selelere uallUk edcrı bir nııtuk ,ayl 
yeceği haber almmıgttr. 

Aynca, Büyük Millet MecUti dt 25 

leden sonra toplanacak v4 bu toptırsU 
dan ronra. aflebl ibtitnal kış tatiU 
lıyacaktır • 

Ba~vekilln meclişte de huitı ve 

Harp tayyare
lerimiz·n sayıs 
Fransız gazetesini 
gösterdiği rakamda 

çok fazladır 
Parls-Soir ga.r.eteşi, Uç gün ~ 

gelen bir nüshasında., muhtelif ~ 
lerin askeri ka.droları ve müdafl& 
celerine aid bir yazı neşretnıi§ti. 

Bir çok yanlı§ları ihtiVB. eden 
tabloda meml~ketlıniı.e a.yrılan ıtıt 
hakkında Ulus refikimiz, bunun ~ 
dı ihtiyatla. telakki edilmesini bUh 
tayyare mevcudumuzwı 170 ıöett 
mesindeki büyUk ya.nlışhğa. ip.ret 
mckte ve bu rakamın luı.kikatteıı. 
aşağı bulunduğunu ya.zma.kt8dır. 

Sı hbttt müdürıOkle 
rinde yeni tayinle 

Ankara. 16 (Telefonla) - Sıb 
mildilrlüklcrinde fU tayin ve terfii 
yapılmıttır; ., 

Kocaeli sıhhat müdürü Fuat Şal',. 
ikinci sınıf sıhhat müfettiıllilne, I<ı 
lareli sıhhat müdürü Osman cı~l 
ikinci sınıf sıhhat müfettişliğine, 
tamonu sıhhat müdUrii Raif KırJC)ı 
eıhhat müdürlüğüne, KırşeOıir ırb 
mildürü İsmail Hakkı Xastam0nu 

hat mudtirlüğüne, lçel athhat müdU 
Necmeddin Kocaeli sıhhat müdUrli1l 
ne, Beyoğlu merkez hilkQmet u1'i 
Muhiddin Celil İçel sıhhat müdürtii 
ne tayin edilmiştir. 

Tatlıcı bıçağı 
yaralama 

ııe 

Vedikulede oturan terzi İ•ta~ 
gece Yedikule sineması öniinden g~ 
ken ukidenbcri aralan açık ol&Jı 

met önünü kesmiş, tatlıcı btçağı iJe t 
ziyi iki yerinden vurup ka~ıt:rr. "/ 
lt Y e3iku1e hastanesine kaldrfl 
Ahmet bu sabah yakatanımıor ~ 

lstan bu Levazım Amirliı' 
~ahnalma komisyonundsll 

İdareleri İstanbul levanın 1ınl~ 
bağlı müessesat için alınacak 15 
lo çay 24-1-938 pazarteai gUnli .,,t• 
14,30 da Tophanede satmalma -~~.ttıS 
yommda açık eksiltmea yapı~"' 
Tahmin bedeli 4650 lira. ilk teSW"_,ı 
348 lira 7 5 kuruştur. Şartnanıe ::, 
munesi komisyonda görülebilir. ı tt• 
lerin kanuni 'bclgelerile belli sa' 
misyonil gelmeleri. (372 )(89) 

Bundan bir müddet evvel gazetemizde 

AL TIN TOLGALI 
...... .. • ... .... '- 'ı'!' •• 

SARIŞIN CASUS 
ıerbvhasile tefrika ettiğimiz, Fransanın en bilyük şeref ni1an!aı:_i1~: 
tif edilen, vatan sevgi&inin ve cür't:tin en yüksek kah~ 

biri olan . 

M~rt Rü~C§lıt 
in çok meraklı 

macerasını yakında SAKARYA .~ 
Görmeye hazırlanınız 1 

Tul'küz, ancı:ık kulaklarımıza ~ok talh ak- , ~~~.;._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 

harekelle ve dahıı faıln ınn!Umat nlmak is· 
tlycnll'rin de 936-732 nnmarah do~yasın{ı 
müracaatları fö\n olunur. .< 10510), 



1 

lstanhul konuşuqor 

t' ....... ClnlU - Melek.zad ÇlnlU <TıHlimı H lklUNıı holtltr molt/aıdur) 
( ERKEK - KIZ ) - Numara 43 -

•• K6y yerinden oynıyor 

Istanbulun göbeğinde Misurl 
bataklıklarına nazire olacak 
bir sokak Ülkünün kardeşleri 

b k var "eni vuraca larmış ! Belediye "voı 
"" ter içinde koşaıak gelen kög hocaaı; yapacag .. ım 

.... ••Aman llar, eoladıml,. Di11oıdu. • " 
...... ~, dJyc cnap •erdL Yalııı.r \ nn 11bah erkenden Osman atı Pendi· dıye rastgele 

il 1d... I• lndiraln 1 1 1 w 1 .... .,..,_ o c•c:e daha bir kaç dost ıeUp ayni mo oz yıgıp yo • 
'-lılt ~-ki, ksalan yabancılar :rU. ttfi tayleyince, itin ciddnttlne aklım 1 k • h 1. • -._ ;.,a::v· ,ata,. bafladı .. Ertnl aa1-b erken- arın es 1 a ını 
""' J&. Hı .S. °'8a ıenı ı<>- den, Olman atum ıetlrdiff fJd bey- d b 1 1 

..::-mı .S. n..-,.orlar ,.1. Pria ~ben. birine de Oıman ata e ozmama 1 
..,.1 ... bmerek yola 'ıktık. 

' J'!tıa lhtlnl ılrmtaı ldfi. O OtaWı •la tedarikli hareket etmlt-
~fikir •erir. ti. Yola dilzWmeıden ~ncc bana blr 
~ llendc11t Jstlaaaedmt llflk- tabanca uzatmıt. kcndiai de mav.rerfni 

~ Bir kuuı yüu9 ılslerina almttt•· . 
~ lilnDllW ....,..,.._.k ka· Pendije badiseaiı ulaıtık .. Oıman a· 
~ oa...ı1111 U,.... olmllftıl. tanın tabancuını iade ederek fıtanbu· 
~ .... unua mu pelr )'alan, ı la ıeldlm. Birkaç gün ıonra tstanbula 
it '9, -.....,._ ..,.. Jraydea .,. d&tea ( ... ) beylerden 6frendilfme ,a-
.... ....... .......,._ Yllli bl.- te- re, benl aramqlar, bulamayınca da on-
...... ..,, 1llr _,... fll ft Udtl ortl• lar da Jcncı etmlfler. 

o ..,"............. • •• 
.... ita "9 O llct ....... Srtm &Ua !atanbuldan, biç beklemedlllm ve 

.::- 9Ud llwfas iltemcdijim bir %amanda uuldatmarm 
!ııa..._ ~ ..,, icap ettiren ve benim isin biraz da ym 

'9 ~-~ pJdL Ulklnün çepc· kızartıcı bir bldisedcn bahsetmek iati· 
~ ..,., ..,...._ yorum. Hatıralarımı anlatmıya ba§lar • 

~ •rı RlllJI 1U111Da ıeçirerek ken okuyucularıma, her teYi açıkça ya· Sh 8.ı1stını. Unktan omıuuna zaea&ımı bildirmiıtim. Bunu anlatmu· 
~ 1ııa.:-.:.:. ~r •ırık tlnrir.e ycrleıtirilııllf aam vaadimi yerine eetirmemit olurum. 
'~ bir kadın çeıa:ıcye doğru Okuyuculanm, bu aatırlan okurlarken 
~~~. - belki benim için her aeyi yapabilecek 
'~ lluıtafayı: kabiliyette bir yaratıht diyeceklerdir. 
' t ınu UlJrii, dedim.. .: Fakat kendilerinden kararlamıda biraz "•t ot ' !' · · inufh olınalannı rica edeceifa:ı. 
't~~~ıa.... k t..Adl • --1-tJ ~ Bu yüz ızartıcı u. teyı aıua yo-s: Arbmdan ıeJaı Muıta- ram: 

Ben bot nmanlarımda daima Oaman
~ ~ ~ ,_..., uaktaa scy· beyde, Tramvay caddnindeld Suna 
. :'it ç.)'lra doina ellerim cıe- pastaneainde otururdwn. Bir ıUn, pu-
ti 'it •&ar •iır indim. Bir tesadüf eec- tanenin prson kularmduı biri yunma Str ç..,_ bltmda ondan bqka yaklaprak: 
~ Jokta. Ap alır ve lakayt - Sizi telcf ~dan lıtiyorlar, efen-
~...._.~eye yaklaftım. dim, dedi. 
~ .,._,. 't'll birinci büracını dolduru- Kottum. Bana telefon eden Hicrandı. 
--~il.. ~-nln ,anında durunca Aramızda bu kadar vaka' geça:ılt olma-
-- ı....,; Yeye elleriml yıkay•cafı- sına rafrr.en, beni &örınek iıtcditinl ve t. ~Jsr.Lociea U11ril dolmak üzere bulu- ı.tanbulda Bahçelcapıda mahalleblci 
~ eını ~ktl Mustafa hakhydı. Hacı Recepte bckledilfni behemdıal S lrtl raaJerinden baJka bir 
~ t.e.. ~ne mini oluyordu. gitmemi istiyordu. s• lfSslerim de 1armeyeyim diye - Peki &eliyorum. 

""'--. -W..tu kadar bpamıı ~ ba
... CıePlte,. çe.irerek kaçmmıı-

b..'-~ ~ s llnnemezlikten celdim. 
ı....~ ~ aa içtim. cebimden 
:"ıa -............ ellerimi kuna
t_~~tı\e ~racmı muahıpn altı· 
.. ~"1ıl'1ııitti. o, bu iti ,.pıp ta 

'

"t '6 llrada ben teri bir bareket 
•......:::.:: 6rtüaüntı çektim. Şiın-
~ ..._ Ulklatı brpmda bap 
~ eeu! baıde duruyordu. Kı.r 
..; ~ 'bir Pilık kopardı ve ba-

"6ı? .\~ Bu sırada ben baitf ....._.._., 
~-,..,.ait te lranletıerine benden 

-"' ...._ ~ pcup arzusunu 
,,~ -. • dedim. 
")~ 8teJ IÖylemiyerek yanın
\; ~ ...... u ~ dostumua 

leYlacini aaklayama· 

'~ ..,; " ICenaa. deineyi ihmal et• 

s~bla
' ~ .... 1& .... 7& ceçmedi. •. 
~ 1 • isinde k°lıQk ne 

'tla ile -~' ~~ Yaptın, evlit, • dedi.· 
~ ~ .. Seni vallahi 

~ .._; !:4"1erl bin yemin etti. ,_ ~ •~n köyden 

~~ 'hrDaedlm. Hattı: 
~ ' &ldUrtUnten diye •· 

G~~Uir&FIP 
~Yt dostumu 

rf batıadı. 
~rı ili Ylparlar, çocu&um, 

t&nnnanm.. Seni ya-

Ev ekonomisi 
cımvata 
pirince 

giderken •• 
TUrki1e - Roman1a arumda Jenl 

bir ticaret anJILŞDIUI rapdctl. Bu 
anlaşma mlldblaee, tbraea& tadrlerl 
mis Rollıanfaya S tDllJOD kilo kadar 
pirine; ilı~ ecleblleeeklerdtr. 

ze)'tla. ııe,Ua7atı. tue " taba 
t.lıklarmus l~ Bom•D7• ö&ecl•· 
heri en bllytlk mü~. 8oa .,,,. 
palan anl&,mada, Romala7&n111 bb 
den pirin( alma.11 da ielllln ecıtlmlş. 

. tir. 
Pak.at bazı ·~ p taelrler, Ro

manJ&J& pUlnç HblacalmJ tt.,... 
cha7maa. derhal 11,.at.lan aıillnDıf
lardır. 

Tlrk17e - Boman7a anwnclald tl
<'.aret aal~mm benb tatbik e
dtlmMine ~lamnam9'h1'. n.ba bir 
kilo pll'ln~ lltle Rcmaa1ara tllNc e
•llJm~mtşt\r. Börle olcluta tiNde p&· 
rhıç fl7atıann.ua Jilbellfl bir tefe 
delAlet eder: tbtlkAra! 

• .RömallJ'&)'a phinç .atinaktaa \'&Z• 
ge('tik. Bari 1ç pi~ pahalı pi
rin<; yomlyeUm. mefbar bir llÖa nr
dlr. Dtmyata plıinee lıfderlren eTde
kt bo\~u"'an olduk, ha pirine lldl· 
Un h!dl-.e"I k•rtWnda lllçtn sun• 
yorm? lfft'kfnnet ar1arda11bert Ro
manya 11., yaptıtı ticaret mbakere
lerhulr TIPlr phtneleltae mabftç 
halrno~ maTaffak olda. Tadrlei'I• 
mlztn bnndan memnun olmalan 11· 
Z1111Ctıllrlıf'!8. bul açık göüer. fır. 
..-n iMlfa~e ederek ft;ratlan azt. 
hft)'orlar. 

tkUM& •cUletl ba meMIQi ciddi 
hlr •••rette teıldk eemeıt. .pekllt.. 
)'oaa m,ıJdan Tel'en mahteldrlel'I ce-
zalandırmalıdır. H.A. 

y uı odAtının kapıaı çldı. fçerl19 
bomba bınyla bir adim cirdi. Bu 28-
30 yqlamıda ıc;.tercn bir ıençti. 

Uatüne bqına ba,ktım.. 1Uki m 
deceye diiflllllt gibi. tamemeo pmura 
bulanmıt. ayaklan, puıtaJomı,, plltoeD-
nun bir kılmı# samurlardua cörilama 
olmqtu. Yan belinden yukantı biru 
daha temiıec kalmı§tı ~ kollarm· 
cS-. yüzünde, ıözündc. hatt& aq1aıı • 
raamda bile çamur ıörünüyordU. 

Sıkılgan, fakat hiddetli bir ta'ID'la: 
- Bir derdim var, dedi, kime aöyli· 

ycceğim?. 

Arkadqlar derhal beni ıöstentiler, 

O da masamm ,anma eokuldu .. 
Çok nazik bir taTJrla: 

- Size, dedi, laan•lmas bir te7 ıh
tcrmck istiyorum.. Ben IOfijribn. Dün 
ıcce 1aunbulun ıöbeibide, kocaman 
bir eokakta otomobüimle samura ap
lındgn. Sem uattir, arabm:m kurtar· 
mak için yapmadığım kalmadı. Yond· 
dmn. harap oldum. Fakat ftldt balar 
bulmaz bJktp atn ıelcDm. 
Aplıda bir otomobil bcldetiyonım. 

rica ederim. ccliıı de mi ıatnrcyim, ya
rım IMtte ecri 4öncm. "' betekhjı bir 
ıörUnilz .. 

Adamm o aSlr Klkh bir bali. 6-
Jerintn ayie eamtnil bir Yut,ell ftrdr 
ki, hiç dOft1nmeden, ppbmı, paltoma 
eiylıadim, fotolr~ arkadqı da aratıp 
buldum. Sokai• br19dak. 

Ataiıcla blkiJratea bir otomobil bek· 
ti,orda. ~ bindik ft Abara)'lll ,. 
lunu tuttuk. Aklaraydan Certalıpapya 
•e Kocamustafapqa yolu Unrbıclen 
Samatya)'& uptık. 

Caddeden aynlan otomobilimb, bir
cleabire toprak yollarda U.lemefe 2-t
laımftı. Gaslerimls bUe bUHdllen ba· 
taklığı arayıp duruyordu. Fakat yollar 
toprak olmıauna rafmen, hiç t.e 8yle ba 
takhk vaziyetinde delllclir. lıte bu to
kildo d&t bet IOkak ıeçtikten eonıa. 
önümilzde oturan şoför: 

- OeByorus, diye ihtar etti. Ve bir 
k8feyi daha d&ıer danmes otomobillmb 
durdu.. 

Hemen aplı indik- Burat!a ı&rd6iU
mu. mM>Ara Jrarpsmda Pf& bJ • 
Idık. 

Aman Yarabbim, ne yoldu o.. ltunı

tulmuı için bu kadar maal Arfedilen 

Celllt ıölilniln batakJrlrlan bile bunu 
yanında belki daha biçimli uyılabWr-

4i. Myle bir yere teJarin ortaemdıJd bir 
iobkta defil, U':ak IOaari bMaklık
larmda raat ce~ Süm mfl~
llğa ediyorum sanmayın, Efer en. ufak 
bir ıUpheıU. vana, yubnki reaimlcre 
birer kere büınıı:. Bu lise ne kadc 

Bu resim lstanhlu ı~deld 
bir S9kakta .Jmmııtır. An* W 

•'-*"i• ~w;,.-. 111ra.ı.n.. .- c1e 
iuam ..... 

tan temizledim amıM. 1>M de bittim. 
Maltitıeyj yem tamiı ettimıi§tiıD. Bütün 
maıraflu da heba oldu. Her tc7i bat· 
~ boıuldu • 

Nı defranaiyel, nqanıiwq, ne dl· 
rckaiyon kaldı. Bir aralık, aaOab eıı.m. 
erk-en, arabKllara ric:a •tti.m. otomobili 
bu batakbktan sıkarmalan içiıı · s lira 
teklif ottlm, kiınM buraya eokıda11ja 
ceaaıet eldca:ıedi. l§te vuiyeti tiı a ıö• 
lcrini.ıle görüyorawım. 

Bu suada, civardaki bir mektep tatil 
olmuttu. Minimini bir ıilril secuk 1N 
sokaktan &estiler. Fakat baaıdüıl kal· 
dınmdaıı aynlaıı bir kas san.Ilı J&Y• 
rucuk saıaur ~ fJ'le Aplandı 
Ju ki, JMmJarm ideta bo~
dan korktu-. Buılarmm fOIOQlan ıt. 
tikleri ayakabılan samurlar& Aplladr, 
kaldı. 

Vasiyet hem cllilnç, halı de aillna· 
cak kadar acı idi. 

Biz müteeair bir vuiyette bütün 
bu vuiyctleri aeyrederbn, chaıdaki 
cvlerdcıı bir kaç kldm sıktı. Y•nmaııa 
aokuldu: 

- Sis, dediler, gaJlba paetecleinis, 
aman rica ederiz.. Şu bisim eobtm 
fecaatini yazınız .. Bu kaçıncı otomobil· 

dir böyle • .Zavalh idam arahMmı kur· 
tarmak için sabaha kadar çmpmdı dur
du. Tabi! bizlerin de g~.dlne uyku gir
medi. 

Geçenlerde de bir yilk arabuı böyle 
ce çamurlara •plammJtı. Anbacı ara
basına yilklil olan un çuvallannı ba

- taktığın içine atarak, malını zor kurtar· 
Zav3llı f!Of6r Ziver bataklığa aap1mlan dı buradan ... 

otomobilini ku.rtarmağt1 ~yor - Peki amma, ııuı1 oldu da, bu yol 

haklı oldufumu iabat eder. l bu bale celcli, diye ısoıidum. Ona da tu 
Bir boydan, &bilr boya kadar ayni va- garip cevabı verdiler: • 

ziyette devam eden bu bataklılm orta· - Buraya aösdc yol yapılacaktı.. Ci· 
amkSa bir otomobil duruyordu. Araba· •arda De kadar moloz varu, ıetirip bi-
nm iJerialndeJd samurlmln iki yana ay- dm yola Jıidılart " c6rdQ8Dls ftai· 
n1mıt Olmalı •• teı.~ bleri, oto?DOJ yet oldu. 
bilin battılt yerden maklattmlmaaı Bu aBslert dlnWllkten 90lll'I, ,ana • 
için büyük bir ca~tle ufrqıldıimı clakl fotofrafçı arbdq PJll latiyad 
belli ediyordu. Bizi buraya getiren a- söylendi: 
va11ı toför Ziver: l _.___ _.__._

1 , • - p bu kauau.ua pel ~ .. 
- tıte benım arabam, diye IZllatma· Bki ıetiren otomobile blndlJr, &eri 

la bqladı. Dün ıec•. Kum.kapıdaki e- aönmek ll.rere i~ bu mada bu .ob-
Yimdc yatıyoroum. Bırdenbire kapı sa· . . 
bndı, mabaile bekçili ıelmlf ''bir haıta im iaa:ıini aormak aklıma &dti- .Ve 
var, Samatyada doktora ptUriilecek- ıwıu 3iz'endim.. .. 
mit.. dendi. Ben ele mıcıdım, yataiımdan "Merc.anbalrk eokaiJ,. .. 
blktml. otomobili ıanJdan Çıkardım, Buraya tam mlnalyle JIJapD bir 
Fakat çıbnDU olaajıdmaL Bara,a b· iaimdJ. bu dop.u. .. 
dar ıaaeı cflsel ıeldik .• MUtterl yolu 
tarif ediyordu. yeçtllim yonar da tehir 
isinde olduluDdan ben de rahat rahat 
u&a aola 1&p11ordwn. Fakat birdeAbire 

DMll oldu bilmem. bir~ diler yola 
upatımıs1a bu samuru isine ıömill- lstanbul radyosu 
"fermemis bir ol4u. 

Otomobil iki unlye içblı!e tl pm.ar
luklanna kadar pnıara ~mtilmttftO
Gece yamı bafmıa ıeleıı ba fetlketten 
kUrtu1mıak içba, sabaha kadar çamurlar 
ıÇlııde çupmdaa, durdum.. Arabada tlım 
iki tife bemiD yakbm. Uatildıertm ba· 
rap oldL Tebrleldeıtn ariltemadlyen 
patinaj ,.,_. lrarplmda ntbayet eJl. 

me bir Jdlrek aldan.~ uran et· 
raftaki çamurlan mlmldln oldutu ka· 
dar açtım. Nihayet 8-9 uatlik bir çır
,.....ldan aoma, aalaJl bu bataklık· 

17 lklnclklbun Paıarted 
ıa,so çocuklU'I muaı: Baym Nine, ıt 

Kriftle1l Aıımın km Nlbal, 11,IO RadJO 
roalk leJDl1l: ~nGnti baltm -8allrll 
tola tarafından, 19,51 Bona baberleri, 21 
Rıfıt •e arkadatlan tarafmd&D Ttlrk 1D11-

sllı:il.I •e halk tartılan. 20,30 Bava raporu. 
20,33 Ömer Rıza tarafından arapça 16>'11T. 
20,45 Belma ve artıdQlan tarafıfadan 
Tilrk mustttat n halt prln'lln < .. t an
n), 21,tl radyo foalt taalfl SUMIJ9 Ol'-

1.."eıtrası refakallle (Madamı Buterflrl 2İ. 
l& aJau haberleri, 22,30 pJAkla IOlolar. 
opera ve operet parçalan, 2~,50 Son ~ 
ler ve ertesi ıtııınn proıranu. t3. son. 
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Sanatkar midesini 
düşün memelidir lzmirde ~tömür 

i 

buhranı 

Trakya mektubu -- ' Trakyada at nesil 
Zeki Faika göre hakkı telif mukave .. 

lesinin tanınması zaruridir 
Yerli sanatkar ancak bu sur~tıe eserini 

astmak lm9'Anına kavu~ur 

Şehir mec~Jls·ne 
takrirler verildi 

o nıı tn lk~) ır 
Hangi nıso.etlekl 
kazançtan sonra 

ba~lar 1 

islah ediliyor 
İki büyük çif ikte tay, av'{lr ve boğalar yelişliriPY0t 

Munlel•f köyı~rde 31 aşım · dorağr, S 
Huni lo ıum ama merkezi ııçıldı 

Akademide, hooaların atölyesinde
yim. Bedri ve Cemal Tollu ile kmıu1rı
yoruz. Biz konU§ur1cen Toapıdan Zeki 
Faikla heykeltraş Zühtü girdiler. Hep 
beraber oturduk. ''K1smetinde olanın 
Tuışığında çıkar,, diye, derhal Uikırdıyı 
saıı'atkıirın himayeye mıthtaç olup oı. 
madığı mesel.esine getirdim. Hepsi de 
dertli. Hepsi (Zühtü.den maada) aka
demide muallim. Binaenaleyh az veya 
çok yardım görmektedirler. Zeki Faik 
söylüyor:· 

- Ne söylüyorsunuz birader. Bu 
memlekette sanat adamı kadar yardı
ma ihtiyacı olan kim var? ... Şüphesiz 
sanatkar devletten yardım görürse e
seri süratle terakki eder. Bunu size 
bir misalle izah edeyim: 

Ankarada, onuncu yılda bir sergi 
yapılmıştı. Bu sergi hazırlanırken 

külliyetli miktarda eser alınacağı, san
atkara da iyi para verileceği vaado
lundu. O senenin ~gisi sergilerimi· 
zin en kuvvetlisi old~; buna mukabil 
resim satmalınmadı. Alınanlara da., 
sanatkarın ancak boya masrafını kar~ 
şıiıyacak bir para verildi. Ertesi ser
gilerde randman düşük oldu. Neden? •. 
Bu sualin cevabını elbette kolaylıkla 
tahmin ·e<:tebilirsiniz. Bence, sipanş ve 
ya diğer suretlerle himaye başlar baş
lamaz kalkınmanın başlıyacağı da mu
hakkak. Çünkü o zaman sanatkar hiç 
olmazsa masrafını koruyacağına emin 
olarak malzemesinin iyisini seçecek. 
rahat ve müsterih, sanat gayesile çalı
şacak. Ben kendi hesabıma sergilere 
iştirak etmiyorum. Çünkü resim alın
mıyor; alındığı zaman da ahbapça sa
tış yapılıyor; himaye edilmek isteni
lenlerin eserleri alınıyor. Halbuki ıa.. 

zım olan, değere hitab etmektir. Aksi 
şartlar altında, sanatkar, elbette mide
sini düşünmek mevkiinde kalacak, ese
rini ihmal etmese bile, ilerleyi~i ağır 
olacaktır. 

Bu sırada kapı açıldı; bay Leopo14 
Levi girdi; Zeki Faikle konuşmamız 

durur gibi oldu. Sonra, hoca, Bedri ve 
Cemal tarafından ~gaı edildiği sıra
da, Zeki Faik sözüne devam etti: 

- Himayenin ferdiliğini kabul et
tikten sonra, bizde bunun ne şekilde 

yapılabileceğine dair dilşündüklerimi 
de söylemek isterim. 

Devlet, 1stanbuldaki resim akademi
sile alakadar genç elemanları bir te
şekkül etrafında topluyor. Şüphesiz 

güzel bir şey; fakat bu alakaya bele
diye neden iştirak etmiyor? .• Faraza 
belediye bir konservatuvar binası yap
tırmak üzeredir. Sanatla bundan da
ha yakın müessese tasavvur edilebilir 
mi?... Bina yeri mimar veya mlihen
dise yaptırılır. Mimarinin bu eserine 
heykel girer, resim girer, tezyinatın 
birçok şubeleri girer. Bu suretle, bu 
şubelerle alakalı sanatkarların hepsi
ne iş verilmiş, hepsinden eser alınmış 
olur. Bundan başka belediye bir resim 
galerisi yapabilir. Bu, şehrin vazifesi
dir. Hatt! bütün Anadolu belediyeleri, 
tesis edecekleri birer küçük resim ve
ya plastik sanatlar müzesinde mem
leket artistlerinin ve ikinci derecede 
yabancıların eserlerini tophyabilir. Bu 
şekildeki resim müzeleri hem sanatka
ı·ı himaye yolunda hayırlı bir vesile, 
hem, mektep devresini geçirmiş mü
nevverin sanat terbiyesine hiımet de
mek olur. 

Sonra, yine iş hükUmete kalıyor. Ge 
niş, memleket mikyasında siparişler 
yapar. llimıektepten itibaren vereceği 
sanat terbiyesile - buna µı.usiki. mi
mari, mobilyacıhk ve plastik sanatlar 
dahil - yetişecek nesilleri sanata al!
kalı kılar. Bir sanat hnva.sı yaratır. 

San:ıtımızm himayesi zaruretine i
nandıktan ve bunun tarzını düşündük
ten sonra, dışarda bu hususta yapılan
lara göz atalım. 

Mesela Franşada, sanatkar üç türlü J 
himaye götilr 

ZeTci Faik 
(Dcdri Rahmi IArnfmdan çiıilıni5tir.) 

1 - Hükfunet tarafından sipariş
ler, müzeler için eserler alınması ve 
mliteaddid mükafatlar verUmesi sure
tiyle. •• 

2 - Belediyeler tarafından himaye 
olunmak suretiyle ... 

3 - HusllSi teşekküller tarafından, 
mukabilinde mühim bir şey beklen
meksizin, sırf teşvik maksadiyle mü
kafatlar ihdas olunmak suretile ... 

Bütün bunların dışında ayrıca hal
kın alakasını, seyircinin esere olan 
r~ğbetini de kaydetmek lazımd:ır. 

1937 Paris nergisi bilhassa bu nok· 
CF n~w~mT 12 inride 

İzmir (hususi) - Şehir meclisi
nin şubat devresi toplantuıında bazı a
za tarafından, şehir ~leri etrafında ri
yasetten istızahta buLUnulacaktır. Ve· 
rilecek takrirler arasında belki de en 
mühimi kömür işine ı:ı.id W.acaktır. Fil 
hakika, belediyenin elinde kömür satı 
şında ihtikar yapanla.ra karşı mücade. 
le vasıtaları yoktur. Memleketimizde 
hangi nisbetteki kazancın ihtikar sayı 
lacağı her hangi bir kanun veya karar 
name ile tasrih edilmiş değildir. Bu iti 
barla, ihtikar yaptığı sabit olan bir 
kimse bile bu nisbetin kurulmamış ol
masından mahkemece layik.iyle takip 
edilememektedir. 

Ancak şehir meclisi aza5mdan bay 
Hüsnü Tonak. ikinciteşrin toplantısın 
da verdiği bir takrirlP. riyasetten kö
mür buhranına karşı Iie gibi tedbirler 
alındığını sormuştu. 

O zaman riyasetin verdiği cevapta 
tzmirde mevcud kömür stoklarmm şeh 
rin kışlık ihtiyacına kafi olduğu, vi18.
yetle temas edilerek kömür sıkıntısı 
çekmesine meydan verilmiyeceği te
min edilmi~i. 

Halbuki, vaziyet tamamen aksine 
olmuş, kömür buhranı bütün şiddetiy. 
le hissedilmiştir. Fakiı halk kömür te
mini için geceleri semt semt dolaşarak 
en ucuzu sekiz kuruşa bir kaç kilo kö
mür bulabilmiştir. Takrir veren azala.,. 
nn mütalealarma göre alınan tedbir
ler, tedbir değildir. Belediye hariçten 
kömür getirerek pek ala halkın ihtiya 
cına cevap verebilir ve İzmir halkına 
kışın en soğuk günlerinde beş kurtıŞ
tan kömür temin edebilir. 

F.dirne, (Husu
si) - Köy kalk~ 
masının en mühim 
mevzularından o • 
tan ve Türk köy
ıilsünün muhtaç o
duğu i~ vasıtaları 

nın başında gelen 
ııt ve diğer hayvan 
LcU' Trakyada her 
yıl atılan yeni ve 
ımvvetli adımlar -
la ıslah edilmekte 
ve çoğaltılmakta • 
dır. 

İklim ve topra.
~ı hayvancılığa 

~ek elverişli bu -
Lunan Trakyada 
at, eşek, ve boğa. 

nevilerinin ıslahı 

içln umumi müfet 
tişlikçe ciddi ted -
birler alınmakta -
dır. Ziraat vekale-
tin)n al§.ka ve yar
dımiyle g~en se-
ne Çorlu kazasının ti t 

8 
~ 

l{öprüce çiftliğin ie b.Çılan tay bü _ takdbie bütUn aygırlar sayısı 12 

yütme çiftliğinde yetiştiricilerden alı- lacaktrr. ısP 
nan taylar iyi bakrm, besiye tabi tu- Beş yıllık programla başlaınxş 0 şD' 
tulmuştur. Bu çiftliğin yambaşmda Şarbon aşısı üçüncü senesine b~ııl 
200 hayvan alabilecek büyüklükte ki- mak Uzeredir. Yılda 300.000 lt\~2' 
ralanan Şerefli çütliğiı.de tay ve bo- aşı yapılıyor ve parası Ziraat -ve 
ğalarm daha geniş ölçüde yetiştiril- tine veriliyor. 
mesi temin edilmiştir. Yaoa(tı borsaya ahn~ı eJJll~ 

Köylerin kısraklarını ekseriyetle Kırklareli (Hususi) - Böl~ ~1ıı 
uzaklara göndermedikleri ve götü.ren.. de satılacak yU.n, yapağı ve keçı ])1ıJ~ 
!erin de gün kayıp ve fuzuli masrafla.- nm ticaret ve zahire borsasında. ~f 
ra girdikleri görülmüş ve bunun mele görmesi iktısat vekaletince ııo'' 
üzerine domşu k a y 1 e r e na- gun görülerek keyfiyet Kırklareli 

'1 • 4. d • /J.. • zaran merkezi bir durumda olan hay- sa. komiserliğine bildırilmiştir. ö&r-
J~atırı tflOl! Kı : van yetiştirme örnek köylerinde açıl- Bu ay başından itilJaren bu Jl'l~· 
--- - - ------- mış olan aşım durağı miktarı bu sene lerin borsada satışma başlaJllll1şt sııl' 

~eylnlnırıı ©ır~dhYı~ü çcıra~ 1 31eçıkarılacaktır. Ve böylece kısırlık Borsanın bahçesinin toprak 1~~ 
DÖRDtiNCU MehmedJn cfiliısun· cı girdi. Şeyhi hürmetle selı\mla- veya kötil döllere takılmak ortadan yesi ile bazı ~ksammın beton ° ıısJI' 

danberi memleket fesat içinde dıktan sonra, biıi bir mektup, öteki kalkacaktır. inşaatına yakında başlanacak ve et' 
kaynıyor, millet açlık vo sefalet al- (le bir kese altın uzatarak şunları Tabii aşılara ve"!ilen ehemmiyet gi. çeye fidan ekilmek s.ı 'retiyle bifl!l 
tında eziliyor<hı. Yeniçeriler, isteme· söyledi: ~i suni tohumlamıya da ehemmiyet rafı ağaçlandırılacaktıl'. "'i'"ıi 
dikleri sadrnzamlal'ın ricalin katli - Valide sultan hazretleri gönder· d il ..:1eQ 1 

' dil H di ı rini k b l'" u rıca : verilmiş ve bu tohun1lama merkezi 8 e Edirne zır ·uıt mil Ur " r-.;.16 için padişahtan ferman, müftüden er. e ye 0 n a u un t ıır_il" 
fetva koparıyorlardı. Soltanahnıet edJyorla.r. Mektuba da. cevap istiyor- çıkarılacaktır. Edirne (Hususi) - Vilaye uıf 
meydanmda. "kan gövdeyi götürü· lar. . Trakyada 108 at ve eşek aygırının müdürü Bay Fuat Niğde ziraat JX11ıııW 
yordu.,. Oldüıii.lenin, boğaz1ananm, Şeyh paraya elini sürmedi, ya~ önümüzdeki nisan içinde yeni yapıJmış lüğüne tayin edilmiş ve emri~ geıe ~1 

haddi ve hesabı yoktu. tezkeı·eyi okudu, bil'kaç dakika d~- olan a.sım duraklarında faaliyete geç- tir. Mumaileyh bu hafta Nigde) 
Saray bir ihtiras yu\"asından, bir şündü, bir iki kitaba baktı, sonra bır mesi için şimdiden tedbirler alınmış. derek yeni i§ine başhyacakttt· e5~ 

entdka. oc~önıda.n baska bir şey de· k:Ağıt alarak bir şeyler yazdı, balta- tır. Vilayet ziraat müdürlil~'ğilll . .' edilıiİ' 
~di. Sultan İbrahim 'örülü duvarlar cılara vererek gönderdJ. Gelen adam bo i ta lJl e /,.J 
içinde: lar baltac1 değil, şcybin kendi a· Bu sene içinde Karacabey ve Kıb- rııa komiseri Bay Z ya Y ?'f 

damlarıydı. nstan yeniden 19 aygır almacaktir. Bu ......... --......... -:::am--· .. ··-·-::=:=:f 
- Bir damla sul •• 
Diye bağıra bağıra asabi buhran· 

lara tutuldu. Nihayet celllttlarm e· 
Unde can verdi. Kösem sultan, dn· 
varları ayetlerle, dualal"la süslil o
<'lasmda, küçük blr dolapta boğaz. 
landı, burnundan kanlar fışkırarak 
öldü. 

Köprülü Mehmet paşa sadareti ka
bul ettJği zaman (1066 Wcret yılı) 
memleketi fesat içinde, anarşi için· 
de buldu. 

Köprülii ıslahata, cezri bir surette 
başladı. Hatır, gönül tanımadı. Bak· 
sızhk yaptığm sezdiği ricalin kala
sını koparttı. Zorbalan tepeledi, her 
isyanı patlak vermeden evel bastır-
dı. Saray entrikalarını önlemek lc;in 
padişahı EdJrneye yolladı. Sonsuz 
salAhlyetle sadrazamlı)';.a ~eldl.~ f<.;ln 
lste<likf.nl :raptT. Askere ehemmiyet 
\"ereli, orduyu kuvetlendfrdi. 

KöprlllU.nün, Ustllnde en fazla dur
duı:'lt .mesele, para l5iydl. Hazinenin 
kötü ,·azivetinl kurtarmak için bJr 
takım tedhtrler al<lı. Kimseye fazla 
para verdfrmecU. Yüksek ücretleri, 
mal\"lan ma'ml bir hadde indfrd:l. 

Buna flk itfrn.z · eilen ı;;evh Ralfm 
oMu. O, MaXorinU bir üfilrük4'Ü~'dÜ. 
R'ıhrcti. htifün t~tanb11h1 kucaklamış 
tı. Renkli kP.Xo-rtJıır Ü'7P-rine yazd11!ı 
rakamlal"la, l•n1'"'l1CTk bn1'"'81'lk yazı
la't"la hı> 11u al•fahvor, hol bol para 
1'"'1dvm·lfı1. .A"l'Jra evkaftan fla Jlllra. 
ah~"l"''lıl. ftı 1r1A'Tn"1- frh1 knllı\'rıı'hıo;, 

nq111l.,1' l"t\Vl"'1""~1. Ri1' "'''" yanm-"a 
lr~'" ..... <ıhlt Tarken, şöyle bir numara 
yanh: 

Odaya ktlllhları sırmalı tkt balta-

. " ........ -.......... . ........ ~ 
Şeyh Sallm, yıı.lnız taleılıkla, ke· 

1 
y U d U n 

ramct ruruşlnkla kalmadı. Kendisi· 1 Yurddan . 1 : r 
nin Ebu Beldre mensup olduğunu H 1 
da iddia etti. Devlet ricalini inandır- KUçUk aberler ,. D ı 1ek1 er 1 
dı, gümrükten, evkaftan günde bin oı1 
akçe atmanın emrini kopardı. • Çalışmaları şayanı takdir görülen • B t b 1 r Ista s Y 

Menemen mal müdürti Mehmed Rauf : 8 r 1 O 
Köprillii Mehmet paşa, para mese· 1 1 l 1 

lesini tetkik ederken bunu öğrendi. İzmir vilayeti tarafından bir takdima s y o r isıosd~; 
Başka yerden bayatını kazandığı l· ile t~ltif olunmuştur. Bartrna en uakın ıimendifet bit ı10ııı 
c;ln gttmrü.kten aldığı parayı kesti. • Mersinin Dursun bey kazasmm, nu KoJmksu nıevkiidlr. Bartın trllolıl1 ~ 
Arkasından da, evkaftaki "duagQ Osmaniye köyünde Ahmed oğlu İlyas tada Ankara - Zonguldak dem ,ıarı b i 
luk) vazileslnden uzaklaştırdı. tam on çocuk babasrdır. En bilyükleri kavuşmuştur. Dllhas.sa, kazar;ıı~1etrf~ 

İkinci darbe şeyh Salime c;ok do- mevkle kadar uzanan 30 kılo tı ıl11 ., 
kundu. Köprillünlln karş1sma çıktı. on altı ~mda olan bu on giirbüz ço- yol da yapıldıktan sonra, bu 1~ert'~~. 
beratlarmı, senetlerini ortaya dök· cuk babası hüklimetten himaye ve yar /jı ka:ammn vllctuet ve devlet lfl1ı/1 rd 
ttt, ya,·garayı bastı: dım beklemektedir. ne arılan kapıaı malılyelini a sofi ı 

- Hakkım meydanda •• İşte vesa.- • İzmirde tanınmış birkaç lisan mu- Hele hat Zonuuldağa ulaştıklal( tıır>i. 
lk .. Şeri şerifi münafl işler görUltt alliminin teşebbüsile bir "dil lisesi,. Barlın için bmanrn ehemmİllel bıı1 ~~( 
Y

or, bn bir kiilü.rdür. Bu liscd ,_ _ _. daha artmıştır. Halt<} kışın lıta~lfl'/t 
kurulmuştur. e esaa yaıxuJl".!I bi Jlarmara ve Akdenl% sa/ıill~,,.cr~..t 

Köprlilü istifini bozmadı, yumu· ı· f gil. 1 __ ,_.._ gıı•• /w 
ısan n ızce o a\41\Lll. •ehlrlerimlzc, kasabalarımıza 0ı,·ıı1 •• şak bir sesle: v k lf ı ,. 

- iki yüz akça sana kAfidJr. Bu- oe buralardan Barlrna gelece. rıırt rt' 
nunla geçinebillrsin. dedJ. Şeyh iti· duğu şu: da, kara uolunn tercih etmek ~~dtJI 1{~ 
raz etti: - Bak ba.,ma ne çoraplar ôreoe- dt! bulundukları içfn bu meok rııl~ıı 

- PadJ~ahın ihsanını kesmeğe ne ğimt ne binen 'Oeya inenler birkaç /S' 

b b ....... '--·t glttt lalaşmıştır. , rı bır ,~ 
balda. cesaret ediyorsım? •• Tehdidi üs ütti.n ı.Uıı.u. ına • Fakat maalesef burada kaPO. a J:'ijD 

Mehmet pa~a itidalini muhafaza. Maamatih, artık terbiyesinin veril· tasuon blno.sı yoktur. Bilfıabs~d"~ı14 
etti. Iüzınııdr. Okşar gibi bir sesle mek zamanı geldiğini de unutmadı. · k a ... ~ P 
cevao verdJ: Hemen odada bulunan Asesbaşı Zfil· uo.4mur ve 7car altında as rııe1' ııl 

1 

kilometre uzakta bulunan bct ,,aJırı'~el' 
- Ha:dneilc darlık var. Şimdilik fükar aA"aya seslendi: I! tren beklemek çok müşkül ve "vil~ıı ,r 

bn ka1arlo. idare e.t. neride geni•· - Şeyh hazretleri başınnza ..nra::p Ü t ve ı ı' .., "" oluyor. Ka:zamı:ıdon vlldue e {ld{ğ 1ıı W ';'. olnrsa, eski mlktııra .;:ıkarmağa örmedent sen onun başına bir çorap ij ten de Nafia vekaletine bildir 1;ir~ r.' 
çalr~n·ım. ör! ~edJ. jp hile Bartınlılar mümkün olo.fl ılfl'ıı~;ıİ· 

- Bu btı• baksızhkt'rr. PadJşahm Ziilfllkar aı!;a, Şey Sallmt yakasm· ı buraua kapalr bir istasyon yoP f t~ r 
ha'dtma teca\'ÜZ etme1':le kUı:ıtahhk dan tuttu. Veretti tokatı. Bastı yum- dilemekte ve buruı sayın Nafl"rıJı'" 
e<l•~·o~nn. B•1 derecesi l'P.ztılettır, mı'hı. adamakılh patakladı. Dayak •• mizin herhalde esirgemlyece6i 
mi>t"tl'q"lbotsizliktir, haddini bil koca fa.cıltnrlan sonra cellAtlnra teslim e~ ;f min bulunmaktadırlar. __ ..tııı1' 
bnn"''d.. ti. Usta He çll'a.k bir k<-m"'lltte "kit.- il P~..., 

8a1lrıı.,.am ıııevhtn ıııö:r.lerlne F.Ul<liJ. rnn tamam,. ettfler, boğdular, cese• ;Pmİillll'•lll"•••mmı •B&l
Hcle kapıya doğru ilerlerken e&'Vlll'- d1n1 denize attdar. 



~C1Kı\NUN - 1938 

filmimi ~'ideal 

bekliyorum ! ,, 
Qenç yıldız, çevirdiğ~ filrrilerin 

~enı 
h!ç birini beğenmiyor 

t:ı 6e . Parlıyan sinema yıldıilarmın 
~l'e'd~llllilerinden biri Edvige Feuil

~ ta ll', ~ Bir Fransız gazetecisi ()llUJl. 

Ptıgı nıu•· ''h·. •akatı şöyle anlatıyor: 
ouy""k 

te asli ~ bir otelde, son derece IUks 
bııı~tı bır salon. Bir kış günü. 

~~e ~· hanr bir loşluk ,.ar. birden. 
~eıu~ z kanı~tırıcı bir ziyn Edvige 

tı ara:re salona girdi. Sarı ile kırmı
Vucııd~ndakt saçları gUneşı nndınyol'.. 
' ka~· lanıamiylc yapışan şık kar 
~Yo ıfc robu güzel endamını gös-
~i nr. hlağrur adımlarla yürüyor. 

' ezıed rı~:ı.Yı en biraz kısık, fakat tatlı, 
~ cı G .. zı lı ell 0 er, yakmdan bakınca 
'~ik de~ budaklardan tebessüm hiç 

611.,, 

h.. _' Lan 
~ka hi .aıne de Mnlucca'dan sonra 

' l:ı r fılın çevirdiniz mi? ... 

lllıııta\' 1aYır! Fakat, üc;: film için birer 
fil. e e i 
~i ıan ınzaladım. Bunlardan birin 
tıa nede-~ 'k· . 1 • dM.._ • Ql;m 1 ıncı .an unun sonu 
l' -&'ll bit 
es:.ıı_d ecek. Biri, Sardonun pi-

ı.ı_ eıı alınına bi r·ı ı T k 1 
"'lllctaı b' r ı m. os a... _ 
'dil', ır konıedi, ilçiincilsU de bir 

d...' ~n ti 
'llitıiı? Yade dramları mı tercih e 

'A.~·l·~ K ....... s· .. . omediyi severim. 
~edı ınenıadan evvel, zannedersem 
~? F'ransczde biraz sta~ _gördü-

~~t~ ::Vet, fakat söyledigwiniz gibi az 
I" ·~k illet d Çok ... Konservatuvardan bi-
~ "re tıı~i cc diploma aldıktan sonra 

t'eıte ~ ll'tanseze girdim. Bir buçuk 
ı!ı,.. ?ıra ilk r·ı . . -...ıd" ll ı mi mi çevırdım.. Bu 

l'i \"a;d arroux ile Raimunun da rolle-

~ .... 1~~ Sonra birçok karlı teklifler 
'l!ettt Sine a kaldım. Hem tiyatroya, 
~ &eı.- tnl aya Yetişmek kabil değildi. 

Car o.ı\!P e · Ol!e sıncnıayı tercih ettim. Bar 
taı,. ve Str d' • 
1 

\1 atd a ıvarius filmlerinde baş 
le 1tn B 
tabı~ ununla beraber sahne 

~~ "altaıar' ke~nıcdim. Bakınız, bir 
b·li tedd . lioUvuddan yapılan teklü 
,.'r ltluı~aettını. Bunları kabul edince 
y~l ~ veı i 
''- e ~Udd .e Inzalamak lltzım. Muka:. 
'<;l.r ıı- etleri d 5 -1 · lııa, '<(;lltı. e ı a 7 sene. Bu ka.. 

~~ 8alın:~ddet Paristen uzak kal
tt. et (}eınek 1!e alfi.kamı büsbUtUn kes-

tı.ıt. ltr D- , 
~~ tnadd' • ~0• sınemanın temin 
~ilff"dlğirn ;i~cnfantin ehemmiyetine, 
l' altıl'eu lerde kazandığım mu-
ltt-o ere ra .. 

atlisu . gtncn kendi mi bir ti. 
~l!lıa telakki ederim ... 

Verenin 
• arzu etmcdiğiib. bir 

Yeni Fransız yıldtzlarından 

Edvi9c Feııillerc 

nie\~a geçmesinden korkarak sua1. 
terimin arkasını bırakmıyordum: 

- Oynadığınız filmlerden en zi

yade' beğendiğiniz hangisidir'! .. -
·- Eğer tuhaflığmıa. hamletmiye. 

ceğinize emin olsam, gelecek film! der 

dim. Zira, şimdiye kadar yalnrz film 

parçalarını sevdim. Mesela ].{ister 

Flox'un bazı sahnelerini, !SOnra Bar· 
cnrolle'in onunu. Fakat, idöal filiiif 
mi hala bekliyorum ... 

, - Birlikte rol aldığınız arkadaşla. 
rmızdan sizi en ziyade müteh~sis e.. ,, 
den.hangisidir? ... 

- Hiç şüphesiz Eric von Strohem .. 

Bu cidden yüksek bir şahsiyettir ... 
- Son bir sual daha ... Stüdyodan 

uzak bulunquğunuz zamanlar nasıl :ve 

neyle vakit gec::iriyorsunuz'! ... 

Şen bir kahkaha salıverdikten son 
ra şöyle diyor: 

- Deniuı girip yüzüyorum Attan 
çok Urkerim, bir araba bile idare ede
mem. Ek5Cl'iya kitap okunım, geze
ri~, seyahat ederim. 1şte bu kadar ... 
Fakat, rica ederim, geliniz şu balkon
daki güzel manzarayı görilnilz. Ve ba.. 

na, şu güzel binaların ne olduğunu söy 

Icyiniz. .• 

Şuh bir eda ile ipek perdeyi kaldır. 
dı. Karşıda kongre sütunu, belediye 

dairesi, sarayın bahçeleri görünüyor 

du. Bunları birer birer söyledim. Ve 

kendisinden milsaade alarak ayrıldım. 

.._ / ..... .. 

C1umlıuıigefcileı in iiseıa kararf'alunda bir saat 

12 gardiyan 400 Frankocu 
. esiri m uhafaza ediyor! . 

G,arn izon kumandanı, ihtilal başlamadan önce bir 
çavuşken, c ephede bir kurşun atmadan mülazim olmu 

ispanyada bulunan bir franıız ga ··-·_. ............. ·-····· ... •• .. •• .. •• .... •• ... --·•-..•• .............. - ............ .....-......... ; 

zeteciai, cumhuriyetçi kuvvetler ta IE sn r o er l1ıl a" at o aur a n <§1 an m em D 1 
rafından esir ·alınan Franko askerle -rı 1 . .n; n- .n. ft l1n 4 .n.g ft J 
rinin ıarizonunu gezmit ve görüıle n YI n w l\JI lf alır u a ~a U:a $ il"\ csu '°1 e l!:ı e lr ~ 
rı~ .•fllğıclaki yaz111nda tesbit et de yek değnD : Ken~HUerDne i 
nuıtır. : n- ı . ! 
San Migcl üsera karargalurun ka : u u Ç şarap ~eırDDm.D .\'@Jr Vl<l!ı ~DO<aıJra j 

pısmda duran genç bir mlilazım. elim ~ dOyUdl SlYI(P>lYD"~e S@~alaırDOe i 
deki kartı aldı, dikkatle tetkik etti, ve i 'n İ 
sert bir tavırla: : oyn uwoıruaır l 

- 1 tal yan esirlerle görüşmenize ve •..-.Mu'":91~----·b-... ·.:-·1· ... :··-.:··l··<l··:k· .. t ·······-···-••••••••••••••••••···-···········--··•••• .. •• .. ••L 
azım u soz en soy e ı en son Evet; bakkal yok. Fakat oyun s 

fotografların1 almanıza müsaade olun ra uzakla t K'ta kit · · 11 • • § ı. ı racı, aresının te erı nu var benı salona götürdüler. Oyu 
muş. Pek ıila ... Fakat, çabuk olunuz. d k k 1 b . . ne o unara : alet eri ir tavla ile eski bir bilardocu 
Zıra burada gazctecıled ve Jotograf D" 1 · · <i d. G h" u .. 'b N b'la 0 h çılan P.ek 

0 
k~ar sevmezler. - m ~yınız, e ı. • ar ızan ·~u 1 arct. e ı r o! ~ı yırtık bn 

Z b
.ti. • • U • ı.. · .. ü ın:andant içın.A>lt: şarkı ~aptımlJ.~10 lan bozuk, 1staKıllımna gelince: ' 

a ı n emrı zenne ıuır savu~ on 'd k 
d

.. .. A k d şunuza gı ece ... pürgc sopalannclan farkı yok .. , 
me uştu. r asın an luzlı adımlarla .,8 • .. ·h ·ı·ı b ı ~ U .. .. ğ d . ır çavuştu oncc ı tı a a3 amacıan, n~tuyordum: Bir kaç deste de 
yurume e ba~la ım. Bıraz sonra kar~ "Hah! Hah! Hah! Hah! Hah! Hah! kambit kağıdı var. Bunlara ka~d 
gihın bahçesınde bulunuyordum. Esır &• "Mülazım oldu sonra hir kur.,un at mek .i,.in y-uz ..:ah·d "st' •r s· ·yah 
lerin hemen hepsi İtalyan piyade nefe :r "' :r :ıı 1 ı .. · ımsı , 
rinin taşıdıkları elbiseyi giyır.işlerli. madan lı ve yırtık ... Esirlerin üzerinden 

"Hah! Hah! Hah! Hah! Hah! Hah! m q Meıct l h"· · Armonik ve kitara çalarak, prkı 1:ıı· up arını, uvıyet varakat 
Bu ..ıarkı, bir plakın iki tarafını dol nr fôttMrMıflarıru ı·ade ett'k1 • ib' 

söyliyen arkadaşlarının etrafına toplan :ıı ' ~b·- ı en gı ı 
mışlardı. duracak kadar uzun ve gülünçru. Kısa lan da vermişler. 

ca hikayesini anlatayım: Karodyo taburunda -nüll- s Çavuş yanlarına yaklaştğımız za :ıı go u a Bu genı- mülazım, askeri kıyamın ti' ı.:1 zdanı go·'sterdı' ve • 
man onlara beni gösterdi: :ıı ........ • • ba!:ılangwıcında 28 incı· piyade alayın.da - İspan·vo~lar bı'r !:ıey·mız· • 1 

- Fransız gazeteci ... Sizinle görüş :ıı .; " ~ 1 ı a m ., çavuştu. Miralay, alay efradını kı~lanın lar. Hatta Musolininin resmini bil 
mege gelmi1 ... 

Fotograf makinesini kutudan çıkar avlusuna topladı, bağırdı: Fakat, bu resmi kovuşlarnnmn du 
"Kahrolsun cumhuriyet, ,,•ac::asın lanı1a asmamamızı tavsı"ye ett·ıe 

mak istedim. Gurupdan birisi ayrıldı, .; :r ı r. 
Franko ! .. " 0 ' h 1 d ıüratle kaçtı, hel5ya saklandı. Bütün c ıvam arp ıuzurun a 

Ve askerlerin de ayni sözü tekrar Oyun salQnun•tn ... en • d 
sirler gülmeğe başladılar. Kitara ça ~ çeresın en 
lan: etmeleri kumandasını verdi. Fakat, o byordum, beş esirin lspan~l uk 

- Piyetroyu gördün:lz, dedi. Nasıl anda genç çavuş sıra.dan çıktı, ileriye rl arasında götürUldilğünü gördüm; 

k f 1ı d 
~ h. . atıldı: ''Yaqasın cumhuriyet! .. " diye tık milis kelimesı· kullarulma~or·, 

açtı ?Fotogra ının a n ı&ınr ıç ıste :ıı ; 
mez. Milisler tarafından alınan ilk esir bağırdı. Ve rovelveriyle miralayın bey lar yeni yakalanmışlard•. Divanı ha 

d ! 
nini patlattı. İşte bu hizmete mukabil götürülüyordu. Mer .. ~ta sordum: 

o ur .. "A;i 

Kitaracının ismi Santü Belkoçini mülazım oldu.. - Ni~in bir kabahıtleri mi var 
dir. Fransı2'.;ayı Gronoblda bir papas Kitar~.:ı, ş<trkısmı ~itirdikten son Kitaracı Santil ceyap ver.di: 
mektebinde öğrenmiş. Fakat, papaslık ra: - Hayır! Adet böyle. Karar 

- Biz fac:ist esirleriz. Fakat, böyle her y · 1 · tl k d' h tan .ziyade serbest hayata, maceraya :ıı enı ge en csır mu a a ıvanı 
heves etmiş, siyah gömlekliler arasına bir adamın karargah kumandam olma huzuruna çıkanhr. Muhakeme olu 
karışmıı. siyle iftihar ederiz!.. - Harp esirleri muhakea:c olu 

Yanıma gel.di, ve gülerek: Siipiirge sapı ite bilardo mu? 
- Görüyorsunuz ya, dedi. Pek o oynanır mı ? - Fakat biz, ismen harp esiri 

kadar fena muamele görmüyoruz. Şef Esirlerden Luiji Uduetta da biraz Doğrusuna bakarsanız biz yeminin 
terimizin: "Kızıllara yakalanmamağa fransızca biliyor: hanet eden 5si askerlerin oJrlim 
dikkat ediniz. Yoksa haliniz haraptır. - Bizi"\ havaya silah attığımızı lanndan başka bir şey değiliz. Kan 
Hemen kurşuna dizilirsiniz ... " dedikle teslim olduğumuzu iddia ediyorlar. Bu bütün devletlerin kabul ettiği kan 
rini d:işündükçe... yalandır. Yaramada aslanlar gibi dö ispanya hükumetine, hepimizi bila 

Karag!h kumandanı m:ilhım yanı vüş~Jk. Üç gün ağzımıza bir lokma koy hakeme kurşuna dizmek hakkmı 
mıza yakla§tı, esirleri göstererk: madığımız bal de silahı elden bırakma yor. 

- Buraya biraz daha evvel gelmiş dık. Kızıllar, bizi yakalayınca öldürme Dedi. Ve ilave etti: 
olsaydınız çok hayret ~decektiniz. Zira diler. Harp sahasının gerisine götürdü - Kanuni bakımdan böyle. F 
400 esiri muhafaza için ancak 12 gar ler, güzelce karnımızı doyurdular. Son buradaki divanı harbin böyle bir k 
diyanım vardı. Bu esirlerle beraber eli ra buraya gönderdiler. Yemeklerimiz verdiği hiç görülmemiştir. Yap 
mize düşen kumandan çok tuhaf bir fena değil. Fakat, içtiğimiz yalnız su.. yalnız bir merasimden ibarettir. 
adamdı. Sabahlan erkenden kalkıyor, Düşününüz bir kere. İspanyaya, §ara Biraz sonra, muhakeme salon 
hepsini topluyor, talim ettiriyordu. Bil bın en güzel yerine gelip de• su içmek • girdim. Dördü zabit, ÜSÜ sivil ol 
tün gün "hazır ol, ileri marş, rahat dur ne fena şey!.. zere yedi aza vardı. 
selam dur!" diye kuman.da veri~rdu, - Şarap yok mu?? Esirler ayakta duruyorlardı. Z 
Tabii silahlan yoktu. Ağaçların -dalla - Var! .. Fakat, para ile satın al katibi vazifesini gören çavuş. itt' 
nndan birer silah yapmışlardı. Cidden mak tazım. Bura.da, karnımızı tayikiyle nameyi okudu: 
görülecek bir halleri vardı. Nihayet doyuruyorlar ama metelik vermiyorlar "İtalyan tabaasından Françe 
kendis:ne: Memleketimizden de para getirtmek Rogoni, Alberto, Piyetronun tsp 

- Yeter artık, dedik. Burası tallın imkanı yok. Şu halde şarabı nasıl ala hükitmetinin müsaadesini almadruı 
yeri değil, herkesi rahat bırakın... biliriz? Felaketin büyüğü bir posta pu dudlan dahiline girdikleri, 1sp 

- Yeter r:rtık, dedik. Burası talim lu bile tedarik edemememizdir. Dünya cumhuriyeti hlikumetine karşı isy 
ki ... Hepsi birer blrer geldiler, teşek da, bakkalı olmiyan bir esir karargahı (Devamı 14 t1ncüd6) 
kür ettiler... varsa o da bura.sıdtr. · "-:larry Cre:r 



Şild 

Hrristiyanlarm Noel yortusu milna-
8ebetiyle Arnavutköy, Şi~li, Kurtulu§ 
ve Pera klüpleri aras.;nda yapılan ku
pa müsabakasının final maçı dün sa
bah bUyUk bir kalabalık önünde Tak
sim stadyomunda Pera ile Kurtuluş ta 
kımlan arasında oynandı. 

MUsavi kuvvette olan bu iki takı

mın karşılaşması çok heycaiilı geçti, 
müsabakanın 8 inci dakikasında ilk 
golü Kurtuluş merkez muhacinıi Ta - . 
naş, rakip müdafi!eı i ve kaleciyi de 
a latarak takımı -hesabına kaydetti. 

MağUlb vaziyete dU§en Peralılar 

bundan sonra büyük bir enerji ile oy
namağ& başladılar ve bu gayretlerinin 
semeresini de 29 uncu dakikada Fili
panın vole bir 5ütle attığı beraberlik 
ı:;-olüylc gördüler. 

llk dc\TC bu neticeyle bitti. 
!kinci haftaym tamamen mütevazin 

geçtiyse de, bu kısmın ortş.larmda Pe· 1 
ra. sağ açığı Filipanın ortaladığı topu 
iyi kulla.nan merkez muhacim kafa ile 
ikinci sayıyı kaydederek Peranm ku
yıayı kazanmasını temin etti. 

- 2 -

0 tr~Ü 
ltalyıula ki oyunlar 
( B~taraf ı dUn1.."t1 ııü$hamızda) 

'Bu ar4lık Yu,·entus, 1talynn fede
rasyonunun çıkardığı müşkülAtı ber 
taraf ctıneldO meşguldü. 

Filhakika. f deras)'On, Orsinln t
talyaya geiişinlıı, so)·larında Jtal
:rnnhk huhınan diğer m~şhur. futbol 
<'ular Jçin bir nUınu.nei imtisal teşkil 
cdcce~tnl nnznr-ı ttlbare alnrnk 1!1ti- I 
yallı davranma]{ 1stlyordu. 

Bu mUşkUlllt yUzünderdlr ki. 1929 
scpcE:lnln lllt günlerınae ltalyaya, 
'"~nl Yııvenlus klUbUnUn bulunduğu 
Torlno şrhrine gelmiş olnn Orsl, an
"ak tırr seme Sönra. yani ı 930 da ilk 
oyununu o~·nnyablldi. · ' 

Torlno hnlkı merak ve sabırşızlık· 
tnn bltldn bir hale gcl:ntl~f. 

Nihayet. Orslnln. Jtnlynda ilk ı!e
f:.ı oynnynonğı gün gelip çattı. 
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Cumarteıi 

Pa:ar 
Cumar,ltıf 

Pa:ar 
Cumartesi 
Pa:ar 
Cıımarteıi 

'Pazar 
Cumartesi . 
Pa:ar 
Cumarleıi 
Pa:ar 
Cumartesi 

1 Mayıs Pa:ar 
7 ,. Cumartesi 
R ,. Pazar 
1'1 ,, Cumartesi 
15 .. 
'lt ., 
2:Z .. 

Pa:ar 
r:umarlr.si 
Pa:ar 

. . . . . 
fıalata~aray - Gilneş 
Galatasaray - Harbiye 
Fener - Harbiye 
Beşiktaş - l\luhnfız 

GaJalasaray - Muhafız 

Beşiktaı - Gfineş 

• • 
Galata.saray - Fener 
Gal:ıtasaray - Beşiktaş 

Fener - Güneş 
Reşiktn~ - Güneş 
<iıılatasarıı:v - Fener 
r.üneş - Harbiye 
Rcşiktaş - Harbiye 
Bec:ikt:ış - Als:ıncak' 
Galnlosaray - Als:ıncak 
r.aı:ıtac:nroy - ücok 
neşikıa, - Üçok 
Gafata~aray - r.üne1 

• • 

Muhattı • Harbiye 
Harbiye - Güneş 
Muh:ıfız • Güne, 

. . . . 
l\fuhafıı - Alc:anC'ak 
Hnrbiye - Alsancak 

Harbf:re - Fener 
.Muhafız - Fent'r 

• 
• 

.. 

• 

l'çok - r\l~anc:'lk 
t'çok - Fenrr 
Alsoncok - Fener 

• 

Al~:ınctık · Hıırbiye 
Üçok - Harbiye 

. . . . 
f ('Ok • fi:ıltıf:l<;:ır:ıy 
Al.sancak - Golot:ıs:ıray 

• • 

• 

28 " 
29 .. 

Cumarltsı' 

Pa:ar neikta, - Fent'r • 
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O gün Yuventusle Pro Patria ta-ı 
kımlnrı karşılaşacaklardı. 

Deneblllr ki, bUtun İtalyan efkt\rı 
umumlycsl bu maçla alAkadar oldu. 
Yuventus stadını, o zamana kadar 
ltal.rada görlilmlyen bir kalabalık 
doldurmuştu. Jtalkm bir k ısmı da 
artık bilet satılmachğrnan, stadın 
6nünde toplanmış. hiç olmazı;a, meş
hur futbolcuya yapılacak tezahUratı 
dlnllycbllmek arzusuna mukavemcl 
edPmcmişti. 

Takımlar sahaya çıktığı zaman 
on binlerce insanın gözü merak ve 
teccssilsle ince ve kUçUk solaçığın 
Uzerinde tPmerküz etmişU: 

Oral pek de gösterişli dc>.ğtldi. 01-
du kça uzun boyluydu. Fiakat zayıf
tı, dayanıksız ve narin görUnüyordu 
ve nahif ;ı.'UzUyle, garip başı ona n.
deta basta bir hal veriyordu. 

Sahaya çıktığı zaman kendlelne 
yapılan coşkun tezahUrat Uzerine, 
yUzUnden besbelli olan büyUk bir 
heyecana kapıldı. Fakat, oyun baş
lar başlamaz bu heyecanını yenme
ğe muvaffak oldu ve şayanı hayret 
bir ustnllklo.. kendisinden ştiphe et
miş olan halkı kazanmağa haşladı. 

• Topla bP.rnber gayet seri koşuyor, 
bUyUlc bir kolaylıkla rakiplerini şa
!Jtrt.arak atlatıyor. son clereee lsalıet-
11 paslar ''eriyor ve ayni ic;abrtle, 
knloye emsalsiz kuvette şütlPr atı
yordu. Hülfı.c;a, her top kapışrnda. 
hayranlık ve takdiri celbediyorclu. 

1ıh\~tan sonra ona. görülmemiş bir 
tezahürat yaptılar. ".Mumo .. adı ağız 
dan aKıza clolaı;ryordu. 

O zaman, Torlnodn ve btitün İtalya 
dıı, Orslnln hnrlkuldde bir futbolcu 
oldnı';.,ından şüphe eden bir tek insan 
Jralmadr. Ayni zamanda lt:ılyaya gel 
mcsi için YuvcntusUn kendisine 

muvaff akıyele 
'100.000 İtalyan lirası teklif etmiş tesna olmak üzere, ltafradakl lka-ı 
olduğu ve Senatö Agnellfnln. ona metl esnasında milli maçların hep-
şahsan gUzel bir otomobil hediye et- sine iştirak etti. 
tiğl öğrenlldl... İtalya dilnya kupasını da hiç şüp-

Orelnfn gelişinden sonra, Yuven
tus takımı zaferden zafere.. koştu. 
1930 şampiyonalarında Ambroslana 
ve Cenovanın arkasında UçilncU o
lan bu takım 1931 de şampiyonluğu 
kazandı ve şampiyonluğu üç sene 
mUddetlo muhafaza. etti. 

Orsl, aynt zamanda, ga.yet tabii 
olarak, mlllf takıma girdi ve baca
ğının sakat bulunduğu devre mUs-

hesiz Orslnln sayesinde kazanmıştı. 
FJlhakika ttalya, Çeklerle yaptığı 

final maçrnda, oyunun son dakikala· 
rrna kadar, 1-0 mağlfıp vaziyette i
ken, takım ili mnğllıbfyettcm kurtar
mak için tldeta yırtınan Orsl, niha
yet oyunun hitamından iki dakika 
evvel, topu ayağına geçirip dört ra
kibini atlatmış ve on seklı: metre
den çektiği demir bir 9Utle takımına 

DiJuııcusu: (Soldan sağa doğru) Schiavi.3, Orsi, 
· Ferrari, Rosctta M~ 



Beş•ktaşın cok 
sert ve faullU 

Oyununa mukabil 
~üneşlller üstün 
"e sogukkanll bir 

maç yaptılar 
11.,~la.tasaray, Güneş, Beşikta§, 1stan
~· Beykoz, ikinci küme muhteli.;era. Kurtulut. Arnavutköy ve 
~;.__klUpleriniıı lfUrakiy)e başlıyan 
i.ıt~ kupuı) karfılaşmalarınm 
t:g flllal maçı diln 'hksim stadmda 
hı.~ leytrci önUde mon lik mUsaba
~ lstanbuı birinciai olan Gü
t;:" &)'ili maçlarm tıçtıncüsü Beşik
ti._..__~ yapıldı. Bu müsabakaya 
:-uıuv fU kadrolarla çıkmı§lardı: 
7'ııi~: •ehmst Ali -Rü.mü, Fa
~ "/at, Enver, Feyzi - Bayati, 
On..~-Hakkı, §ere/, Brref. . 

._:-~: CUıad • Faruk, Ref(ld • Yu

.(11 Jl1ı1'terem, hmıhim - ômer, Niya-

~~~' •wrad, Canbcu. 
~: Feridun KJlmç. 
~~ saat UçU bet geçe bir Betik
' abniyıa batlaııdı ve GUrıet kale
- kadar inen bu alnnda Hakkmm 

kııenJn yanından avuta kaçtı. 
._ ~ler, bu hilcuma cevab verme
~ "ttt bulamadan, aiyah beyazlila-
.;ı bir hücumu daha görüldü. 
~ ktq rakip kale &ıilnde uğrqı-

'

• OUnee mUdatauma. bir an bile 
~r, bu sırada kale ağzm
blr kargaealıktan istifade eClen 

~ .. ıt • Cibadm topu elinden kaçırma
~ İ8lifade ederek - m6saba.kanm 
• ~9 golünü Gilnet ağlarma takti. 
\ıı lıaçın tlgOnctı dakikumda attıktan 
~ kendilerine fazla gUvenmiye 
~ Betiktqlılar yavaşladılar, 
~iller ise. bundan istifade ederek 

l'ftı dil7«0n bir oyun tutturdular. 
ltı ~ hatla.rmda ilk defa oynıyan 
ile~ Stll!ıaddfnl aratmıyan oyunu 
~ ....... ~ yerinde de Canbaz, - o
~ "'"4'Q&!' olmamakla berabeır - mu
~ ~ll bir oyun çıkanyor, mer
~ ::Yiıı Rızanın yerine ikame edi
' ~rem hıe selefinden kat kat 

' o,nUJt>rdu. 
t! 11 ~ her znmanld kadrolarm-
1"~ daha kuVVetii bir on bir teşkil et
'tıM~.:~~ak olan GUııetll • 
~ ~ 1&f,uan y~ptıklan hUcum-
4ab. ~ tehdit etmeye başla-

~d~ 0mer1n hamladrfl 
lfb 1.o.:.:_-:- bir fınab kale &ıUnde Me-
~ dikerek kac;ırdL 
~~-ilk çeyrek saatinden 
~. ~QlfUlar tamamen dunıl • 
slluhacbnlerne muavinlerinin 

~ -"""* bir botluk gör.e çar-
~· 1bclen de aruıra yapılan f 
~~ alcmtan aemeresiz kalı
~ ere gelince; onlar, biltUn 
~ 4a nıuntuam ~ası Mye -
~ ,_ :_a.ıar ilerledikçe daha hl -

tehlikeli oluyordu. 

20 inci dakikada Melihle çarpışan 
ve kolu üzerine düşen Hüsnü sakatlan
masına rağmen oyuna devam etti. Bu 
devrenin sonlarına doğru sertleşmeye 
ba§lıyan oyun, tekrar Betiktaş bukı
sı altına girdiyse de, vaziyet değişme
di ve ilk kırk bet dakika da 1-0 Beşik
tq lehin~ bitti. 

İkinci haftaym 
On dakikalık istirahatten sonra i

kinci devreye bUyllk bir süratle baş -
landı ve bir iki k&r111ıklı hücumdan 

7 
sonra ybie GUnef}ilerin ağır basmaya 
bqlad~Jan görllldtl. Fevkallde oynı
yaıı merkez muavin Muhteremin açık
larla yaptırdığı akınlar yilzünden Be
eiktq takırnı her an tehlike geçirmeye 
bafladıywa da, siyah beyaz müdafaa - ' 
amda bilhaua Faruğun gayreijyle ne
ticeetz kaldı. 

Dakikalar ilerledikçe artan GOııee 
tazyikı altında Beşiktaş oyuncuları da 
gittikçe sert ve f avllu oynamıya baş
ladılar. Bu devrede merkez muavine 
geçen Hakkı ile müdafi Enverin tek
melerinden yılan Gilnetl:Ier Beşiktaş 
cem sahaaına giremez oldular. 25 in
ci dakikada müdafaadan uzaklqtırı
lan topu F.şref kaptı ve Güneş kalesi
nin yanma kadar sokulduktan sonra 
Şerefe geçirdi. Beşiktaş sol içi de bu 
güz.el pası lnl bir vole ile tamamla
dıyaa da Cihadın yerinde yumruğu i
kinci Beflktq goltlne mi.ni oldu. 30 
uncu dakikadan monra btlısbütUn seı c
Ieten oyun çok zevksiz bir şekil almış
ken hakem tarafmdan Uç dakika evvel 
nlhayetlendfrildiği zaman siyah beyaz
lılar İstanbul birincisini 0-1 mağlftb et 
mfflerdi. 

Naııl oynadılar ? 
Gnneşte mftdafaa - her zaman ol

duğu gibi - canlı ve iyi idi. Muavin 
hattında· İbrahim vasat, ortada Muh
terem ise fevkaladeydi. ırucum hattı 
Sa.Wıaddin ve Rebilden mahrum ol -
maama rağmen yeni elemanlar, eski 
arkadaşlarım hemen hemen hiç arat
madılar. 

Muavin hattında görmeye alııtığı -
mm ömer sağ açıkta da çok iyi idi. 
Sağ içte Niyazi kusursuz, sol açık 

Canbaz da çok faaldi. Melih ve M.un.d ı 
çok çekingen oynadılar. Beşiktaf takı· 
mmda hafta Faruk olmak U7.ere Meh-
met Ali, Rifat, Rıdvan, Etref hem dU. 
gün, hem de favlsUz bir oyun çıkar -

dılar. E§ref durgun. Hayati isabetsiz
di. Hakkı ve Enver toptan ziyade a-

damla oynadılar, ve da.ha doğrusu ye
diler. DUn çok sakin bir maç yapmış 

olan Güneşliler, rakiplerinin bu eert 
vaziyetine uymut olsalardı, Taksim 
stadının muharebe meydanma dönme
si muhakkaktı. 

O.M.Kuttuık 

Hususf maçtar 

Galatasaray genç 
takımı Perahları 

yendi 
Dün sabah Taksim stadında Galata

saray - Pera genç takımları arasın.da 
hususi bir müsabaka yapılmış ve çok 

g\17.el bir oyun çıkaran küçilk san 
kırmızılılar sıfıra karşı üç golle galib 
gelmişlerdir. 

Befiktapa goliı Giınef mlaine girerken ..• 

GalatasaralJ Demir 
sooru 8 - 1 maf lfip etti 

Dün Ta.kaim •tadında Tayyare ku -
paaı rnaçmdan evvel Galatasaray ile 
devlet demiryollan ldaresbıtıı spor 
klübll olan Demlnpor arumda husu

si bir mtlaabaka yapıldı. 
Birinci ve ikinci Jdhne klilplerinln 

birçoğunda futbol oynamakta olan kıy 

metli gençlerden mUte§ekkll olan De

mirspor on biri, yalnız kombine bir o
yun çıkaramadığından Haşiınaiz, Sü ... 

leymansrz, ve P4ftBız bir diıatua
ray ekiplne 8-1 mağlflb oldu. 

KartıliklI hilcumlarla başlıyan bu 
kareılqmada Galatuaraylılar ağır 

basmaya başladılar ve kaçırdıktan bir 
iki fırsattan sonra, Necdet takrmmm 
ilk golUnU yaptı. Bundan sonra on da
kika süren tevazün yine san kırmı
zılılar lehine bozuldu ve Necdetin ha
zırladıfı fırsattan istifade ederek Hic· 

rl, akabinde Danyal tıçtıncU sayılan 
kaydettiler. 

Devre sonlanna doğru Bnlend ra • 
kip müdafilerin hataamdan istifade e
derek dördüncU golU attı ve devre f-0 
Galataaaray lehine bitti. 

ikinci devre 
lkinci devre Galatasaraym açık hl

kimiyeti altmda cereyan etti. Bu ıu • 
sımda. Hicri merkez muavine, Nubar 
da aol iÇ4t ~ Bu aureUe daha zi· 
yade kuvvetlenen san kırmm hücum 
hatb; 3 Uncl1 4'aklkada Şevketin aya· 
fıyla heelııcl. Nui>arm vurt.uiyle 6 in· 
cı ve '1 inci gollerini attılar. 

Gol atmak hevesiyle Sa.Um de mtı
daf aadan akıncı hattına geçti ve bu 
suretle zayıfbyan Galatasaray mn -
dafaası, Demirsporlularm yegbe gol
lerine mi.nl olamadı. 

Maçm nihayetine birk&O Clakib 
kala BUlend penaltıdan bir gol dalı& 
yaparak Galatasaray 8-1 pllb gel • 
mit oldu. 

San kırmızılılar bu maça 1U kadro 
ile çıkmışJardı Sacid • Salim, Adnan
MU9t&fa, Nubar, ~lll ·Necdet, Şev
ket, BUlend, mcri, Danyal. 

Merkezi Aorııpa 
kupası komitesi 

Belgratta toplandı 
Merkezi Awupa futbol kupuı ko

mitesi, Belgradda toplumlfbr. Çekos
lovak, Macar, A~ w Romen 
murahhaalan, beraberlerinde Yugoe • 
lav futbol fedra:&Yoııunun ytlkaek me
murlan olduğu halde bedeni terbiye 
nazın lılilletitch tanımdan bbul e • 
dllmlelerdir. 

Kır koşusunda 
lıvlçre takımlan yerine 

Romen ve Yugoslav takımlan" 
Merkezi Avrupa futbol komitesi, 

bundan böyle merkezi Avrupa kupuı 
maçmda İsviçre takımları yerine ild 
Yupl&Y ve Romen talmnmm Öyna • 
mamia karar vermlşttr. Galalaaaıag blılnci Beyoğlu halkevi tarafından tertip 

edilmekte olan kır kotulannm tıçUn-cllsU aun 88.bah Şişli tramvay deposu ____________ _;.. _______________ _ 

ile tuğla harmanlan arumda yapıldı. 
3000 ve :5000 metro üzerine iki ka

tegoride icra edilen bu mllaabakalann 
neticeleri şunlardır: 

3000 METRE: 
37 atletin girdiği bu koşuda Pera

dan Çalikis 12,22 ile birinci, Elefterl-
di11 ikin{'i, İzzet üçüncü oldular. 

5000 METRE: 
1 _ lbra.h1nı (Galatasaray) lp.13 

2 _ Sok!'at (Galatasaray) 19,26, 3 -
HiiS~·in, 4 - Receb, 5 - Nuri 

Tak?m itibarivle 9 puvanla Galata
saray birinci. 10 pu\'anla Güneş ikin
ci, 26 puvanla da Pera ücUncü oldu · 
lar. 
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Yakın yurt telklklerl : 2 

Kızkulesi 
Vapurla Usküdara, Boğaz 

ıçine, Kadıköy ve Adalara gi
denler muhakkak surette deniz 
ortasında duran bu kuleyi gör
müşlerdir. 

Bilmem siz de kulenin ne za
man yapıldiğını ve ne iıe ya
radığını öğrenmek · merakına 
düştünilZ mil? 

Deniz ortasında bulunan bu 
kuleye Kızkulesi derler. Taı- , 
tan yapılmıştır. Etrafında gör 
düğünüz küçük tahtadan ev
cikler de Kule bekçilerinin e
vidir. Kulenin en tepesinde bir 
fener vardır. Bu fener gece hiç 
sönmeden sabaha kadar yanar, 
gelip geçen deniz naltil vası -
talarına kılavuzluk eder. 

Kızkulesine en yakın yer 
Usküdardır. Arasındaki açıklık 

ta 300 metreden fazladır. Ku
le bir kaya üzerindedir. Söy _. 
lendiğine göre bura'!ı eski Bi
zanslılardan Manoel Komcnos 
adında birisi tarafından yapt;
rılmıştır. 

' 

Akşam hava çok ıoğuktu. 

Okuldan eve gelip te odaya 
girdiğim zaman babamı soba 

karşısında gördüm. Oda sıcak. · 
tr. Annem, iki erkek, bir kız. · 
kardeşim, birer tal'afa otur
muşlardı. Odanın bir kaç aa
attenberi havalandırıtmamıı ol· 
öuğunu daha içeriye girer gir· 
mez anladım. Babama dedim 
ki: /' 

- Burası hem çok SJcak, hem 
Cle havası ağır •• izin verirseniz, 
pencereyi bir iki dakikalık a~· 
lım. · • 

Babam dikkatle yilzüme bak
tı: 

- Sen deli misin? Bu hava
da pencere a~ılrr mı? Hepimizi 
hasta edeceksin!. 

Cevap verdim:. 

- Hayır, baba, havanın de. 
gişmesi lllzımdır. Siz bUrada 
saatlerce kapalı kalmış, . be_1 
kiıinin nefesiyle odanın hava
sını .-.z:ehirlemişsiniz.. Bundan 
başka bu kadar sıcak ta iyi bir 
§ey değildir. Burada, bu kadar 
sıcağa alışanlardan biri odadan 
dışarıya ~ı~ınca, bu sıcağı dı· 
şanda bulamaz, hemen nezle 
olur .. 

• 

İstanbul 1453 yılında Tilrk
lerine eline geçtiği vakit bu
rası pek harap bir haldeydi. 
Haraplığını gidermek için o 
zaman burası tahtadan olarak 
yaptırıldı. ' Fakat sonralan, 
1133 yılında, lstanbutda bulu
nan Osmanlı im~ratorların

dan 'OçilncU Ahmet tarafından 
l:iugün gördüğünüz gibi taştan 
olarak vaptınlmıştır. 

Bizanslıların zamanında bu 
kule ile Sarayburnu arasında 

büyük bir zincir gerilirmiı. 

Zincirden karşı tarafa geçmek 
istiyen gemilerden vergi alınır• 
mış. Vergi:yi vermiyen gemi bir 
yandan öbür yana bırakılmaz
mıı. 

Kule, eskiden Dalmas kulesi 
adını da taşırdı. Dalmas bir Yu
nan generalinin karısıdır. Me
zarı kulenin bulunduğu yerde 
olduğu için buna Da1mas kul~
si diyorlardı. Fakat biz bunu 
Kızkıılesi olaral< tanıyoruz. Ve 
öyle belleyelim::- • 

i. 

- Siz okulda böyle mi ya
parsınız?. 

·- Tabii havayı degiştiririz. 
Bakın ben sogulüan korkuyor 
muyum? Vücudum alıgmıı. A
rada ~ezle oluyorsam, sebep bu 
odanın çok sıcak oluıudur. 
B~bam hafif hafif güldükten 

sonra dedi ki: 
- Oğlum, hakluıın. Bizim 

zamanım1zdaki okulları bir gör
seydin 1 Kıt geldi mi pencere
lerin ııe kcidar aralıktan var
sa kAğıtla kapanırdı. O kadar 
odun atılırdı oki ~obanın .saçlan 
kıpkrrmm olurdu. Sınıfın pen .. 
cereleri hiç ıçılmazd:.. Ağn

dan başlarımız zonklardı. Bu 
ağrıyı soğuk almaktan sanır

dık. Odanın içerisi kokardı. 

Amma biz buna alıştığımız için 
ıikAyct etmek aklımıza bile 
gelmezdi. Drşa~ıya çıkınca, içi· 
mizde kalın fanillilar, UstümUz
d~ kalın, paltolar olduğu halde 
gene tirtir titrel'dik .. Hele, he
le sınıfta palto çıkarmıyanları
mızda pek çoktu .. 
Babamın ·s'özüıiü. kestim: 
-:- işte bunun için, dedim, 

biz ~ıhhatli, çevik, çalışkan o
luyoruz.O zamanın çocukları, 

hasta, uyuşuk ve tembeldiler. 

MiVA·V MiYAV 
- MİYAV MiYAV MiYAV! •• 

- AH BU PAMUK NE AÇ GOZLU ŞEY. HlÇ DOY-

MAK nU~:\IEZ. AXXEl\l S.\"SA otGER VERMEDİ Ml? 

- l\ltl'AV MİYAV MİYAV. 

- DUR GÜZEL PAl\IUGmı, KARNI.l\ll DOYURA 1.'11\1 

SANA DA VJ;RECEGtM DUR. 

-MİYAV. 

- AL AMA ANN'f~l\I GÖRMESiN. DUN SUTV DÖKTtlX 

SANA Ç9K KIZGL~. 

- HtYA\-r .Mt).A\r •• 

- HAYDİ NAZLAl\~. YE .. 6D~t 4Ş1'~)1 GELEO.r;Jt. 

1 Oyunlar 
1 

Hokos Pokosun 
cicoz oyunu 

/ 

Benim adım afacandır. Fa
kat Hoskopos da derler. O 
ne demek mi diyorsunu?. Ba
kınız size anlatayım: 

Ben, bir çok oyunlar bili
rim. Bu oyunları her zaman ev
de kardeşlerime, okulda 'ela ar
kadaşlarıma öğrettim. Onlar 
bu oyunları öğrenirken, Ho
kospokos kelimesini çok kul
landığım için, beni hep bu ke
lime ile çağınrlar, nercıde gör
seler: 

- Canım Hokospokos, gel 
blze, oyun öğreti 

Diye yalvanrlar. 

Onlara öğrettiğim gibi, size 
de arada sırada türlü oyunlar 
:'.j-rteceğim. Bunları kolayca 
öğrenmek için beni dikkatle 
din\e"meniz lazımdır. 

adına, Cicoz oyunu derler. Na
sıl, ·kelime hoş değil mi? 

O halde dinleyiniz: 

Çocuklar evvel! bir halka ~ 
tur ve büyük bir ip bulurlar. 
Bu ip sicim §eklindedir. ipin 

bir ucundan (yüzük, halka) gi

bi bir şey geçirilir. İpin iki u

cu birleştirilir, ortaya da bir e

be geçer. Bu iş tamamlandıktan 
sonra herkes ipin etrafında bir 

yuvarlak olur. ipi avuçlan içe· 
risine alır. Avuçlar içerisinde 

kalan halka, gayet çabuk ola

rak, ebeye göstermeden avuç

tan avuca dota~tınlır. Halka do 

taşırken, şöyle bir terane tut
turulur: 

Haniya Cico 
hte Cicoz 

Al Cicozu 
Ver Cicozu. 

Ebe, ipin içinde ve avuçla· 

nn arasında katan halkayı bul

maya çalışır. Ebe halkayı kimde 

bulursa bu sefer ebe o olur •• 
Oyun böylece devam cıder. 

Nasıl güzel değil mi? He· 
men bir deneyin bakalım. 

ı..::::.;;=..;.........;: "'I': 
Orta Avrupa uluslarından 

olan Almanyada hayat günün 

yirmi dört saati içerisinde bü

yük bir düzenle geçer .. Alman

lar keder, düşünce nedir bit

mezler. Daima çalıştıkları ve 
ha.reket halinde olduklarından 

bunlara vakit bulamaz:lar. 

Onlarda oyun ve eğlence, din

lenme zamanlarının büyük bir 

kısmını doldurur. Şarkıyı çok 
severler. Beı on Alman bir a
raya geldi mi hep birden şarkı
ya başlarlar, dans etmek ister· 
ler. 

Portakal 
Kış mevsiminin en güzel ye

mişlerinden biri de portakaldır. 
Portakalın vücuttaki faydalan 
çok önemlidir. 

insanın vücudundaki kumla
n azaltır. Bundan başka mide
yi düzeltmeğe de yarar. İçinde 
Vitamini bulunduğu için her
kes portakalı çok miktarda ye
melidir. 

Portakal, memleketimizin 
kış mevsiminde yetiştirdiği en 
çok ve en güzel yemişlerinden 
biridir. 

Anadolunun muhtelif yerle· 
rinde portakal yetiştirilir. A· 

... dana yakınında Dörtyol deni· 
len yerde yetiştirilen portakal
larımız bütün dünyaca tanın· 

mııtır. 

Her yıl yabancı memleketle
re milyonl~rca p0rtakal aabl
maktadır. Bu yıl da 200 milyon 
portakal elde edilecektir. Siz 
de bu lezzetli meyvayr çok mik
tarda yeyiniz.. Viicudunuzu 
faydalandırmıı olursunuz. 

Aralımndan hiç eksik olmı

yan türlü sazlariyle hemen o
racıkta bir orkestra kurarlar 
ve türlü oyunlar oynamağa, 

hoplayıp, sıçramağa başlarlar. 

İlkbahar ve yaz mevsimlerinde 
Alman şehirlerinde . çiçek işle

rine çok önem verilir. Hemen 
her ev, balkonuna varıncıya ka
dar çi5eklerle süslenir. Büyük 
işçi mahallelerinde bile geniş 

çiçek bahçelerine rastlanır. 

Halk, çocuk, herkes işlerini 

bitirdikten ıonra burada eğle
nir. 

Yerli halk eğlence i~in 

Vansee sahillerini daha güzel 
bulurlar. Gölde eğlenirler, yii
zerlcr. 

-. ·.·..,,.,.... ....... ..,.._._. 

"-..llii. ... ·" 
celerden birini teşkil eder. Şe-
hirlerde büyük yüzme havuz .. 
lan, oyun sahaları vardır. aaf
ta tatilini geçirmek üzere bıJ 

aile eğlence yerlerine bütün 
halkı birden gider. 

Tabiati seven gençler ki1" 
çUk kUçük gruplar halinde g~" 
zilere ~ıkarlar. Saatlerce yürU" 
yüş yaparlar • 

Büyiik şehirlerin etrafıncı
jşçilerin iş saatlerinden s~n; 
gidip çalışmalan için kliÇ 
küçük bahçeler ayrılmıştır. suıı 
lan ucuzca kiralayan işçi, bt~ 
boş vaktini temiz havada geÇ 
rir, hem de evinin sebze, rnc1" 
va ihtiyaçlarını temin etıni.f ~ 
tur. 

Almanyada spor başlıca eğlen- ~ 
~~~~~~~~~~~--~~~~~--~----~~--... :;;. .......................... -.............................................................. . 

Çocuk sağlığı 
Canlılık, ne~ yüzünde, 
Vücudu kuvvetli, çevik; 
Zeki parlar §CD 1rözünde, 
Her hnlinde sıhhatlilik •• 

§ 

Bu sağlığı ona veren 

Fııkıracak her yerinden 
Çocukluğun taze kjlllı 

§ 

Snğlığı yok, rengi uçuk 
B:r yavru nasıl sevilir? 
Zeki, sağlam, ten bir çocU1' 

temizliği ve idmanı; Ne ıevimli, ne güzeldir?.~ 
·-··---· .... --••••••-•••••••••H••• ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••-.. •••••• .. 

ıstanbulda 
saat 12 iken 

de: 12,41. İzmirde: 12,50· ~ 
te: 12,04. Kastamonuda: :ı.Z'a•= 

Ankarada: 12,15. Adanada: 
12,25. Antalyada: 12,07. Be.ya
zıtta: 13,00. Bursada: 12,0L 
Çanakkalede: 11,49. Çorumda: 
12,24. Denizlide: 12,01. Diyar· 
bakırda (Diyarbekir): 12,44. 
Edirnede: 11,50. Erzunımda: 

12,49. Eskişehirde: 12,07. Ga
ziantepte: 12,32. GUmilşhane-

__ :toP 
Konyada: 12,14. Me~ d•: 
12,27. Muşta: 12,50. sanıstJJl tt': 
12,30. Sıvasta: 12,32. Tolr~,. 
12,30. Trabzonda: 12,4S·jjp 
da: 12,56. Yozgatta: 
~oguldakta: 12112, 
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Enle\llcens Ser\'İ-;in en m~hm cn,u!.larınrlan 

TEFflfKı\ 

XO: 7 

Wfs liavel tevkif edllm~k üzeredir, dedim. 
yumruklarını sıktı, ağlayacak g•bl oldu · 
ümitsiz bir tavırla başını salladı: - Onu kurtarmalıyız, diye bağırdı, 

Qnu kurtarmalıyız. Mis Kavcı bir a
zizedir .. Onu öldürmek Almanlar icin 
bir ıcrefsizlik olduğu gibi, öldürül~c· 
sine mAni olamamak ta Belçikalılar için 
şerefsizliktir!. 

Heyhat! .• 

"QYdmanın kıırbanlanndtın Amcrika1ı dc.nsiJ::Clıı ce.<redi, Amt:rü.-aya götürülmek üzere blr ta'buta konmuş t•e yola 
çı1:arılm1ştır. 

- Tufanın götürdüğü bir saman çö
pünü kurtarmağa imkan var mıdır? 

Şimdiki halde zavallılar Sen Jil hapisa
nesinin bir hücresinde muhafaza altın
dadırlar her halde .. Almanların elinde 
bulunan Sen Jilden kaçılmaz.. Ora
dan ancak idam günü çıkılır. Arkadaı
larımıza ağlamaktan başka yapabilece
ğimiz bir ıey yok ..• 
Bize kara haberi getiren delikanlı hay
kırdı: 

Lui Bril böyle söylediği esnada, Mis 
Kavelin etrafında örülen cehennemi ağ 
tamamlanmak üzere bulunuyordu. o. 
nu kurtarmak mümkün olamıyacaktr . 

Parnstekn nnsaın kasabo 
- Yapabileceğimiz başka bir it var: Kara şeytan 

lntikamlarını almak 1 
Bokeman, elini uzatıp arkadaıının e-

lini sıkarken: 
- Hakkın var dostum. Dedi ve bana 

Vaydınan tahkikatında 
Hapisancdeki vazifeme gitmek za· 

manı geldiği için yeni dostlanmdan ak· 
pma tekrar buluımak üzere sözle§Crek, 
ayrıldım. ''Serbest Belçika,, mensupla
rından Van der Bruk'un Luiz caddesin
deki konağında bulupcaktık. · son safha döndü: • 

- Sizi biribirinize taruıtmnadığnnın 
şimdi farkına varıyorum. Affedersiniz • 
Arkadaıım Belçikarun iftihar ettiği va· 

Hapiıancyc celdiğim zaman ortalı

ğı gayri tabil bir telaı içinde bulldum. 
önünde müteaddit otomobiller duran 
dış kapı ardına kadar açıktı. Avluda da 
ıilvari askerleri muhafazasında ba§ka. 
bir otomobil beklemekteydi. Kapıcıya 

merakla 10rdum: 

Mi(lJon'un metresi, sorgu lıô.kiminin tanperverlerden Lui Brildir. • 
Sonra beni takdim etti: 
- Sana Entclliccns Servisin en !de

ğerli memurlarından Ccyım Nobodiyi 
takdim ederim, dostum.. Bize yardım 

etmek uıtrunda bulunduğu için kendi
sine senin de teıekkUr etmen lazım ..• 

Bril ile dostça et ııkıttık .. 

önünde balJıldı 
Genç kadın, cinayetısri polise haber vermek istiyor 

- ~e oluyor, Allah aılana? Bu telAt 
nedir? 

fakat Vaydrnanın tehdıdınden korkuyormuş! 
.... :arısteki insan kasabı Vaydman 

Ensemden bir ses: 

'" Cıl .• ha ttirn ortaklarının yakayı ele verip 
tı ~se tıkıldıklarmdan beri tamam al-

afta geçtı. 
tclb ~u kırk nltı gün zarfında, Fransız 
~ı büyük bir f ıı.hJiyet gösterdi. 

lfa . n hafta içirde Y.abıta en ziyade 
kın ?lti 1' İkonun, karı:..ı Koletin ve fl§ı 
~ SOrguJariyle meşgul oldu. 

İfa(! olet; sorgu hakimine verdiği ilk 
tfnd ede, Amerikalı uktrisln keyfiye. 
lıfıı en haberdar olduğunu ve bunu 

~onun da bildiğim söylemişti. 
Itri Jan Bl.-rnla beraber VU!ziye gittik
~~an Vaydma?un kiişkte bulun
~ gJnı, r·enr.ereden uzanıp içeri ba-

1>.!i ca g{lıeı bir kadın elbisesi gördilğU-
~e ~k beğendiğini ilave etmişti. 

Milyonun m.ctre.ri Kolct 

Kolet, ertesi günkü ifadesinde şu 

sözleri söylemi§tir 
"- Vaydm.aııın bir cinayet yuva

sı olan bu uğursuz kö§Tdhtde kalmak_ 
istcmiyorwndum, lwrkudan titriyor
dum. Milt/m hiç oralarda değildi. 
Sanl:i bir şey olmamı.' gibi davranıyor 
du. Bana, Lö Blonwı katli hadisesini 

anlattığı :1Cceııin ertesi günU, Va!fd~ 
mandan uzak bulunmamak için Vülzi-
ye yakm bir köşk kiı'alamak niyetinde 
bulııııduğww söyledi. Fakat, ciııaye. 

tiıı ta/ silatım gazetelerde ok-uyan ba

bası mani oldu. 

18 ilk te~nde Vaydnıanuı köşkün
dcıı ayn'ldık. O geceyi Milyon, babaM 

ı·e ben müzakere ile geçirdik. Babası 
ile ben, hemen poli3e miiracaati m.uva. 

- Siıinte tanl!tığmıa çok memnun 
oldum, mister Nobodi. Bir gün hizme
tini1Jde bulunabilirsem kendimi bahtiyar 
sayacağım.. 

- Bahsetiğiniz giln belki de gclmiı 
tir. 

Hayretle baktı ve tebaIUklc aordu: 
- Sizin için ne yapabilirim? 
- Mis Kavcli tanıyor muaunud 
- Tarumu olur muyum? Dostlarm-

clan biri olmakta tcref duymaktaymı. 
- O halde, onu kurtarmam için ba

na yardım etmenizi rica ediyorum. 
- Ne diyorsunuz? diye heyecanla 

soı+.iu .. Mis Kavcl tehlikede mi?. 
- Mis Kavcı tevkif edilmek: 'liUı-e 

bulunuyor. 
Yumruklarnu ırktı. Ağlayacak ıibi 

oldu. Sonra kendini topladı. 

- Sana ne? diye söylendi ve devam 
etti: 

- Hem senin burada i§in ne? 

Döndüm ve beni istihfafla 6ÜZen 
Mongol ıuratlı bir adamla karşılaştım. 

- Affcl'.ierain.iz, diye ıayet nuikine 
cevap verdim, kiminle lc.onufD1U gercfi
ne nail olduğumu öğrenebilir miyim?. 

- Kim olduğumdan sana ne?. Me· 
ael~. 9Cnin kim olduğunda ve buraya ne 
yapmağa geldifindedir. 

Sükiinetimi hiç bo.ımadan: 
- 'peklll, ldcdim, ccval>J itte burada 

yaztlr ..•• 
Jiıpilhaneye giffilileceğimc dair 

mUsaade vesikamı cebimden çıkanp u· 
ntmııtmı. Elimden alıp uzwı uzadıya 
dikkatle tetkik etti ve her fCYi yolun
da ıarUncc yumuf&dı: Va~doletir. an" :'lttığımı göre, o sl:'ada 

~ili rn~n gelmiş, fakat bu gUı.el elbi- ( 
le tnn kırne ait olduğ J sualine silkunet- lar. Yemci.ten sonra, her ikisi Vayd-

~~~11bele etmiştir. ~an~ .y~tnk Odasına kapanarak busu-

/ık gön1yordıtk. Ha'tbuki d§ık"lm bunu 
katiycn reddetti. Hatta babasına çı-

1.:ıştı. Nihayet, baııa kar§1 2XJllfı olan 
dönmiye karar verdi. Trene bindik. 
Yolda, Lö Blonun aootini pencereden 
nehire attı ... ,, 

- Peklli, ıcçıebilirsin. .Fakat avlu
da durma. .• 

tikaıı et •. er~esi gün gazetelerde, Ame. sı görilşuyorlar. 
le ~ .. artıstın kaybolduğunu ve kfü.ık- Kolet, rr.eraktaıı ç:athyor. Gece 

..,nttı••w. -

( Jon Blan)a, Paristen firanmı::ı tes. 
hil için mitracaat etmemi kararla.§tır
dık. ilk evvel Kombreziye sonro da :&u e!b·Ugü elbisenin tarifini okumuş. yatarken dostunu so·guya çekiyor, ıs-

Çeklert \Se\erin genç artistin (seyahat rar ediyor. Milyon, sevgiJiqinin gön- Ni!J sahillerine kaçtık. Milyon benden 
İlatta ~ ile ~tın alındığını aruamış. llinU kırmak istemiyoı, cinayeti anla- şüpheleniyordu. Polise haber verc
kaı-ıtk ir gUn, Vaydman ceketini çı- tıyor ve ilave ediyor: "Eğer boşboğaz ceğimden çok 7wr7-.,·uyor ve beni ıiteda 
tık ca e~ <:ek defteri vere düşmüş. Ar. tık eder, Vaydmnnın Lö Blonu öldılr- göz hapsinde bulunduruyordu. Bir 
t5rıtıe:.clirrnUnii saklamaya !Uzum düğünü söylersen seni merhametsizce gün, yanıııdaıı hiç ayırmadığı silahı 
llltt \'e ış, vakayı olduğu gibi anlat- öldüreceğine ve benim de kendisine aklını, sakladım. Hiddetlendi 1>e zorla 
~tllıi~. kiınseye ~öylememelerini rica yardım edeceğime emin ol. Elimiz • elimdnn aldı. Ve: "Bir crTreğin silahını 
,.,._ l{Olet . den kaçıp kurtulsan bile arkadaşları- ~:~~k oıur kar.,ı en l:Jüyük hakarettir.,, 
"llr etn · ~lk fırsatta zabıtayı haber. mız. seni bulacak ve kafana kurşunu ıwu .. 

Kadm elbiseleriy1e dolu çanta 
Milyonun metresi Kolet, Janin Kel

lerin katli hldiseei bak.kında da §Ullla.. 
n söylemiştir: 

Kartındaki adamı hürmetle sclimla
dtktan aonra fırladım ve dofnıca kan· 

tine gittim. Oraya vatah ancak bir kaç 

dakika olmuıtu ki kartıclan yeni ah· 
baplanmdan Mayerin geldiğini gar
dUın. Onun petindcn Btank ve Duyz 

bcrg de aökiln ettiler. UçU de çok yor· 
gun görilnilyordu, geceyi uykusuz ge-

- ilk te§Tinin ~lannda bir geC6 
Vaydmanla Milyon köşke geldiler. 
Dikkat ettim, çorap1.an kum doluydu. 

çirdiltlerl belliydi. Fevkalldc KVinmiı 
gibi bir halle : 

teıı:did;~~k ıstediğiqJ, fakat Vaydmanm yerleştirecektir! ... ,, Vaydm.1.ı1ı yakal.andığı zaman bira.. 
k~lldislni en ko:ktuğ•mu, hatta bir gün Kolct, bunları anlatırken fenalaş- ralık beni öldürmek ue sonra intihnr 
liia edı bacagından yaraladığını fd- mış, ve sorgu hakimi, sorguya devamı etmel: istedi. Fakat vazgeçti. Hviçre 

v :;r. bir gün sonraya bırakmak mecburiye- hududunu geçmcıji dii..Jündii. Nihauet 

Beraherlerinde, tçind6 kadın elbiseleri 
bulunan kıoot.ımmı bir ~to getirm.i§
Zerdi. Gene bir if yaptıklanm hiam

tim. Fakat, belli ~medim, bir ~ 
Botmadım. F'a'loat, iki gi1.n aonro Mil. 
yon bana 1,300 franklık bir posta ha
oolcnamesi verdi: "Git, postadaft al,, J 
dedi. Tabii gittim, a1d1m._ 

- Oh mapllah ! dedim.. Sizi buraya 
hangi rlizglr attı?. 

Mayer homurdandı: 
- Bırak Allah atkına ! Berbat bir 

rüzglr ! Canımız çıktı .• 

a\'ı.ık:ıtı rnan, Koletln verdiı?i ifadeyi tinde kalmıştır. bwm da muvafık görmedi. Parise 

dn~tı.ıı llrı:ıdan haber alınca: "Evet, -------------------- ltklarına yem yapmadan gideceğiz hal Allah bir, 
bn gemide bir dakika daha hizmet etmem .. Bu 
no iş, alçaklar beni tepeme kadar pislik fı~ısına 
ı;okt;tınlar da siz karşıma geçip gU1UnUz, öyle ml? 

dı~ . ., d"rni f Haberin deniz ve macera romanı: 57 
srn1 k •. ş, nkat kendisini yarata 

n ıven . k" . ın ·ar etmıştir. 

~oı t<s Rlon mtııselesi 
l' et ı .. 
eııdi~n.' 0 B!onun katlini nasıl öğ

ı de e 
1 16 ilk u Ruretıc anlatmıştır: 
de?\di~ı gü teşrinde; yani cinayetin iş

el'l 1>11 .. ı_ n, Milyon, metresini erken 
'h- • <:ıe .. t · ·· le "\:il e\r\· 

1 
go Urüyor. Yirmi dört sa-

?tb·h ecıt VUJziyc adım atmamasını 
l\ Yor. ,.,lt ot et, sa b . 

~ ıt geçirın ahleyın \·e öğleden sonra 

ıı;~· ~akat v~~. için. sine~alara gidl
tıt 0ııu hıı .

1 
z.ıye gılmcsınin menedi

~· ~ t'tıer k.} andırıy.:ır. Sebebini anla-
bt a ına d .. u 

\' andan b' uş Yor. Tayin olunan 
bi~~dtnanıa ~1~1aat evvel k~ke gidiyor. 
~l!li~en görUı Yonu kapıda, otomobile 
te 1"i i<'ln k Yor. Vl'ydman; erken 
'll:ideceklerı'zıyor. Bir ·s için bir ye
l'ç,ı- :ıı- lto~kt nl ve keJldilori gelinceve 

· en ayrılmamasını söylü-
1 •. ~Olet . 
"O~ • ıc;:el"i . 
~aı .~~tıun ,... glrıncc. portmantoda 
" ~'th l'art\ru···.,unu - " d "t "'~ · .111, B ~onıyor, er. 
~ıı..;•veı , .. ;_ Undan ba.ska ,.er,Prin 

. • "'"'8.nd ... • • J 

h. ll"tn.~ı ıgı, heııUz kurumadığı 
Cl<ı 'ırt ea nı çeklvor 

ııul' llt 8onr • 
0rtar. Yi a Va!dmanla Milyon 

Yecek oteberi getiriyor 

\"mmn: Ali Rızn ~eyıı 
den ikisinin yüzü do bol katran silrillerek gülünç 
bir hale gettrllmlştt. Üçü de o kadar kızgmdılnr 
ki, bulnşık dudaklnrile bize başlnrına ne gelmiş 
ol<luğunu bir türlil anlatamıyorlardı. En sonra 
"Gök gUrtiltUsU Con,, öfke ile boğularak anlata
blldl: 

- Alçak köpek balıkları!! Galiba bir fıçı 
halıkyağı bile çıkaramamışlar .. Biraz çenebaz
lılc. şaka edeyim, dedim. Beni yakalayınca yağ 
tortusu fıçısına gözlerime kadar soktular .. Beni.. 

Kaptan Dlalt: 
- Kısa kes, herif! Gemide yağ yok muy-

muş? Hiç balina yakalamamışlar mı? 
YUzU gözü katran içinde lmlmış bir sıska 

tnglliz gemici cevap verdi: 
- Bizden başka balina tutmamışlar efen

dim; bizi de Blska görünce kaldırıp denize nttı
lnr .. 

Kaptan ayağını vurarak haykırdı: 
- Demel• ynlüimizl boş yere kaybetti!{! O 

halde heriflerin gemisinde neden gevezeliğe dal
dınız? 

Sonra makineye kumanda verdi: 
- :Fulslplt! 
"Gök gtirUllUsü C'on., öfkesinden rteli gilıl 

<'lmuştu: kekellyerek dedi ki: 
- Demek ... demek ... Bu hcrlfleri köpek ba-

Kaptan Blak herlte bıyık altından gülerek 
bakıyordu. LA.kin topçu Dlk lle "dört gözlU .. ken
dilerini tutamıyarak gemiyi sarsacak kadar hız
la kah kabalar koparıyorlardı. 

"Gök gürtittüsU., Con, etrafına hırsta bakı
nırken iskelenin altında bir kara boya tenekesi 
gö_ı:müş, yavaşça bunu almıştı, birdenbire ileri 
atılarak boya tenekesini topçu zabiti Dikin kafa
sına geçirerek onu kendisinden berbat bir bale 
soktu: 

- Şimdi ikimiz bir çift olduk, işte! Yabani 
tskoçyalı! 

Geminin güvertesinde gUlmeler, haykırış
malar, alaylar büyük bir fırtına gibi dönUp duru
yordu. En sonra tskoçyalı, Gök gürültüsü ve öbür 
gemiciler bir yolunu bulup temlzlenebllmck için 
bnştarara gittiler ve gemimiz tekrar yol almağa 
başlP.dt. Bu sırada hemen hemen 65 d<'rece şimal 
arzında bulunuyorduk ve ertesi gUnU do Groen
Iand kıyılarını gözden k::ışbetmlştlk. 

Bu sabahtantıerl, zıı hhya her vakit erzak. 
ynf; gibi şeyler getirmekte ve medent dünya ile 
irtibatı temin için kullanılmakta olan kUçUk vn
purlardan biri uzaktan bizimle geliyor ve vakit 
vak!t zırhlı ite işaretleşiyordu. Dört ,:öztu bana 
bu Jtücilk geminin keşif :tşlnl de yaptığınr va Ll
verpul ltmanma gidip denize çıkacak bilyUk ve 
dP.~erll mal ve para taşıyan posta vapurlarının 
hareketinden bize haber yettşttreceA'lnl söyledi. 

BugUn geminin makine dairesini gezdim. 
Burası gercekten görmeğe değer bir yerdi. Ge-

(Dnamı "r) 

mlye, hiçbir harp gemisine konulmamış derecede 
kuvvetll Uç takım makine konulmuştu. Makine
leri çalıştıran gaz kUçUk bir kazandan, bir kok 
ve antrult ocağından geçirmekle elde edlllyor
du. Kok okslJente birleşip saf hidrojeni serbest 
bırakıyordu. 

Ben makineyi gezerken ocakta büyük bir • ateş yanıyor, ne olur ne olmaz elde bulunmak 
Uzere gaz istihsal ediliyordu. ÇQnkn kaptan Btak, 
1rtandanıu batt kıyısı açıklarında aşa~ı yukarı 
birkaç kere dolaşmak kararını vermişti. 

DA.hl makinist tuÇuk Almsnın bu muazzam, 
karışık makinenin kumanda yerinde çatıştığını 
görmek unutulmaz ve insanın dimağında, yüre-
ğinde heye<'.anlar uyandıran bir manzaraydı. 
En uzakta olan, en küçük bulunan bir çarkın, bir 
kotun harEıketl bile onun gözünden kaçmıyordu. 
Bu kt1çUk adam. dimağının kudretlle yukarıdaki 
haydntlara dünya denizlerinin padişahlığını ver
mişti! 

.. • • 
Ertesi sabah doktor (Osbart) kapıyı hızlıca 

vurarak kamarama girdi ve: 

- Gellntz mister Şahin, dedi, nasıl iş gördil
ğUmüzU yakından seyrediniz! Kıç omuzluğumuz
da "Kırmızı yıldız,, kumpanyasının büyük Bel· 
tonlc vapuru var. Şimdi onunla hesap göreceğiz. 

BU~1ik btr heyecan içinde giyindim, gUverte
ye cıktım. Doğmuş otan gUnee. etrafındaki sabah 
bulutlanndan kurtulmata tah~yordu; rtızg~r 
cenuptan kuvvetli e~tyor, ince bir yağmuru l'il
ıüme çarpıyordu. Çarmıhlar, mantkatar bol"'uk 
ıslıklar çalmakta, bU7Uk ve yefll dalgalar elmal 

(Deftllllftl') . . 

• 
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Et fiyatları 
hakkındaki karar 

Martın blrDn<dJen itibaren 

·Tatbika başlanıyor 
Başvekilin tüccarlara hitabı : 

- içinizde "Hftkftmet tedbirini biz hlll· 
rlz. V aparmış j(Öril nelim ! ,, dl yenler 
bulunursa onlara sadece acırım 

Ankara, 16 (A. A.) - Müstehlikle-ı raporlar verdiler. Hepsi noksandır. 
rin mır olarak menfaatlerini temin et- Biz, masrafların hükumete, belediye· 
mck prtile lstanbulda et füı.tlarmı in- Jere ve sair teşekküllere ait olan knmın-
dirmek için lhımgelen tedbirleri, bir dan fedakarlık edeceğiz. Sizi de kendJ 

pkte düşlinmek üzere lstanbuldan davet hesabınıza bu fedakarlığa davet ediyo-
: edilmiJ olan celeb komişyonculan, top- rum. Bu sizinle ilk gitmek istediğim 
· tancr perakendecileri tem:;il eden 27 normal yoldur. 
tlJ.:carm iştirakiyle bugiln iktısat vcka- Şayet bu f edaklrlığa ittirak etmezse-
letlnde Ba§vekil Celil Bayarm resiliği niz, milli zaruret diye ifade ettifim bu 
altında görüşmeler yaprlmrıtır. net!ccyi siZ1iz olarak tahakkuk ettire-

Bu g<Srilşmelerde dahiliye vekili ve ceğiz. Ancak bu neticeyi normal ıekil· 
parti genel sekreteri Şiikrü Kaya, ik- de sizinle beraber teınin edebilir ve bu 
tısat ve ziraat vekil vekili Şakir Ke- meselede çalışanlann menfaatlerile telif 
seblr, İstanbul valisi Mt.thiddin Üstün- edebilirsek bizim için kazanç. iki katlı 
daf, ekonomi milsteıarı Kurdoflu ile olur. Çünkü biz müşterek menafie kıy~ 
allkadar mUdUrler hazır butunmuılar - met veriyoruz. 

dır. 1ndira.;eğimiz resimlerin, yapacağı-
Tetkikat nettceslnde nakliyat, ücret, mıı fedakarlığın doğrudan doğruya 

relim ve komlsyonculuğun • metbaha müıtchlikin cebine girmesi lazımdır. 
ücreti de dahil olduğu halde • İstanbul Yani bu tenzilatın tatbik edildiği gün 
perakendeci kasap dükk!nxncla her ne- müstehlik o nispette ucuza etini ala-
vi et fiatlannın fiili olarak kiloda müs- bilmelidir. 

tehlik lehine 10 kurut lndirilccell an- Bu esaslar dahilinde sizden mütalea 
llfılmıttır. Ba§•ekil Cel81 Bayar pera- istiyorum. Gerçi buraya kadar getir-
kendd.;i kasapların hususi vaziyetlerini rnekle sizi yorduk. Fakat muvaffak o-
ve müstehlikle yakın alil:alanru nazarı lursak zevki büyüktl.ir. Bu, lıükumetin 
itibt'a alarak bunların hissesine isabet milletle el ele vererek memlekette iyi 
eden kirı azami muhafua edecek ted· itler vUcuda getJrmck ildetin: de uygun 
birleri almıJtır. t o ur. 

Neticede bir mart 1938 tarihinden i· Sermayenizin ve sayinizin milli kuv-
tibaren lstanbulun et fiatla.nrun lO ku- vet olduğunu biliyorum. Bunlan kör-
ruı indirilmesi takarrür etmiıtir. letmelr, ula istemem. Şayet: "hUkü-

Başvckil, et füıUannm yükselmesine met tedbirini biz biliriz, yaparmrı gibi 
mfoi olacak ve fiatlarm tenezzlilünden gözükelim,, diyen bulunun:ı o adama 
halkm istifadesini temin edecek ted • da tadece acırım. 
birlerin şimdiden alınmasını icab eden Sözümü bitirmeden davetimizi kabul 
makam ve heyetlere tebliğ etmi~ir. ederek celm:ı olmanızdan dolayı teıek-

İstanbuldan gelen heyetin meseleye ko:ir eder ve hepinize ım.dıabbetle hoş 
karşı göterdiği alaka ve tedLirlere işti- geldiniz derim.,, 

rak ve muvafakati mucibi memnuniyet Alakadarlar ne diyorlar ? 
görülmüştür. - .... ~ Et fiııtlannda bir marttan itiba-

Toplantida Bqbakan Celil Bayar a- ren on kuruş tenzilat yapılacağı haberi 
şağıdaki nutku söylemişlerdir: tabiidir ki bütün İstanbulluları ve bil.. 

.. _ Sizi niçin davet ettiğimizi bili- hassa fakir halkı çok sevindirmi§tir. 
yorsun uz. İstanbul büyük şehirlerimiz- Yalnız bir endişe aklmıı.a geldi: Bu 
den biridir. içinde maalCKf fakiri, orta gün etin kilosu Bcyoğlunda 60 kuruşa 
hallisi çoktur. Bunlar hayatı anlamış, olmasına rağmen B:ı.lıkp:ızarında 50, 
hayatını muntazaman idare etmek isti- Tophanede 45 kuruşa satılmaktadır. 
yen insanlardır. Ancak pahalılıktan do- Yani kilo başında on, on beş k~ bir 
layı bu imkinı bulamıyor ve sıkıntı çe· fark göze çarpıyor. Etin kilosunda on 

kiyorlar. kuru3 tenzilat yapılınca Beyo~lundaki 
Sıhhat atatistiklerine göre İstanbul- fiatrn elliye, Tophanooeki etin de 35 

da da gıda ucuzlufunu temin etmek kuru§a inmesi lazım gelmektedir. Fa-
lizundır. Sureti umumiyede vatanda§- kat Tophanedeki bir kasap fiat tenzi. 
l.ımu hayat şeraitini ucuzlatacak Te tinden sonra etin kilosunu Beyoflun.. 
ilk ağızda onlann sağlığını korumak daki kasaplarm saltığı fiata satarsa 
İçin gıda maddelerini; birer birer ele ne olacak? 
alarak ucuzlatacağız. Bunun için her fc- o takdirde Tophanedeki fakir hal. 

ldakarlığı yapacağız. ke göre et fi3.tmda tenzilat yapılma .. 
Şimdi .btanbulda etten ba§lıyoruz. mış olacaktır. 

Çünkü, burada et fiyattan fazladır. Bu sabah bir kasapla konuştuk. Bi 
Türkiyenin hayvan yetiştiren bir mem- ze şwıları söyledi: 
lcket olması ve diğer ve~aitiıi bununla _ lstanlıulun semtleri arasındaki 
uygun bir fiyat vasatiıi gösterdiği hal- et fiat farkları dilkkan kirası, müstah 
de etin bu kadar pahalı olması aklın dim ücreti gibi noktalardan fark et-
kabul etmiycceği bir haldir. mektedir. Bundan baoka Karaman, Kı 

Harice yaptı&muı: fiyatlar itibariyle vırcık gibi etlerin cinsleri arasında. da 
ihracatt.ı en ucuz satan biziz. Fakat hayli fark vardır. Yağh yağsız olduğu 
Tilrldyedeki perakende fiyatlanmız, gibi bazı kıvırcık eti vardır ki, çok 
diğer memleketlerdeki satışlardan daha lezetli ve yağlıdır. Diğer bir kısmı var 
pahalıdır. Bunun m4nasınr anlamak dır ki, yağsız ve eti leu.etsir.dir. İ§te 
mü§killdilr. bunlar da et fiatlarınrn değişikHğinJ 

Et baıhca gıda maddesi olduğuna mucip olmaktadır. Et fiatlarmda on 
göre bu manı:ara yalnıı hükumeti deği,1 kunt§ tenzilat bizim de lehimizdetlir. 
vicdanları da allkadar edecek bir mev- Çilnkü çok satıı yapacağımızdan ka.. 

zudur. zancımız da o nisbette fazla olur. Son· 
Sizden bu mesele hakkında kat•i ce- ra tenzilata rağmen Semtler arasında 

vap almak için içtimaa gelmenizi rica bugUn göri\len fark o Z."man yine gö. 
ettim. Sizi davet etmeden evvel §öyle rü\ebilecektir. Beyoğlunda elliye et 

düşündük: Tophanede, Yedikulede 35-40 kuruşa 
"Çağırıyoruz. Et fiyatını indirmek inecektir. 

huıusur.i:la talepte bulunacağız •. Acaba Mezbahada görüştüğilmUz bu işler 
bu meselede bize yardım ederler mi? . ., le ala'.:alı bir zat ı;ıunlnrı söyledi: 
Fakat ıene düıündük ki bu iş milli bir - Et satışı hileye çok mUsaid bir 
zarurettir. Bir kumandan, cephede as· fştlr. Belediye zabıtası bu hususta da· 
kerterinden nasıl fedakirlık, istiyorsa ird \'C R!kı takib:ıt yapmaktadrr. Yal. 
bizim de sh:den isteyeceğimiz meslek! nız et ffntlarında tenzilat yapılınca 

cephenizde nu1Ji maksat adına menfaat- memurların fiatı da çok siki bir suret 
Jerinizden bir f edakirlıJrtır. Bunu yapa- te kont-:-ol etmeleri lazımdır. Çünkü 
calrnııdan 1uphe etmedik .. Çünkü, mil- başı bo bıra1ulan bir kasabın fiatı 

Ji karakteri olan her itin yapılacağı ve 1 yükee1Up halkı ucuzluktan mahrum 
yahut behemehal yaptırılacağı tabiidir. brrakma.cu mu!ıtcmcldir. Bununla bera 
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Sanatkar Fransada kabine 
midesini düşün-

memelidir 
_... Baştarafı 6 ıncıda 

tai nua.rdan, yani artistin himayesi 
noktasından inşa edildi. 

Bn...n, sanatkarı kollektif çalııtırmak 
fmkdnını da kabul ediyorum.. Yani si
pati§lcr §ahsa. değil de, birkaç a.rfüs.. 
tin mU§terek mesaisine terkcdilebi
lir. 

Bu anda Lcopold Le11i de 8öze kan
§ara.k, hiç türl~.c anlamadığı halde1 

hayret edilecek bir tevarildlo1 birlqil' 
4anııtkô.rZara ayni zamanda nwuıyyen ig 
üzerinde çalışmak imkanının verilmem 
lüzumıvulau bah.actti. Profesör, tabii 
konıı.,.<nnahıızm eS<UJ mev.:uunı' biliyor· 
du. 

Zeki Faik: 
_. Bilhassa, Rönesans devrinde ol

duğu gibi birleşik sanaUtarlara iş ver
menin gayet faydalı olacağına kaniim, 
dedi, bundnn ba~ka, garpta resim ih
tiyacının ayakkabı ihtiyacı kadar 
mübrem bir hale gediğini hatırlatmak 
isterim. 

Bizde amatör resim müşterisinin 
yokluf;'Una. bir aralık iktısa.cU buhran 
sebeb gösterilmek istenm.isti. Bu, ben· 
ce, knt'iyyen varit değildir. 

İstanbulda. beş yüz liraya kadar sa
tılan radyo makineleri, dörder yüz, li
ralık grigiderler, Uç yüz liralık manto
lar, dört liradan aşağı olmıyan ı:orap
lar, tıklım tıklım pn.sta.cı dükk!i.nla
n, sekiz silindlrli otomobiller müşte
ri buluyor; fakat bir tablo müşteri bu
lamıyor. Geçenlerde mevzubahs olan 
hakkt telif muknve1sinin tanınması, 
bu itibarla da faydalı olacaktır diyo
rum. Çilnkü bu kamına sığınarak, 
yerli sanatklr, az bile olsa, esrini sa
tabilmek imkanına l:avuşacak. 

ZMir Sıtlo GVVEMLt 

Tren kazası 
cıs- Bo.ştnrafı 1 lnclde 

kanaatiyle :rolu kısmaıruştır. Ancak, 
kenara çekilen adam, kendini emin 
bulmamtş olacak ki, hattın Uzerine a
tılrnıı ve köprUnün berisine geçmek is
temiştir. İ§te tam bu srrada tren b'J
ttin hrıtyla gelmiı ve zavallıyı altına 

alarak sürüklemiıtir. 
Lokomotifin tekerlekleri, bir giyo

tin dehşetiyle adam.:ağızm bir anda 
kafasını koparmış, hattın kenarına at
mış, gövdeyi ikiye bö!mUştür. 

Zabıta, hSöiseye elkoymuştur. Ölen 
adam Devlet Demiryolları vagtın uı;;t4'.
lanndan otuz, otuz beş yaşlarmcl:ı. İs
mail Uğurludur. 

DfŞARDı\: 
• tSVİÇRE'dcn nrllcn bir habere sö

re, bir ziraat mühendisi bir nğatdan sun'I 
süt istihsal etmeJe mu\"affak olmuştur. 

• Llppede bir nutuk ~öyliyen Alman 
dahiliye nazırı Frlck, Alman ntandaşla
rmn ecnebi memleketlerde fena muamele 
yapılmasının knbul edllcmfyecel}lnl sl5ylc
mlştir. 

• Yunan ''elfahdinin izdivaç mcra~i
mlnde hazır bulunnn Yugoslav kral naibi 
prens Pol ,.e dl~er aile efradı Belgrnda 
dönmU~lerdir. 

• İrlanda hükCımet rei~i De Valera Lan 
drnya gclmi~tlr. Sunday Taymisin yazdıRı
na göre lrJandn ~ahillerlnln müdafaası 
için, De Vnlern bir torpido filosu teşkiJi 
pldnını söriişecektir. 

• lngllteredc ~ldtletli bir fırtına hükilm 
sürmektedir. Bu yfü:den tayyare seferleri 
durmuştur. Rüzgllnn sfiratl sanlle 100 ki
lometredir. 

• 12 kndar Amerikan gemisi, Antll de
nizinde yapılacak sizli mancvrnlarn işti

rak etmek fiıere yola cılı..'lllışlardır. 

• Amcrikn haşmfiıldciumumlsi yarın is
tim edecektir. Yerinf' Rıız,·eıt tarafından 

yüksek mnhkeme hiikimlerinden biri ta
yin edilmiştir. 

• Almnn:rnnın, eski Kt1~'7.er Vilhelm'fn 
mcml~kete nvılele muhalefet clmiycregi
ne dnir çıkan ş:ıylalnr bir Alman gnzele.!i 
tnrnfınrlnn protesto eılilmckteclir. 

ler ynpan, muhtelif aldkahlarm fikir. 
terini alan hUkumetin ihtikara sapılma 
ması için de esaslı kararlar vereceği 
ve tedbirler alacağı muhakkaktır. 

Ziyaret 

hôlô kurulamadı 
Pariı, 17 (Husuıi) - Kabine buh- 1 binenin aiyaıt tcıekkUJündc C.....,....,ı 

ranı devam odiyor. Fakat memlekitte yet federaayonu lideri Maren ::::::-
ıUkun mevcuttur, hiç bir nümayiı ya- kadar - bu crup dahfJ • ıenl 
pılmamııtır. Halk sabırsızlıkla yeııi teklif etmlıtir. Fakat Blum bu ~ 
hilkumetin kurulmasını bekliyor. ta kendisitre muvafakat uvabl • 'IJl'ı 

Radikal sosyaliıtlerden Maliye na- yeceğini, bildirdiii isin ReynonU:..,. 
zırı Bone tahmin edildiği gibi, kabineyi klimet komblnozonuna ittirak ih 
teıkile muvaffak olamayınca Reiai- ortadan kalkmııtrr. 
cumhur bu vazifeyi ı0tıyaliıt partisi li- Bunun neticesi olarak Blum. ~ 
deri Leon Bluma vermiıtir. Bone kendi- %iyade sola müteveccih bir ~ -. 
partisinden bile tam ve kat'i bir mUza- birlik kabinesi tcıkilinden ıarf~,,r 
heret görmemi~tir. mek mecburiyetinde kılacaktır. 

Bu vaziyet üzerine resicümhur Lcon $ Q n d 8 k İka 
Blumu saraya davet etmiş ve kabineyi • 

teşkile kendisini memur etmiştir. B J um kabine yı 
Blum mevcut §erait içinde kabineyi 

kolaylıkla teşkil edebilecek zatın Her- teşkil den 
yo olduğunu söylemişse de, Heryo 

lifi kabul etmediği için, bu vazifeyi Lc-
meclis reisliğinde kalmak istiyerek tek- vazgeçtı• 

on Blum deruhte etmiştir. Paris, 17 (Hususi) - Blum. 20 dJ• 
Hükumet teşldline memur edildikten kika kadar reisicumhurun yanında ]cıl• 

sonra Blum, yeni kombinezonun mu- dıktan sonra Eliza sarayından ayr~l~ 
vaffrkıyetini temin hususunda zaruri ken gazete muhabirlerine şu bey&P'!
addcttiği muavenetleri temin ile meşgul vermiştir: •,t' 

olmuştur. "- Bizzat kendimin de çok cilt • 
Komilnist partisinden Torez ve Dü- karane acldettiğim bir hüktimet ~ 

tos komünist partisinin kayıtsız ve ~rt- nezonu yaratmak için çok çalıştnn· f'ı • 
sız olarak hükCtmete i§tirak edeceği va- hakika bu husustaki cür'et çok faı; 
dinde bulunmuşlardır. imi§ ki teşebbüsüm neticesiz kaldı.~ 

Anlaşıldığına göre, komünistlerin nız: bUtlin efkirı umwniyenin bU te• 
hükCtmete iştiraki meselesi radikaller a- ~ebbüsümU bUyük sempati ile kartıladı"' 
rasında ihtilaflara sebebiyet vermekte- ğını gördüm. bil"' 
ıdir. Bu hale nazaran ortada hem balk ~ 

Blum nihayet Maliye Nazırlığını liği komiteııinin hem de ıol ccn~ )i 
kabul etmesi talebiyle merkez: partile- katarı delegasyonunun istedikten f 
rinden J<'landen'in "Demokrat birliği., bir halk c:.ephesi kombinezonu kalı~ 
partisinden Pol Reynoya müracaat et- ldu. Fakat bu cephe üç fırkadan~ 
miştir. ı 932 senesinde Tardiyö kabine- sosyalist, radikal sosyalist, koaı 

1
• 

sinin maliye nazırlığını yapmı§ olan ve partilerinden rnürekkeptir. Halbuki f • 

maliyeye dair bir projesi olan Pol Rey- dikal sosyalistler dü."l akpmlri iç~ 
no bu teklifi kabul için gart olarak ka· lannda komUnistlerin hük\imet• ISt"' 

raklerine katlı kat'ı bir muhalefet C 

Romanya termişlerdir. ııa-
Bu §erait altında Reisicumhurun .ırfr 

Poll•t•ı kası na tevdi etmig olduğu vuifeden . ~ 
nazar ettiğiıni ken.ldilerine bildi~ 

BUkreş, 16 {A.A.) -Halen Cenev- zaruretinde kaldım. Bu teıebbUtl~~ 
rede bulunan Romanya ha.rlclyc . n--
nazırr M1cesco, Fransız kabinesi te· daha fazla devamı faydaaı.ı &örüyo ,Cf 

şek kül eder etmez, mezkOr hUkflmet- Şahat memnuniyetim için ~ek,, 
ıo görUşmek Uıere Parlse gidecek- bir gün değil bir aaıt dahi bybettit1'1 
tir. D. Mlcesco Balkan antantı kon- istemem.,, .. 

C1ttıs' 1 
seytne iştirak etmek üzere şubntrn Son dakikada Reisicumhur, ..,., 
tık 15 1 içinde Anka.raya gidecektir. 

Romen politikacılarınm sözleri çağırmıgtır. ___./ 

Roma, 16 cA.A.) - ltalyan mat- Çf 0 _ Japon barb1
41
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buatt Romnnyanrn yeni politikasın- r 
dan bhlsle l.ıir cok tefslratta bulun- Hankov, 17 (A.A.) - Cin tıe JV 
maktadır. lomattk nıilnascbetlerını kesen rd' 

Gn.zetelerin husust surette gönder- pon hUkflmetlnin bu hareketine , 01• 
dl~l muhabirler, Romnnyanm bnşh- men Çin hUk\ımetinln ınaıtul b'' 
ca politika. adamlarlle yaptıkları şartları uıfü~nkere etmeğe dal~~r6' 
mülAkatları blldlriyorlar. zır bulunduğu resmt mahfi 

Gogıı yeni politikanın yani Yahu- söylenmektedir. sJY_,4 
di aleyhtnrl1ıo:.1 politikasının başlıca Bu şartların Çinin mülkl vrie ı~ 

b t:ımamtyetlnl lhlt\l ctmemole sebebini şu suretle anlatıyor: 

"- Romanyadaki yahudl aleyh- dı~aponlar tarafından elmdJ1~-~~ 
tarltğmın bir doktrin dilşmanlı~r ol- dar blldlrllon şartlarda bu nok~ 
madığt aşlk(ırdır. BUtiln azlıkların hiç nnzarı itibara almmatnıfur~JtıJI' 
hukukunu tanıyoruz, fakat devlet Çinin Japouyadakl sefiri fft -1 y 
hayatının temellerinin muhafaza e- f'ri K 

08 
f$eP,ff 

dilmesini lst.l'-'oruz ve bu temellerin yung, Japon se 1 avag ıuı,..-
" Jınır alınmaz Tokyodan a1rı 

tamamen Rumen olması l!zımdır. hazırdır. . .-A., 
Bcynelmilol bakımdan, devlete - ~ ... 

sağlam bir ic;: barış platformu temin Londra; 17 (husu.si) -To ~, 
için bUtUn azlrkların haklı istekleri- gelen haberlere göre, Japonl.a!11l Jid':' 
nl kabul etmek istiyoruz. Alman un- Kay-Şeke verdikleri milhlet bitııl _,, 
suru serbest bir ktiıtürclle inkişafa Mareşal t.aru.fından bu teklifi~_..,, 
mazhar olacaktır. Fakat doğu Av- ve.,.,.. ... 
rupasmm her köşesinden Romanya mU::,bet ne de menfi bU: cevap :ıı"'9 
ya gelen bu yeni göce be halkın Ro- diği için Japonyanın Çine resııtell tJ'lıf' 
manya halkı olarak tanınmasını ka- ilan etmesi muhtemel sayı~s.k ~ 
bul etmtyeceğim. Maamafih bu hususta. bır k&~...,,aı 

Mlllctler cemiyetinden korkmuyo 
1 

rd şal çv·., 
rum, meseleyi Cenevroyo bizzat ken önce çıkan habere; e, mare ed~ 
dim vcreco~lm. Milletler cemiyeti, ve.rmese dahi Çine ilanı harp ~, 
memleketlerinden kncan ve Roman- ceği söylcnilmektcydi. Bun~;iıt" 
yayı tstllfl eden bu şahısların yerle- ber, ilanı harp haberinin h il' 
rtne dönmelerini istemelidir . ., yakın olabi~ccğini anlatan ~ Jı' 

Goga, dış politika hakkında. şu söz lillcr mevcuddur. Bu arada Jar.:_11' 
lcrl söylemtstlr: ef' ?J•.,.. &1 

"-Tasavvurumuz, eski ittifakları riciye nezareti istihbarat§ ı ~ 
vo mevcut dostluk paktlarını esaslı geçenlcr<k ~anghay VP. Nankln ~, 
bir surottc d<>~lştlrmelrnlzin dostluk- kaı.ı;na yaptığı s0 yahatin, inı~IX'~ 
lnrım1zm ı;:erçc\'oslrti genişletmek- luk konferansı mukarreratı ta Jı ffl" 
tir.,, na mnhaııt memurları hazırlanı• ~ 

"Demir muhafaza .. teşkilMı reisi lesiyle yapıldım slSylenmekte ~ ':,,; 
Corne !us Codreno dn şu beyanatta.- o· l~ 
bulunmuştur: Domci ajansının Japon haric ıııtf: 

"- Den küçilk antanta, Dal kan rı Hirotanm çyıdeki büyük ~ı21•1J'.:~ 
antantına YC M1lletler cemiyetine ri çağırma.ğıı karar verdiğinı ~; 
muhallfim. Roma - Berlin mihveri- bulunduğu ilave edilmektedit• 
ne inanıyoruz ''e fikirlerimizi bu H ç· ,.

1 
• l hl ~ 

mlh\'P.ro doğru çeplrlyoruz . ., arp mcı erın e ne ııllırf_:te 
Hnbor - Bu sBzlerl söyliyen zat j Şangtoungun garbtndo m 111..,, 

Romanyanın mUfrit saf; cenah ıınrt!- şimdi daha ziyode Çtnmere ,,otf't 
si reisidir. Du partiye mem:up adam- bir manzara arıetmektedtrieol ~t' 
ıar beş sene kadar ev\'cl hnş,•ckll dlğine göre, Cinliler Cho\"8 & d ;o! 
Dllkayı katletmişlerdi. Titülcskonun rar işgal etmişler \'e Hankol"r JI ,~ 
zehirlenmesi hddiseslntn de onlar tlcrlcmişlerdlr. l 0.000 kad• J(tlcd W 
tarafından yapıldığı söylenir. Du askerl nlclrıcele Manch~,rll-, 
parU aon ıntthabatta parlamentoya Chantoung cephesine glSD ~ 
mebus göndermete muvaffak olmuş tir. Şanslden takviye kıtaatı 

Bana, bu mevzu etrafında müteaddit 1 her etin ucuzluğunu temin için kongre-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ankara, 16 (A. A.) - Et kongre
sinde bulunmak üzere buraya gelmiş 
olan et tüccarları şerefine ikttsat vekili 
Şak!r Kesebir tarafından Kapriçte bir f 
ziyafet verilmiıtlr. tu, l'llmektedlr,, 



• 
HIKA YE 

Halk 
~ ~ı. m•lıt&P8TZ botucu bir 
\ ~ , etrafı battan bap OrtmUt
!-. abt '· kocaman. bitkin bir ha1--ett _ boplt botult lnıtror ve atır 
~.,k111a dah7ordu. 
'-~·~ >'•N dolru alçalan kara 
~ lrnnıldıyorlardr. Şehir bah
~ •. ~! toıl• örtllll &laçları, botu
--~hlın içinde Adeta ölmUt 
~ketats darurorlardı. 
~ rt 11111ftanın Mal bahçenin ... 
._ .. ~':tlD&kta oldulam ... Jru,ıu 
~rk Utettu• kadar ıeu1or
~•art e&hn17ordu. Bu martla 
4" be1ıtrJertn a1alr ... ıert. ka
«1t1 ıt.Jı,ıan. bllmem lrlmln aöyleS t.!ed& tartın da lf!Ullyordu. S.,. lkı ... ıer. martla blrleşerelr, 
~atı lokomotUtn alır nefes 

"" botu1ordu. 
\ .. ,•ı:ır yerde, ataçJann arasın-
~. knn &tefler parlıyordu. Bu 
l\ ._:•.Meta yerden uıalrlaşmak 
\ıh,~: ka~ ıOlrlere uçmak late-
'9 r bt.ı Tardı. , 

az da haya.1rz:ca, gtne ıarknuna de· 
vam etti : 

Sevgilim dölltıl1or, gallba aç; 
'fok sevgili ı.e hep u,u7or. 
Ben ondan aynldım, fakat 
lltlnyada Jdm9e111 1ok. 
Aı sonra kadının sesi kesildi. 
Bana öyle seldi ki biraz kalkıp 

oturur ve ellerimle karnımı bastı
nnam. açlıtın acısını daha az duya
caftm. A.fır bir hareketle döndtım 
ve kalkıp oturdum. Kanape tnmııı 
bir Hale gıcırdadı. Bu inleyen ince 
aeı, kadını dönUp bakmata ıevkettl. 
Tek ve atır bir ,.almur damla11 e. 
llmln tızerlne dtltttl. Bilmem neden, 
bu damlayı dlllmle yaladım. 
Kadın aeulıee ıerl döndü ve kar

tıma gelip durdu: 
- Sen burada nere oturuyorsun? 

dlyı sordu. Sarhot muaun, neıln? 
- Buradan sldlnlz! .. Ben sarhot 

falan delntm .. Size hiç de l&zım ol
mayan hlrisl)·Jm .. 

Kadın, snkln fakat çıngıraklı bir 
Hile: 

:··················· .. ··-···· ...... ·---........--.ı: 
i Yazan: : . : 
! Makalm Gorkl i 
: ................................... _ _... ...... ...._.! 

'Iraz sonra gene sordu: 
- Demek yatacak yerin yok? 
- Evet, yok. 
- Demek böyle, ha! .. Halbuki ben 

arıu edince kendime ber vakit vata
cak yer bulabUlyorum .. Fakat ·arzu 
etmiyorum. 

G"nç krz başını şiddetle salladı ve 
ıdg araeını avucuma sıkıştırmak iste
dl: 

- Jatemlyorum, dedim. 
. .. 

- Yoksa aç mısın? diye sordu. 
Yavaşçe,: 
- Evet. dedim. 
- Halbuki ben tokum .. Yarım sa-

at ~ncP. bir ahçı dUkkAnında çorba 
ile köfte yedim. Sıcak köfte ile s<r 
van .. Ne Jezzetıt şeylerdi! .. Belki sen 
de köfte tıterdtn? 

Adeta kırılmış bir camın HSini 
andıran ı: ıngıraklı blr aeale gtllmeğe 
başladı. Gitmek istedim. Fakat aya
ğa kal kınca sallandım. Bunun tızc
rlne. sokaklarda seraerlyane dolaş
madan burada. oturma.11ın daha mil
nasip olacatrnı anladım. 

I\omşum: ~ l&t~· &ku7a afaçlannın altmda-
11~ •Dtlh ve eakl bir kanape Oze
'-l ktW:-tt1nr. açhfln '1ıv1yettml na
~~. ~dtftnl duymqa çahfıyor
-.." Yetten b1.11m dönllyordu. 
~" t:!1l •YTel, tlmdlltl açlık kadar 
~--~.~ bana ealyet veren hayata 

- Eıaaen bana hlc biriniz IAıım 
delllslnlı! Hepinizi şeytanlar cör
ıiln! .. 

Kanapeye yaklaetı, yanıma otur
du. Blr kibrit çakarak yUIUme tuttu 
ve alaycı bir aeıle: 

- Ne o, dedi, ayacıkların tutmu-ı 
vor mu? 

Sesinde gizli bir sevinç var gibi 
ı;eldi bann .. 

Gene kız biran için sustu. Müılka 
da artık talmıyordu. Şimdi havada 
yorulmut lokofotıfin nefes alıtın
dan başka bir şey duyulmuyordu. 

ne fırlattı. YH&f ve madent bir Res 
duyuldu. Bu, yirmi kaptkJlk paranın 
yere dilterken, ataç yapraklarına 
Çarparak cıkardıtı 1e1dl. 

Dana, g(ıya yQzU.me yapışkan bir ' 
cam ur atıyorlarmış gibi geldt. Acı
dan, hakaretten, açhfın verdlll 18· 
tıraptan titriyordum. Bundan maa-

(: ... • blılert de. yavq '7avat 
ltt •1botu1ordu. 

~\, ~ htr dönemecinden ;yuvar
ı -.. h 1r bir iradın, bir yanından '"l' \t llıua Allanarak alır adım
~ '9rrı. dojru 1ell1or ve yarım 
i;"Pa tarttı mtnldan11ordu. Aı 

- Surata bak da ıUngOye davran, 
diye ıö1lendl. 

Hareketinin manasını anlamaksı
zın ıeaalıcı ona bakıyordum. 

O, benden bir adım kadar uzakla
şarak hafn bir Bffle: 

da, onun, hayatımın çamurile sehir
lenmiş yüreğinin ıstırabını ve acııı
nı anlamış olmamdan ötürü de tit
riyordum. 

~rl'kfftlll •özlerini a)"Trt etme
s'4J1D: 
Sa ........... 
~~ , .. de U(ia, llttl .. 
01 "'"'· k 'taa.stn ve l'l\mlı idi. Kadın, 
~ ~,~ltlll •nape llsertnde yatmakta 

Bir ılrara tellendlrdl ve vtıcudunu 
ıaJJamata başladı. Bu sallantıdan 
kanape gıcırdadı. Bana öyle ıeldf 
ki bu G"JCırdayan benim vtıcudumdu. 
Zaman zaman pırıldayan ılgara a
teışl kom'Jnmun )'UzUnn aydınlatı7or
du .. Bu yUı. yanakları benllz penbe
Jlklerf nl kaybetmem!• açık mavi 
göılU. sevimli bfr Ruı kızının yu
varlak :VUzUydD. 

Gene kıı birdenbire .bana doğru 
P.~tlerek yavaş ve okşayıcı bir sesle: 

- Bana bak. dedi, sana yirmi ka
pik vereyim mi? fatlyor musun? Ha, 
söyle? 

Yavaş bir sesle: 
- Veriniz, dedim, soıira ben alze 

r.erl veririm. 
Yemek yiyebilmek lmkblarını 

dfişUnerek aç bir insanın bütan o aç
lık hıralle titredim. 

- Onu sana verec•llmi sandın , 
.ıe~ll mi? Buldun enalyt .. Burada 
senin &ibl yOılerce1luln açlıktan ge
bnc\lllnl görsem bana vız gelir .. Al
laha ısmarladık .. 

Harasızca bir kllfilr savurdu ve 
uzaltlaşmala baoladı. Fakat beş a
dnn kadar uzaklaotıktan sonra ge
ne durdu; aflamaklı ıannettlğim bo 
~uk ve Utrek bir aeıle: 

Genç kız yUrUdtl. KUçU siluetl ge
cenin karanlığında kayboldu. Fakat 
uzaktan koyu karulığın içinde bir 
defa daha sesini duydum: 

- Şayet gebermezeen.. Onlara .. , 
O hergelelere bunu anlat. 

Etrafımda DIU bir ses11fzlfk vardt. 
Yalmz lokomotif, muztarlp bir hay
vanın ağır nefeslnl andrnr bir sesle 
hlJA. nefes almakta devam ediyordu. 
U-ıaktakl ıoıklar korkak korkak tıt
ri~rlardr. 

Sordu: 
'«t• 11 IOrtlnce '8U bir sesle ıöy- - Hasta mısın? 

- Evet. dedim. ' ~ ~an Y•rabbt. burada btrfel 
4
1 
itte et tt• .. 'korktum •allabl. .. 
' •ap Term-41m. kımıldama-

GE'Ç kıı yQıtıuU bana dofru yak
Iııttırara'k hafifçe bir şarkıyı ba.,la
dı: 

- Cörüyor muıun? l•te Jlrmı ka
plklll' para .. Bak fşte .. BJlaen bunun
la neler alrnnhlllr! .. lkl ıtın karnın 
doyar .. Vereyim mi? 

Ben seaelrce eUml uıattrm. 
- Demek vereyim? 

- Belki de een kabahatslzsln, de
di. Belki de iyi bir adamaınf .. Fakat 
nrkad"aşların heaabma t&hammtıl 
et! .• Anladın mı? Bea ele, lılo olmaz 
sa hayatımda bir ckfa bir Jröpe~ 11-
neJedlllml dlltllılmelde mtıteaelll o
lacatım.. ı - -- / 

Altımdaki toprak da, insanlar ta
rafından klrletllml,, gölttınden be
ni fırlatıp atmak için utratrrmış gi
bi aallau17or, dönOyordu. ~~ dlkJıatıe bana bakarak 

'-'•t it lr~I. Btraı uıakla•ınca 
11l1rlık bir fteJle, hattA bir 

. . 

Ren çoktan kendi dlprnna jfl.,er. 
4lm. 

Fakat nerde dotdatam11 bllml
J'O"IDı. 

Birdenbire kablcaha ile gtılm•I• 
başladı . Ellme vurda. Kolunu btıttln 
hızıyla sallayarak parayı otların içi-

Sesi bofuk çıkıyor Te ıamau ıa: 
man ke•lllyordu • 

Çeviren: 
F no'll 1' 1rrulı 

"'-
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~~ 8Jae dU,es dö Şevrözü verly~-
~- P'ıkat bana yardım etmeniz li
'UeQUnkU bazı maniler vardır. Bu 
~atıl :i ben tanımıyorum. Bazı a
rı. a.r Vardır ki, onlarm listesini ba-

"el"rt. he.na mı: lazımdır. Diyorum ya he-
'l'!t kapıln1aym ve isyan etmeyin. 

llıı :ıey1tı. Farzedelim ki, aiain atkı
'Uye,., ille,·zuu ~ahis değildir. Siz, 

t.r'itlc lıa.reketle: iniz ve halinlale bir 

~ lı.in bir CUW! oldufunuzu 

' iatt10r1unua. Ben i1e ıbe 
-ıı ..:tı'lı•k tn"''!buriyetindeyim ki, 
ır, ~ ' krala ka~ı ol:ın vazüenizl 

~ ~~~ Şunu aöyliyeyim kf, 

' ,_ ~nrz, aml o zaman 
~1"1bn &lçaa &ddecHUnılniz. Şunu 
~ki .... 

~t ~ Unıitawik ve teNUrUnün 
......, l!Lı, __ b& lerillkle eöztlnU keetl: 
Od~~ DIOftlenyör? 
~ ftAtu bir an, derin bir süldlt kap. 
lt httall 1'l5 kendiaın. böyle bir tavır
~ fedUdifirıdera mUtebayyfrdi, 

~ .:;1 ~~~!.içindeki son bir 
~ L -.u.re111yle mücadele h~ 

etlwıı kar~. talükwı etmlf 0 • 

~ aı:;ıe tıatmış, ona, içinde 

~ 1l1tı beUreıt eöalerle bakı
L.~ ~6• bu 11'9mm, için için S 111 iiııı ve belki de qkmm 
~,_~Yit vurulup hemen 
"ı ' )'ıkıtacağmı anladı. Bir 
~~ ~-ed~ hareketsiz kaL 
-, en tatlı bir tebeeBUmle 

~~ kotu afır afJr dtlft11. 
~ 1tOfk 't'e atladı .... Ve o zaman ""-.. ')l ~bit- eey gördü! 
~ htltta beQl ~. hem de uka 
h.... ~ &pGJetleıint, ~valyellk 
~ 8-r..~ nltanlannı sökU-

' 'kılrcnn da çıkararak 

.............. ~....------------
ı.ı:ısanm Uıerlne ko)'du. 

Luvinyi, kendi kendini §Övalyelik
ten azlediyordu. 

Bunu bitirdikten sonra, karma ka
rışık bir hal alan ve tere bürilnmUg o
lan ba§mı kaldırdı ve 

- Şimdi konu§a.bilirim ! 
Dedi. Rlşliyö de; sizi d.inliyonunt 

demek istiyen bir bq igareti yıptr. 

Bunun üzerine. Luvinyt rtıçlükle duyu 
la.bilir bir 1e1le fÖyle dedi: 

- Suikutc;iler bu ak,am toplan-
dılar ... 

-Nerede? 
- Onun evinde! ... 
- Çok güzel. Be."li ne yapmak tati-

yorlar? 

Luvinyi Çök garip bir tavırla cevap 
verdi: 

- Sizi öldürmek lstlyorlar. 
Rişliyö sarardı. Kama darbesiyle 

ölmek, onun hayatında her zaman en 

bilyUk korkusu olmu§tur .. Bunun için

dir ki sarardı ve etrafına dehşet dolu 
nazarlar atfetti. 

' Bu bakış, kapının üzerindeki per
denin aralığına ta.kıldı ve Rl§Uyö, bu 
aralıktan bakan ve dinliyen peder Jo-

ze!in bqmı gördü! Bunun Uzerine ken 
dislnl topla~ı ve sakin bir aeıle ao;. 
du: 

- Bu i§f ne zaman yapacaklar? 
-Yann! 
Bu deta kardinal sendeledi. Dara

ğacına bunca insan göndermek cesare
tini gösterm bu adam, katil ve bilhas.. 
sa katlinde:ı son derere korkardı . .Aaa
bl bir tlrperi§ içinde kenldlsin koltuğa 
attı. Luvfnyi ona doğru bir adım iç~
rl gırerek RieliyönUn kolunu yakaladı 
ve kamçı ttsirf yapan vahşi bir aeeJe 
şöyle dedi 

- Kaüller. ellerınde kamaları bu
lundufu halde, burada olsalardı 

• 

----------------..------------ -------------------------Bu aöyliyen, kapı arkasmdaki bir 
seati. 
Raakaaın, dudaklarma cJoCru uza. 

nan §a.l'a.P bardağı yolda kaldı. Saçları 
diken diken oldu. 
• - Bu ne? diye nunldandJ. Yokaa 
mucUıeler devreai avdet mi etti? Öltller 
konuşmağa. mı ba.şla.dı? 

Dışarıdaki acıklı 1ee inliyordu 
-Aç, Ruku! Taıın lfkı loin dol 

"l:Ul n.hip Korlnyana kapıyı açl 
Ra.s.kaa koşarak kapıyı açtı ve ra. 

hip içeriye ıirdi. Köpek onun ayakla
nııa. doiru atılarak ıaırmaja Ç&lıttJ ve 
hayretinden donakalan Ruba blln'w 
dı: 

- Ta kendiai ! 
Korinya.ıı sordu: 
-Niçin ben olnuyacakmıfmı1 
- Fakat alziıı, Sen nehrinde veya 

meıard& oJmaıua Jbmıchl 

Rahip muaya iftlhalver bir nuar 
atfederek cevap verdi: 

- Beni yemeğe davet ederseniz, 
sir.e hem mezardeıı hem de Sen Debrin
dcn naaıl kurtulduğumu anlatırım. 

Korinyan bunları söylerken, bir 
taraftan da iki Uç tekmeyle köpekten 
kurtuluyordu. Bu anlık, Raaku da 
kapıyı kapıyordu. Batmr çevirc1Jği 
zanıa.n, rahibin masa bqm& oturduğu. 
nu ve kenarda duran aucutu kearek 
Yemete bqladıfml g6rdU. Ruku o.. 
na hayretler içinde baktı ve sonra mı
rıldandı: 

- Doğrusu, hiç olmazsa ben de 
payıma düteni yiyeyim. Yoksa bu he
rif her geyi yutup bitirecek. 

Bir dakika eonra. iki cuua k&r'fl 
karşıya oturuyorlardı. İnamlır lfY 
miydi bu? Korinyan Rukuın siyafe-
tine müthif bir tekilde kıanıttı; Bu. 
kas ise, Korlnyanm clirJlmMlne Jmı,. 
yordu. Buna raPıen, bir .ıa daha 
buluştuklanndan- Meta memnun görü l l 
nüyordu. 

Kannlannı doyunıp, prap 1f119inl 

na.zelediklerl zaman Raaku göyle 
dedi 

-Korinyan, erzalmm yutmak su
retiyle beni adeta iflba kadar sU.rU.k
lemenizl aff ediyonım. 

- ~as. ban& böyle sefil yemek 
ler yedirmenizi affediyorum. 

- Dojnmı rahip, be.na o tavan 
arasında oyııadıjuus oyundan aonra, 
bu küstahlığınıza hayret etmemek el
den gelmiyor. 

- Bu da ne? &iane oyunu oyna.. 
dun? Kendimi öldilrtmedim, diye mi! 
Rahip Korinyanm böyle bir tek de
fada kolay kolay ölmez. doltum. Ve 
sizi iyice kızdırmak için IUJlU da eöy
l;•:oeyim ki, beni siz kurtardDm. 

Raakas hiç bomıadaıı cevap verdi: 
- Bunu gayet tabii olarak biliyo

rum. Ne diye kızayım? 
Ke>rinyaıı diı'seklerini masa.ya da

yı"yarak devam etti: 
- Evet, sırf sizin, sa.n.delyelerle 

ve cübbem.le yaptığnuz hayalet Aye
sinde kurtuldum. HayduUar kapıyı 

kırınca kısa bir tereddütten sonra cilb 
hemin ilzerinc atıldılar. Ben de, bir yı. 
ğm eski mobilyenin arkasına saklana-

rak bu garip mUcadeleyl gWerek seyret 
tim. Ta.bit anlıyorsunuz. değil mi? 
Doğrusu çok kalın kafalısınız! 

Raskas hayretler içinde gözlerini 
açmı§b. Buna rağmen cevap vermek
ten geri kalmadı ve göyle dedi: 

_ Kafam siz!n hizmetinizde kallll
laşmış olacak. Anlattıklarınızı pek 
ali anlıyorum ve isterseniz vuku bu
lan hldieeyl de l!lize kendim izah ede
yim. Ben bu hayaleti yaptığnn za
man, bunun böyle olacağmı zaten tah· 
min etmiştlm. Bunu, sizi lnırtannak 
için yaptım Korinyan! 

- Bunda katiyen §ilpbem }'Oktu. 
Siz beni terkecllp gidince, ben derhal 
mobilye yığmmm arkasma. sfrdlm. Ve 
bir dolabın içine saklandım. TabU, bu 
dolaba girmek için, on1arm hayalet 

• 
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Beya:.ıt N. A. C. I: 
Yaşınızı, - 5 farkla - 30 k:ıdar tahmin 

ediyorum. Iloyunuz kısadır. nünyece ın
:rırsınız. Söz ,.e h:ırckcllcrinizde mfıbolii· 

~ayn nıülemo) ilsiniz. nir şeyi olduğu gıhi 
söylemeniz nn<lirılir. Şııkııcı \'e llitlfrcı 
bir tohlalfnlz: \'Or. Elrıırırıızıl:ıkilcrin le· 
bessüııılerinl topl:ıyalıilmck sizi memnun 
eder ve hund:ı ıl;ı mm 8 rruk <ılursıınuz. 

nu t:ıbi:ıtinizi nıuh:ıfozn etmekle llcrııbcr 
ciddi işlere oliık:ınızı urıtırmanızı la\'.siye 
ederim. 

-305-

Arnavutküu - llcşlt 
Genç, geniş hedef ,.e ldeıılli ,.e hayalın· 

da idrlinlı lılr znt. Sıhlıııtiniz iyidir. Gön
derdiğiniz üç imza suretinden anlaılı~ım:ı 
söre: Birkac sene e\"\'clki imzamı ile son 
imzanız orasında hayatınızda bir inkişaf 
olmuştur. Hu müddet zarfında bulunduğu-
nuz yolda ilerlemiş ,.c bu ilerleyiş size 
bnr.ı iddialar ''erdirmiştir. Arlık eskisi 
gibi basil bir hedef önünde değilsiniz, 
enıcllerınlı dnho çok büyümüştür Ye siz 
de bu hcderıere knvuşmok ümiıli çoktur. 
Zekisiniz. Bir işte tabi olmak, hakiki kıy
mellerinizin tecellisine ve tezahürüne pek 
meydan vermez. Şahsi işlere, re:;cn iş gor
meltc kabiliyetiniz fazla olduğu için bu 
!{lbi vaziyetlerde daha rıınılımanlı iş gö
rebilirsiniz. Hakkınızdaki tahlillerime de
vam edebilınekli~im için elinizin şeklini, 
parmak izleriııizi ,.e sol elinizle yazılmış 
bir yazıyı - bu tahlil hakkın<l:ıki ınüt:ıle
nnızla ber:ıber - göndermenızi /rica ede· 
rlm. 

-306-
lıt. 82. N. E: 
Genç, has-;as r~hlu, ıekf, lnllznmı seven 

bir karakter. Yalnı2' lıir:ız mül>:ılilğaya ve 
ya hadiseleri süsleıneAc teıntılülünüı nr· 
dır. Çok az bir emekle tutumlu olabilir· 
siniz. Çünkü bl\na esns ilihıırile i:ıtldııılınız 
vardır, foknt henüz bu islidadınızdnn isti· 

fade etmiş denıı .. iniz. Hüdisclcri bir nr:ıya 
getirerek drj:lil hıınlorı lılrihirinden oyı

rnrok mütnlea ve mulınkeme etıneRe olış· 
kın bulunuyorsunuz. Uu, .ıynl zoııınııifa 

lıükClm ve J.ıır:ırlorınııda aceleci olm:ııh

~ızına da delôlcl erler! Sol elinizle bir )'a
zınızı, elinir.lo ısekllni, dirı;c~inizrlen bile
ğinize ,kadar olnn mcsareyi, parmak iıle
rinlzi • bu tahlil hakkındokf mütnle11n11lo 
lıer:ıher - ~önrlerirsenlz tam \'e lsııbelli bir 
tnhlll yııpm:ığ:ı imkl\n ''ermiş olıırs11n11z. 

1
12 gardtyan 400 Frantt o
cu es.rl mu ıafaz~ eillyor 

j C)llS"" Ilaştarafı 7 incide Cevap:arı veren 

Profesör Sanerk 
Cira:oıo~I ve Grafometr. 

mllte assısı 

- 30i
Tepdıaıı - JJ. 220: 
l\liitcreddil bir kornktcr. Çok trrcddüdlı · 

nüz şimcliye koıl:ır size birçok fırs:ııl:ır 

ve imk:inlıır k:ıyllctıirmiş olınıı'• gerek. 
\"ehim halini de nlabilen hu tcn•ı\dütıcn 
kurtıılmonız, sizin idn en mfıhim lılr 
knzanç ol:ıcnktır. Karnrlorınızıln o k11clor 
geç kalı)·orsunuz ki lıu şerait ııltında "eri· 
len hareketlerinize hemen imkfın kıılmı

yor. Yaşınız 25-30 olacaktır. Boyunuz u-
7.undur. flGnyece şişmnn <lc~ilsiniz. 
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A nkara V. S. V: 
Orta veya uzunca boylu, l(enç. Amell 

işlere kabiliyeti çok iyı, font bir zat. Bün
yece de ortasınız. Şııhst teşebbüs kabili~ e-

• tiniz i)·idir. Kendinizi göstermekten ,.e 
tema~ üz etmekten hoşl:ınırsınız. Fikirleri
nizde iddinl:ırınız ,·ıırdır. Orijinnl şeyleri 
seçer ye yapltklnrınızda yenilik teııılnine 
- belki de dıt.kııl etmlyerck - u{tr:ışır.;ınıı. 

Biraz fnotcı olmanıuı ral!mcn sizinle an
lıışm::ık zor rlel!ilrlir. Çünki\ herhangi bir 
\'01lyeli ka\'nır ve bunun k:ıhl:ırına "ürat 
le uyııbillr.;lnlz. Çok mu söylüyor.mnuz, 
ç:ıhuk mu konuşuyorsunuz \'eyahut konuş· 
m:ınızda hcrhanı.ıi bir dikk:ıtsi1lik mi var 
:ınl:ıyamaılım, yalnız bir şey olmn!iı lazım 
J.!eMilHni tnhmln ediyorum. Dildiriniz, 
tııhlilc de,·am ede<'elıim. 

- 309-
Ankara \V. S. W. 
Orta l.ıoyluımnıız \'e ortn hiinyedeslniz. 

'\ıhhnliniz iyidir. Jrııdcniz: kuv\'etlidir. A
meli işl<·rdc kolaylıkla mu\'ııfrak olııc:ık 

knhılivellc.'iiniz, ı;on znınnnl:ırda, eski bü· 
yük emellerinizde tndiliıt yapmış, boyalı 

daha mütc,·ıızl bir dekor içinde geçecek 

ı:nnılette :ırom:ık lüzumunu duyınu, bulu
nuyorsunuz ki (Ju dn tohiidir. İntizamı se 
"ersiniz, i 'lcı in izi daJ?ıtmaktan ziyaıle top 
lnmağa mlitcmoyilsiniz. Jl:ıyat yolıınıhı 

- ynşınmı göre - olgun tct"rühe ve lt'lı\kki · 

lt'riniı varrlır. İnsanların sn:ıılctl, bulabil· 
dikleri lmkAnların huılu<fu lçin<fe aram:ı j 
ları 16zımıtcldi~lni siz çok iyi takdir ede· 
bilir ve bu ~ıırt içinde mesut eder ve dahn ı 
cok cin mc<ıııt olahilirsinlr_ Ru -;özlerle mak 
!mılımı nnlıılmı, olu:rnrum ıılz ne dersiniz? 

den sabık generallerle münasebata &i 
riştikleri, 1spanya hükumetine kat'§ı si 
!Ah istimal ettikleri cihetle idamlarına 
karar verilmesi. ilah ... " 

Esirlere baktım. Haberleri var. t 
dam karan verilmiyeccğ'ni, kurşuna di 
zilmiycceklerini evvelden bilyorlar. Bu 

na rağmen, idam kelimesini ;~itince yine 
hepsinin rengi soldu. 

Azalar, biribirleriyle mUzakcre et 
t :kten sonra reise bir şeyler aöyledilcr. ' 
Reis ayağa kalktı ve esirlere hitap et 
ti: 

- Askeri kanunlamnız bu gibi 
cürüml~e kartı idam en.ası veril 
mesini emreder, Fakat, bir madde 
ıinde, aman dileyenlerin idam olun 

maması yazılıdır. itte bu maddeyi 
tatbik ediyor ve aizi aerbeat bıralo 
yorum. Haydi, arkadatlannmn 
yanına gidiniz. Muhakeme hitam 
buldu." / 
Muhafızlar kendilerini bahçeye çı 

kardılar. Ve onlara: 
- Unutmayınız, dediler. Her üçü 

nüz de B sınıfına mensupsunuz ... 
B sınıfına mensup olarlar. esir dü 

şen ve divanı harlt.:e serbeıt bırakılan 
lardan mürekkeptir. 

A sınıfı, bizzat tesı:m olanlar; C 
sınıfı da divanı harbin muhakemesine 
lüzum görmediği ıerserilerdcn ibaret 
tir. 

Karargaha geldiğim zaman kaçıp 
saklanan Piyetro meydana çrktı. Yaru 
ma sokuldu, fena bir fransızca ile: 

- Dogru, dedi. Ben, milisler tara 
fından yakalandım. Fakat, onlar dört kişı 
idi, ellerinde birer bomba v:ı.rdı. Ben 
de ise tek kurşun kalmamıştı. Ne yapa 
bilirdim? .. 

Ben, B sınıfındanım. GUndüzlerl 'c 
bir dışındaki ist!hkllmlarda çalışıyorum 
Şu gördüğünüz arkadaşım Vanelly A 
sınıfın.dandır. Ara sıra serbec;t bırakılır 
şchire gider, portakal bahçelerinde ça 
lışır. Biraz para kazanır. Hayatından 

da memnun. Harp bitince İspanyada 
yerleşeceğini söylüyor. 

Harry Crey 
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öni.uı..ı..: .ci tereddütlcrıuucu ,.e cı..b..A. .. ı
le mücadelelerinden istifade etmiştim. 
Herifler odada çılgınlar gibi bir hayli 
koştular. Sonra, açık duran kilçük pen' 
cereyi görd!ller ve oradan kaçtığımızı 

aöyl:ycrck ve küfürler savurarak çıkıp 
gittiler. Görüyorsunuz ki dostum, si
zin sayenizde kurtuldum. Aksi takdir
de şimdi buraya gelip, şerefini.7.e iç
meme imkan yoktu. 

Raskas hiddetle: 

- Bir dostun hayatını kurtarmak 
ne gijzel bir şeydir! Doğrusu insanın 
kalbini ferahlatıyor. 

Korinyan dişlerini gıcırdattJ 
·- Hayatı bir dosta medyun olmak 

ne güzel bir şey! 

Fakat. her ikisinin de sabn tüken
mişti. Bir saatten beri biribfrlerine 
kin ve nefret dolu nazarlarla bakıyor. 
lar..J. temerküz eden bu hiddet, her 
ikisinde de, ayni zamanda. infillk etti. 

Korinyan bağırdı: 
- Ah sefil! Beni öldürtmek iste. 

din, öyle mi? Senden muhakkak inti
kam almam lılznn! 

Raskas da kükredi: 
- Alçak rahip! Sen de bitirdiğin 

şarabımla yemeklerimin intikamını 

ödiyeceksin. 

Derhal giri ştiler. Korinyanm yum 
ruğu havada dönmeğe başladı. Raska
sm kafası da mutat darbeleri indiri

yordu. Bu darbe ve yumruklardan hiç 
birisi tabii ölmedi.. Fakat on dakika 
sonra, ikisi de, artık döğilşemiyer.ek 

bitkin bir hale geldi. Raskas kafası. 
na ıslak bir bez koyarak yatağına uzan 
mıştı, Korinyan da yere yıkılmış, iki 

eliyle karnını tutarak inliyordu. Biri
birlerinin canlarını yakmış olmaları, 
onln.n teskin etti. 

Raskas bir çeyrek saat zarfmda 
Jre ... -li~lnt toplamağa muvaffak oldu ve 
şöyle dedi: 

- Akılma bir eey geldi 

,._. ____________ ____ 
h.orinyan da der hal ayağa kalka

rak şu cevabı verdi: 
- Öyleyse gene beraber hareket 

edelim! 
İki meslektaş yeni bir şarap şişe

sinin ka.rşl!!ına kuruldular ve biribir- 111 

!erine şayanı hayret dostça sözler söy 
lediler. 

Ra.skas tekrar etti 
_ Aklıma bir düşilnce geldi ve bu 

düşünce sayesinde kardinal bizi aff e. 
de bilir. · 

Korlnyan sevincinden sarardı ve 
derin bir nefes aldı. Korinyan o cins 
mahh1klardandı ki, kendisini fenalık 

için yetiştiren efendilerinden uzak ol· 
dular mı can sıkıntılarından ölüm de
recesine gelirler. 

Raskas devam etti: 
- Ve yahut, affetmese bile biz de 

yeni bir hami bulmuş oluruz. Bu muh· 
temel hıimi monsenyör Gastondur. 

Korinyan dudağını bükerek mırıl
dandı: 

- Doğrusu ötekisin tercih ederim. 
- Ben de öyle, fakat kardinal ot. 

mazsa. o da fena değil ... 
- Evet, icabında, monsenyör Gas

ton bize 18.yik bir adamdır. Şimdi izah 
edin bakayım, düşüncenizi ... 

- İşte, benim ve benden başka 
on kadar insanın bildiği bir ~ey vardır, 
ki onu siz de biliyorsunuz. Bu bi!di

' ğiniz şey de şudur Kardinal öldU. 
rebilseydi, Monsenyör Gastonu 
çoktan öldiirürdü. 

- Evet, biliyorum ve ayni zam11n 
da biliyorum ki, Gaston, kardinali baş 
ka dünyaya göndermek için her şeyi 
feda ederdi. 

_ Doğrusu, dostum. Şimdi beni 
dinleyin; kardinal yarın, kralın karde. 

• şi §Crefine bir ziyafet veriyor.. • 
_ Olur şey değil! .. Bunda bir i3 

var! 
_ Ziyafet, kardinalin Flörideld 

k()ekUnde verilecektir! 

------------------------~--~-~~=--------------------·---Korınyan ürperdi: 
- Aman!.. .Kama ve zehir kok~ 

su duyar gibi oluyorum. 
Raskas, soğuk bir tavırla 

- Ben de, ayni fikirdeyim, dedi. 
Öyle zannediyorum ki, yarın, Fransa-
da büyük hadiseler vuku bulacaktır. 

Bunun için, bizim de Flöriye gitmemiz 
icap eder! R~ainn ne taraftan estiği 
Dl görelim! Kimin daha kuvevtli oldu
ğunu anlıyalmı ve o kuvvetli olan kim 
eeyi kurtaralım ... Ne dersiniz, dos
tum? 

- Şunu derim ki, Raskas, eğer ben 
kral olsaydım, seni muhakkak başba.. 
kan yapardım! ... 

• • .. 
İki milttefikl, ertesi gün için hazı:r. 

ladıklan planlarla başbaşa bırakalım. 
Anlattığımız bu sahnenin bir eşi de 

ka ... dinal nezdinde vuku bulmu'1\L O· 
kuyucu, peder Jozefle Rişliyö arasın
daki görllşmede hazır bulunmuştu. Pe
der Jozefin şayanı hayret ikna kuvveti 

nin tesiriyle kardinalin dilşilncesi alev 
lenmişti; Raskas için olduğu gibi, o. 

nun için de, Flöridekl randevu bir harp 
randevusuydu ve malO.m olduğu .veÇ
hile Gaston d'Anju ölüme mahh.-ıi.m e

dilmişti. Kardinalle görüşmek istiyen 
bir asilzadenin kapıda beklediği işte 

tam bu ımada haber verilmişti. Kar
dinalin bir işareti U?.erine mevzuu ba

hıs asilzade içeriye alındı. Bu, Luvin
yi idi. 

Luvinyi, düşesin ikametgihmdan, 
bitkin bir halde, buna rağmen ihtiras, 

kıskançlık ve kinden kudurmuş bir va.. 
ziyette çıkmış ve doğruca kardialin 
yanına gelmişti. 

Ri1Jliyö ile Luvinyi binöirlerine 
bo 'rtılar ve bu bir tek bakış k!fl gel
di 

Kardinal gizli bir tebeMflmJe tö.Yle 
dllfU.ndU~ 

-Artık bu defa, tamamiyle yola 
geldiği muhakkaktır. 

Luvinyinin nazarları bir an peder 

Jozefin üzerine dikildi, bu bakış da §U 

nu ifade ediyordu: 
- Hicabımı görebilecek şahitler 

önünde konuşamam. 
Peder Joref, hürmetle Rişliyöniltı 

önünde eğildi ve: • 
- Hoşça kı..lm, monsenyör, dedi· 

Manastıra dönüp kral için, onun bU

yük kardinali için tanrıya dua edece-
W• 

gım ••• 
Ve Luvinyiye dönerek ilave etti: 
- Ve sizin için, oğlum. 
Bu sözler üzerine, peder Jozef der

hal odadan çıktı. Luvlnyi biribiri ark• 
smdan kapanan kapıların sesini uıal<· 
tan duydu ve şöyle dUşündü: Yalnı? 

Rişllyö sakin bir tavriyle: 

_Şimdi söyleyin, bakalım! . if 
Dedi. Luvinyi de sapsarı kesıltO 

olan çehresini kaldırarak: 
- 'A __ ...rtf-

• _Monsenyör, dedi, Sen uızıı.ı~ 

ki eve gitmemenizi sir.c haber verdiı; 
zaman, siz bana bir vaadde bulUJllll 

tunuz... • <JŞ' 
- İ§te sire bulunmuş olduğuJtl. eri 

at! Sizi ondan ayıran bUtUn ınanil 
ortadan kaldıracağnna söz verınışt1P 
Yani onun aşkını değilse bile sit.e t"' 
mamiyle tabi olmasmı vaadet.ınl~ 
Titremeyin ve heyecana. kapıın:ıa~ 
Bu kadının size ait olması tazı!11 ıtı 
Böylelikle intikam alacak, erıce~ 
gunırunuzu tatmin edeceksiniz..~ o'JJtl 
kimbilir? Belki bir gün Mari do ?J 
ba.zon.,.sizi sevmeğe başlar! 

Luvinyi inler gibi bağırdı: , 
ıı•· - Onun isimini de biUyorstJll uı1" 

Rişliyö, lakayt bir tavırla. om 
m silkerek devam etti:. 
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Zina DşDlyeını oğlunun tek göz~ınıü lkurtarı;=rnHaık nçnıra 

Kendi gözünü 
oyduran hükümdar 

1 
illı.c; r /\ra1lar1t1dmı biri, zina i§lcr'kon yakalananl<.ırm gözlerini çıkartmayı emreder bir kanmı yapm.t§tı. Ona bir 1 

niin. sevrili oii111ıım ,<J!ır<Iu 1•u1 hnf1::larmdrın bir zabitin 'kan.sile zin~ islcdiiiini 1uıl>cr 1'erdı1er 

•t, r,,, _. 
ı~, 

1 
o. da bir kaf cu /.01111/ıır, 

•uı 

imparator leon, zina yapanların 
burnunu kestiriyordu 

l'tNADA • 1 d . . .. t-

1rıı1r rıkarılır 11e bir fflrrye 

-,l • zma eden kadınların saçları yo unur, ermın uı une, .acıyı 

· ltttnak için sıcaı, kül doku türdü. Sonra ao~k sokak dolaıtınlırdı. 
(tıt~ bu gibi kadınlara hakaret etmes~ sövüp sayması mübah sayılırdL 
~İ)\j 0

1"1) i kendi ismini verdiği ( Drakoniyen) kanunlariyle, mücrimlerin 
1Soı0 de c:ezaJandırıyorc!u. 

n), bu cezayı hapse tahvil etti. Zina eden kadının kocaaı, karısından 
~dı \1llecburiyetinde idi, Akıi halde şerefsiz sayılıyordu. 
~ti~ &elince; artık mabetlere gireme%, mücevher taşı~·rur.:tzt'.i. öldürme-
~ Y e heı-keııin kendisini kovınaıı, hakaret c tmesi ıeroostti. 
ar., 1 ~-c:I~ i~ b Y H koca uı asında ~ 

(\ı ır ,,., . 
·~1 ·• ış verış 

l · tut) Jıi • . 
ı.ıır1n . ıın zınaya aıt kanunlan· 

tı llladd ·· · · k tUru esıne gore m~;rım a-
ı, ~ot nı ortağı, kadının kocasına 
1'..& Unurdu liitt . 
llir\li. ÇOtuğu yc;>ksa 

~tıka 
't.,.li b~Unun 9 unc umaddesine gö

,.... ~:ıc~, r erkekle zina ışliyen bir ka- IP!IDN~ '{14: "'t de-·1 di. ~ gı se, bu erkekin karısına 
ıı~ k rtık bu ild kadın arasındaki 

~ij (~vgasını bir tasavvur edin! .. 
it ~ııaı:gober) akıllı ve §en tabiat

., l:ı:~tı . dı 630 tarihinde neşrettiği 
l.t~~d:ç maddesi bir ~ah eserdir: 

fJaponyada, koca-l 
!sına ihanet eden 
kadın, başına iha
netının sayısı ka
dar tencere koya-
rak bun1arı düşür

meden Çuşima 
mabedine gitme
ğe mecburdur 

mu~. askerler, kılrçlarıh.ın sivri uçlariy
le kralın ve veliahtin birer gözünü çı
karmışlardır • 

Bir kilo mum parasma 
(Pikardi) de, bilhassa (Amyen) de 

başkasının karısiyle bir arada yakalanan 
bir a:lam iki polis marifetiyle büyük 

kiliseye götürülür, orada bir mum ya
kar, ve bir kilo mum parasr verir, yaka
yı kurtarırdı:. 

Hizmetçisinin koynunda yakalanan 

bir bay, sakalını tıraş etmek mecburi -
yetinde kalırdı. (Amyen) b:lediye reisi 
de bu cezada kendini kurtaramamıştı. 

(Guycn) ve (Gaskon) da zina yapan 
kaı.Jınlar çırılçıplak soyulur, ters eşeğe 
bindirilirdi. Üzerlerine katran sürülür, 
tavuk tüyleri yapıştırılırdı. Boyunlan
na bir levha aşılırdı: "Zaniyc !.,, 

Zavallıyı mahalle mahalle, sokak so
kak dolaştırırlardı . . Halk, cılay eder, çü• 
rük meyvalar atar, eğlenirdi. Kışın, mey 
va bol olmadığından, bomb<ıJ1dıman 

kokmuş yumurtalarla yapılırdı. Halk, 
zavalılarm daim<ı başlarına nişan alır

lardı. 

Ekscr!yctle başlarından ağır surette 
yaralanan bu kadınlar akşam üzeri bir 
manastıra götürülür, saçları kesilir -
di. Bunlar, ömiirlerinirr sonuna kadar 
manastırda kalrrları.iı. 

(Makon) da, zanparalık yapanlar, 
yalınayak ~chri dolaştırılırdı. 

(Liyon) da, kocasından gayri bir 
erkele yakalanan kcıdın umumi meydan 
da çırçıplak soyulur, ortaya bir tavuk 

15 

F.skl devirlerde :lna yapan kadınlar 
rrçıplak so1111lur, sokaklarda dôlaştırı· 
lır, umuml meydanlarda dövülürdiı. 

bırakılır. Kadın bu tavuğu kovalayıp 

tutuncıya kaf.iar meydanda ko~ar, du
rurdu. 

Erkek te, onun gibi çıplak, şuraya 

buraya serpilen kuru otlan toplayıp 

demet yapmak mecbüriyetin.de idi. Ba
zan, erkek ve kadın çırçıplak sokaklar
da gezdirilirdi. 

Bazı yerlctde. zinanın cezası pek ha
fifti: Mesela Gronobl'de beş lira idi. 
Broperdc de yüz ku'ruş.. Fakirler için 
20 kuruş. 

(Tuloz) da mücrim kadın bir nevi 
kafese konulur ve bir palangaya asılır
dı. 

Sonra kafes.suya batınlır, çıkar:ılır
dı . . 

.Jıtponyada garip bir cczn 
Vefasız kadınlara verilen cezaların en 

garibi, Japonyada tatbik olunandır: Ko
casına ihanet eden kadın, başının üstü
ne, ihanetinin sayısı kadar tencere koy-· 
mak ve bu tencereleri düşürmeden 

(Çuşiqıa) mabedine gitmek, tövbe- ve 
istiğfar etmek mecburiyetindedir. 

Bir sok yerlerde de kadının kocasın
dan başka birisiyle münasebatta bulun
ması gayet tabii görülür .• 

~tıırl .- Eğer birisi, bir başka
' ılc Yatarsa mesele zanpare 
~~le-tasında hallolunsun.. Ve 

re ; ml e 
lıt~dtle 0;aya ayda J60 altın versin. 

~'tı .. - zanpara, kadının yata· 
~İ!ı.. 01dürülürse öldüren ceza 

~,a~ dııe 3 v v 

tedcııltıı 'tttıı-:- Eger yataga yalnız bir 
d llıı:ı:11 ·' ıse ve kadın tarafından 
0 aıı (~~ ıse bu gibilere ayda 12 al-
ttt teza V"rı'lemez c•:a ... ~l ... .,, .. 

~'i bir kanunlarında, zinaya ait Bir gün nasılsa prens, bir geçit res-
L , .,.llkıı ttıad:ic yoktur. Bu gibi hadi- minde zabiti azarladı. Bu muamele-"t• i. unda ü 
• . Çıt\ ita • m racaat olunan ceza sinde haksızdı .. 
l~ııı de b· rnçı ve para cezası; kadın Zabit, mukabele etmedi. Çünkü di-
: .. ~cı }'c:; manastıra kapanmak idi. ıiplin iktızası emre itaat etmeye mec -

~.ıııPa Yıla ait ceza kanunların- bur.du. 
Çarpı~lar adet veçhile para ce- Bununla beraber, akşam olunca hü-

'Sılc, cl~ktan başka, ylınayak ve kümdarın huzuruna çıktı. V c bütün ıa-
' ~ bı 1_11de yanar bir meş'ale, rau halkının müvacehesinde prensin ka-
'• d r lp " ~11: ıi'e }' ııokak sokak dolaştın- bahatini söyledi. 
~.!lt 11;; a:ı:ılıdır. Dahası var.• Aynı' l d" - · . o-ı ,.. d ııovre tlı " . . Kra , ne ıyecegını pşınmştı. g u-
~ llraraıt Ucrımın her sokağın ba- nu tcviyordu. Ve onu sakat bırakmak 

'l\a tckcttc bYUksek sesle:" Çılgınca ihtimali kalbini müteessir ediyordu. 
~n 1'1saıı ... t ulunduğunu, ba kasının Fakat, hükümdardı. Halka nümune ol-
'<tı:. 11 Cttiğ" · 
~--.ııcı,n ını, bu pervasızca masr 15.%ımdı. Zabiti dinledikten sonra, 

't) toı.lttan v nauırn olduğı,ınu, Allah· (Diişüneyim) dedi. 
~~•i ille ~ a;laJettcn af dilediğini Birat sonra, kadın geldi, kralın ayak-

~lııı 11rt.n b c urj İdi. . farına kapandı, prensi affetmesini rica 
tıa aşka 
~ tla bir ' zanparalardan, kral etti. Saray nedimleri de yalvardılar, 
ıdı,~aYı Ö:ear.a cezası alınırdı Suç- :rakardılar. Hükümdar, kararını ertesi 

1• alı \>a Yınccye kadar hapse a- günü bildireceğini söyledi. 
~~ .... rsa 
~ ••1\icbb zaptolunuı Ju. Ya· Umumi meydanda bir s :irü halk bi-
~~~ bu eden siirüJ .. d .. 

1
, "ı.. cc:ı:aıa . ur u. • rikmişti .. Trampeteler çalmıya başladı, 

ı • bıı "lc..,ıf r nadıren tatbik olu- iki sıra asker arasında kral ile veliahtin 
'f~: ~tibi !c~ı::.asalet sahibi, ,adatn· geldiği görüldü. Ahali hayretle biribiri-
~lh, ~Par . 1 aralannda halleder- ne bakışıyor, bunun ne demek ollduğu-

"lla a ııc b' d" 
tll.iı· 'tıra k ır ucllo, ve kadı- nu soruyordu. 

ı (~)~<li. "Patılnıası ile mesele ört Kral, meydanın ortasına gelince yük-

t ~t ~kırnı) . sek sesle ve halka hitaben ıu sözleri 
ı~ '~ 1tığund ıse mahkeme ma ı a- söyledi: u1 '>hı an da 
< ~t tı.tna ba • vaya kalkışmaz- "115.n ettiğim kanuna riayet oluna-
Lı. 1 () glarlardı cak. o1·ıwn bir cürüm i•lcdi, cezaar-_-"'ı Yt&lıt • .. 

t hijıc il 7.aııj er nı görecek •• Kanunda, iki gözün çı-
t.~ Uıtıdarıa d kard1lcağını yazmı,tım .. Bu iki göz ·1~t L ttnı1ıtr. tın an birisi şu ka-

~ ~ otın-a ~ 1 • çıkanlacak.. Yalnız, bu ameliyatın 
~ ~l\;tt y~~a ede hen ciırmü meş· l\Ynİ adam üzerinde yapılacağı taırih 

'a.c~liıuıccc~l~nırı;a, umumi mey- e.'.ilmiş değildir. Şu halde ıevgili oğ-
~lt tıizı tır O d lum bir gözünü, yani aıti gözünü 

ı\ tiıı1 de İl(' · ra a, umumun 
t-tıl\c CSıka 1 ~ıe_fcr. k lıçlariylc kaybedecek, benim de ıol gözüm çı-

t tı~t ~lltUıı..ı •attıklaı Jır. ·Son _ kımlacak.. Bu ı ur e t l e kanun 
~ a it up b:ıaJ~la k aynen tatbik o!unacak, mücrim ceza-
~ ;ı b· c:ı ve ken-

~·~: t bıı h ır Ceza verilmiye . ck· ~~·~·n=ı~g~o~·r~e~uk~tı~·r~···~·~v~e~d~e~d~i~ği~g~i~bi~· ~o-=l· 
~ h llıqh ltl.'ij j,,,. 1 

"t '•ıL afıııa ın atın c.Mu Bra•ius i \t 11a r1rıd b • • ~ ~ ~ D m O D ~ ':ıa tıc llıı.in an bir zabitin kn rı- ·~ 'liii' '"31 

' '~ ı., asctıct ' r·ı ~ h 1 ~ Oca, "ti he k te bulunuyor. 1 1 1 uÇ Si'. C1 şer ar 1 
~d~ hllt)ıllın ha\) r _es biliyordu. )'al· 

1'·~~:~~:;" :;;•~u~'.~~i.,:~· '"';,;~~::: .. ~~~:ı;··~g~·-·~·ı ! 
r,l Ofla nıazurdu. Çünkü ...._ .1 • il 

Uydut. • ' Cıll 

• 
DUMASNIN 

... 
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GRiP 
ge!en 

·NEZLE 
hastahklard1 

ve üşütmekten husule 
hatırınıza gelecek 
iLK iSIM 

BAŞ - D,iŞ - ROMA 1iZMA 
v rıl rı e al e irir 

Eczanelerden t - 2 ilk ambalajlarını ısrarla arayınız. 
Taklitlerinden sakınınız. 

- --

D -~ fl.d' --·1- Birinci ı:nnıl Operatör -
~~ı-o~ 1 ı>r CAFERTA\'VAH 

ACELE SATILIK ARSA 

Necaetltn Atasagun Umu:nf cerrohl ve sinir, dlınoil -c.~l<'lik 
Her gün ~bahları bCkiı buçuğô ccrnıhlst mütehassısa 

::::s 

ünde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir ten . 

Buruşukluklardan kurtulmağı ve daha genç ve ~ 
göriinmeği seversiniz değil mi? Açık beyaz uz.t'J 
bir genç kız tenine malik olmak istersini2 tt" 
mi? Evet dersiniz, bu basit güzellik tedbirinJ ti 
rübe ediniz. Her akşam, yatma.zdan evvel ~ 
reııg:ndeki TOKALON kremini kullanınız. Bil ~ 
mln terkibinde Vıyana Üniversite ProfesörU J)r. st; 
jskalin eazib keşfi olan ve büyük bir itina ue ;() 
hap edilmiı genç hayvanlardan istihsal ve •• (· 
CEI./' tabır edileu mUceyrelerf can1andıran yeni~ 
her, mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cil 
besler ve gençleştirir. llk tatbikmdan itibaren ~ 
si sabah, cildinizin ne kadar tueıeımie ve geJJ!f' 
miş olduğunu gdrecekıiniz. 

Hastanelerde 60 • 70 yaşla.rmdaki ka.dmlal'S Y'~ 
lan tecrUbelcrde 6 hafta nihayetinde buruşuJılııl' 
nn tamamen zait olduğu görülmüştür. ~ 

Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki TO~ 
kremini kullanınız. Terkibinde tu.e krema ve lfo 
ye edilmiş ı.eytinyağı mevcut olup bu UJ15ur1Jf~ıı 
mesamata nUfo ile derinliklerde gizlen.nıff ~tlJ 
bir sabunun ihraç edemediği gayri rıaf ınadd ı-t· 
harice atarlar. Siyah benler hemen kaybOlut ~ 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı k~ 

li unsurlar ise, açık mesamatı kapatır ve üç gün zarfında en çtrldtı 
en sert bir ciJdl beyazlatrp yumuşatır. 45 • 50 yaşlarmdald kadlfl1~ 
bile bir genç kızm tazeliğini ve yumuş:ı.khğmı verdiği teminatlıdır', 
me:ı bu günden bir tüb veya bir vaz.o TOKALON kremi alımz ve ~~ 
edildiği veçbile kullanınız.. Neticesinden aon derece memnun kal~ 

" • '• Uzun ve so~ kış gecelerinde rahat, df\'1 
tP' 

. KUŞ TU Y U h uyku temin ~en y~ vasıtadır. 
Yastıklar bir liradan başlar, her keseye uygun çeşitleri vardır. Daiına "J~ 
şak ve biltün dünyanın memnuniyette kullandı~ bu tüyleri; lstanbulda ~ 
makçılarda Sand~yeciler sokak Kuştüyü fabrikasında (telefon: 230Z7)• 
Yoğlunda ve Ankarada Yerli l\ılallar Paı.a nnda ve Beyoğlunda Kartrnat1 
geçidinde bulursunuz... J"' 

Yastık, şilte, yorgan ve çocuk için her çcş it ve saire. .• ----:>/ 
lstanbnl Telefon MttdUrlilğUoden : 

Muhammen bedC:i 930 lira tutan 1000 adet porselen ma.kn.rB-t ~ "'J 
tel kö~c ve 1000 adet 4 No. lu dirsekle, 880 lira bedelli 60 adet 10 - 1~ 
det 15 • Jik kablo tevzi kutusu açık eksiltme suretile ayn ayn ih&Je 
tir. Eksiltme 25. 2. 938 tarihine mUsadif Cuma günU saat 15 de ~ 
merkez binasında toplanacak Alım Sa. tnn Komisyonu huzurunda. ~ ~ ~ 
tır. Porselen makara, tel köşe ve 4 No. ro dirseğin ilk teminatı 69.1 
kutularının ilk teminatı 66 liradır. Şartnameleri her gün LevazIJll vJlJ_;ı( 
görülebilir. İsteklilerin mezkfir gUn ve saatte ilk teminatlarile rn~A 

J. ~D (Çi A ~ ı 1-' 
ECZAHANE Si 

Her nevi reçeteler, Sıhhi J 
ve ıtrıyat. 4t1 

Beyoğlu istiklal caddesi ?J~dl 
Yerli Mallar Pazan kart 

Pazar dö Bebe sırasıtidl 

~~~!'!!!~ 

akşamlan 17 den 20 ye kadar l.atc 
U tayyare apartmı:nlan ikiııcı daire 

17 numarada bastalannı kabul cdcz. 
Cumartcsı gunlcrl 14 aen ıo ye n 
dnr hastalı!nıu parasız . Kurun. Ha 

bcr olcuyucutanru dakupon muka· 

bılındc muayene eder . Telef . ~{l fı::i 

Pıırb Tıb Fııkülte:o;I S. usl~tanı, erkek, 
kııdın ameli:rollım, dimoğ estetik 
"yüz, meme, karın huruşukluf;ıı \' C 

-:cnçllk ıımcli)ıılı". (~ıısniyc \e doRum 

Gümüşsuyu caddesinde miihendis 

mektebi karşısında (80) numaralı ha· 

neye muttasıl altı yüz otuz sekiz met
re rnurabbamda üç tarafı sokak mü. 
kemmcl nezareti olan bir kuyusu bu- m2Zll Dr. Ihsan Sami -

ıu~an arsa.satılıktır. Görmek istl~e~· ıı Gonokok Aşısı 1 nıiilehııssısı.) 

\luoycnc sohahl:ın 11 e c c !I n n n 
8 den to a kodor li'I U liU 
Ö.lileclen sonra ücrelll<lir. Tel. 44081i 1 
Ue,·o~lıı, Parm:ıkk:ıpı, Rumeli hıın -. ~ 

lerın mezkur haneye, pazarlık ıçın 
Sultanhamammda Katrrcıoğlu hanın- Belso~klu~ ve ihtilô.tlann.n karşı 
da •fördü:ıcü kat sekiz numaraya mü-

1 
pek tcsırıı .e taze aşıdı~. Dıvany~ 

racaatları. (V. p, 2153> lu Sultan Malımut türbesi. No. 11:t 


