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Et fiyatları indirildikten sonra Fransada kabine buhranı 

Belediye sıkı kontrol Bluma radikallerin 

1 d müzaheret edecekleri yapma ı ır .. h 1. .. .. .. 
Ak · ı kd. d H·•kA ı· · f d şup e ı gorunuyor 

\ 

Si a ır e u ume ı n e a- KomDnlstlerln kabi-

karhğı anccik muhtekirlerin işine oey~e~t~~~~·t~~~~al-

Yedikulede bugünkü kaza 

Tren · altında 
bir zavalh parça landı 

8u .. 
~l ıun aut 11 ile 12 r.raamda Yedi· ı hattın Uzcrinde bir adamın dolaşmakt. a 
tıı e iıtasyonunun Bakırköy cihetinde • ollluiunu görmüt ve düdük çalmak 

14}'ler ürn.. • . b' k 1 . . Oif ·r~rticı ır aza o muş, ve genç suretılc betbahtı ıkaz etmeye uğrat· 

~ıu•daın, uen tekerlekleri altında üçe mıştır. O esnada bir köp:ü üzerinde 

yaramış Blum 
O 1 Ur 

Merkez partllerden 

Ucuzluk kararı 
martta tatbika 
baş~anıyor 

E t fiyatJan hakkında hükumetin ver
diği karara dair tafsilat ve karann ıeh· 
rimizdeki akisleri, neticeleri hakkında 

malumat (4) üncü sayfadadır. 

kabineye aza 
almak istedi 

Jt'ran ada kabine buhranı deva m 
ediyor. Jlone'den sonra sosyalist li
deri ;Lcon nlum )'Cni k abine;ti teşki
Je m emur e<1Umiştir. Şimdiki şart
Jar dahlllndc bir h UkGmct tesis ed~ 
bilecek ,-azlyctto zatla r ancak Her
yo ve Blum olmakla beraber Blu
mun da bazı mttşkllllerlo karştlaşt:ığı 
nnJaşıhyor. 

(Tafsilat (12) inci aayfadadrr.) 

Blum kabinesi ne maliye nazırı o1aral~ 
girmesi bi r aralık mevzuubahs olan 

Pol Reyno 

Otobüs kazaları 
/stanbulda· çoğalmağa başladı 

neı icnttmhur Atattlrktin ya Tramvayın SODlYlır=D<dlalliil ~eçmek 

Atatürk 

rm hususi trenleriyle şehrlnıizl ıı:. •• ~ • 
tc~rif bu~'Ilrmnlnn pek mnhte YwZtYllril~en {Q)ftır @t@{Q)\YJS 
mcl<llr. tramv yDa PCbi'lrıt\D<i:.~D 

ı 

" 

Dolmnbahçc saraymda hazır Y .,... Sf1' 
h klar yapılmnktm'hr.. Atatnrk Biri dUn biri bu sabah olmak Uze- • OtobUsUn do karoserlsi hasara u~ .. 
şehrlmi7.<lc bir müddet kal acak re iki otobils .knzasr olmuştur.. rnmlştır. 
lıır, buradan 'l"nlo,·aya gt<lerck J{unuluş - Beyazıt hattına işllyen Tahkikat neticesinde otobüsün 
lstfrahnt bnyurncaklardır.. şoför DodrJnin. idaresindeki 34 OG önden gidon trnnıvayı beklemeyip 

" ntnek suretiyle can venniştir. bulµnan adam, birdenbire düdUk sesini 
ta' "in dakikada yaptığımız: tahkikata duyunca korkmuş, kenara çekilmi~tir. y k 1 
~c, Bakırk6yden gelmekte olan tre· Makinist, tehlikenin hertaraf olduğu e a vapuru 

numaralı otobUs Galatada VoyYodn solundan geçtiği ve bu yüzden 
caddesinden cıkarken kn'l"Ct taraftan kazanın olduğu anlaşılmıştır. 
gelen 109 numaralı trn~~~ayla çar- lklncl kaza da bu sabah sekize 

~inisti, Kulıçeıme önlerinde, ~Devamı 12 incide DaVtıSI 

b - ı• t • k Hukuki bakımdan şayanı dikkat •'\O manya ·po ı ı a- bir ehemmiyeti oıan muhakeme 
neticelendi 

sın·ın veçhesi nedir? Nor~eç vapuru 
l:>ernir muhafızlar lideri Balkan temınatverecek 

• . ı __.Yansı • fincOde 

· · antantina mu halef etini 
bildiriyor 

tr Q,.,, ' 
tıcialarınd 

aıı: Şanghayd.a aç 7'a7tı>t 

J·~t!Onya •dÇine harp 
~!ean edecek mi ? 
fi''katşa ı Ç 3nkayşek cevap vermed i 

. Çinin t a mamiyetine riayet şartlle 
lllUzakere lere hazır ... D9""' Yoıısı 12 incide 

BiRKAÇ SATIRLA 

ispanyanın ast 
b ir generali için ••• 
fspcnyol nstıerinln Alman ve ltnlyan or

<lulurınd:ın, dünya faşistlerinden, zulüm· 
den, tnzyikten, mükemmel bir subay kad-

rosıınrl:ın ve halta b:ışkuınnndanları Frnn
ko'dıın d:ılın hii) ülc bir kunelleri vardır: 

Giycpo de Lnno"nun ı;csi ve zeki\sıl 

Giyepo bir geııernldır ki her akşam Se· 

vil şehrindeki rndl)'O istu~yonunda konu· 
şur \'C esinin çok nlıcnktnr oluşu ile, hft-

,Jisclcri hnrif lıir islih7.a lmtnrnk anlntışı 
ile, Frankoy:ı dost ol:ınlnrın sem pal isini 

' ' C diişm:ın ol:ınlnrın devamlı nl6kasmı 
kazanmıştır. Dahili hnrhin haşladığı gün-

denberl Frnnkonun küçük muvnffakiyct· 

Jerinl dalma lıfi) iik gösteren ve Cumhur!· 

:yetcllı-rln her ınuvıırrnklyelini tehzil etme· 
nin lıir yolunu bulan bu zat, İspanyol 

cumhuriyeti ordıılıırının Tcruclcle k:ız:ın 
dıkl:ırı hiiyük znrcrdrn şöyle bahsetti: 

"- Evci, ınıınlcscr Terul'lıleki ku\'\·etle

rinı 17. teslim oldıılnr. Eh-. B:ışk:ı ne yapn · 
lıilirlercli ki~. Biz zomanınrln ynrrlı m ede· 

ıncdik. Coı:trnn v:ıziyrt tıırnumilc aleyhimi
ze i'ıli. ÖniiıııUzde karlı dulllıır Yardı, don· 

muş lıir nehir vnrılı; dehşelli bir tipi vnr· 
clı. Termometre sıfırın nltınıl:ı 25 ılerece
ye kadar cliişmOştü. Jıtı .. ,, 

Uunu duyuncn lhtiyarsız güldük: Ve bir 
nrJ<ad:ışımız şörle söylendi: 

,._ Devrilin ey dnğlarl Clizülün ey 
buzlar! \'e sen kuru ey nehir! Açıl ey gü

neşi Yeşerin ey vııdilcrl Hnrselon haht"ele· 

rindcn port:ıknl kokulnrı scl-;in! Ek~eldns 
general sinyor Glycpo ele J.iıno harbet-
mek isliyor!,. llABER 

pışmıştır. çeyrek kala Salkımsöğütte olmuş
tur. 

Şfdtlctll olnn bu müsademe neti- Şoför tsmaflfn idaresindeki 3284 
cesinde tramvayın üc camı kırılmış, numaralı otobüs Sirkeciye gelirken 
camların önündeki demir yerinden Salkımsöğiıtte vatman Şükrünün 167 
çıkmış, pencere kenarında oturan numaralı tramvayı ile çarpışmıştır. 
yolcular<lnn Kenan ellerinden yara- Otobüs hasara uğramış, tram,·ayın 
lanmıştır. bazı yerleri cıznmiştir. 

Borçlardan kurtul
mak için bir usul ! 

Kendisini intihar etmiş gibi göstermek 
Jstlyen bir genç dUrt ay sonra 

polisçe bul~ndu ı::w: Yazısı 4 uncüd• 

.Salam.on- Çerçiv6deki mif Babanıın dedesinden yadigar bir hovardalık 1uıt1Msı 
i bret ol.'Jun diye a.!tım ... 

-'··· - Tramvay liileti be. 
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Siva sa 
a6rs~nın 

kapatıırnası 
mOnaseDe"tlle 

V azan: Şekip Gllndill 

H tl'KOMET lltanbuldald borsayı 
Uç yıl mOddctle •:muftkkaten" 

kapaımya karar ,,erdi. Bu lrarar, l{av-
yar bam eanafçıklannm, bUtUn dikkati.,.. 

re rtmen, devam edeıelea cntrfkalan
na nihayet nrmek lUzumuridan dolu· 
yor. !ıqparatorluk maliyesinin Ullun
daa eoma Galata urraf1anam bu 
memlebtte mun aman oynadılrlan 
menfi rol berkesin mlOmadur. ~ell 
basit birer murabahacı cfbl mtlarif pa
ditahlann 11hufııd bul&" 1arma mu
ullat olua bu tufeylller, yavaı yavaı 
memleket ckonomlalnin llel kemijine 
1tlnr IUlk ıfbl yap11ft111lar ve Tiirk 
mlDed amhk u}'kuliiadan uranmcaya 
bdar yapmadık mef..det, .._t bI
rakmlmıtlanfı. 
!~torlufun Jç " q .,uaam. 

.. daima hülm llliUet ola TUıtron 
-.rma t~ türik etmlt olan 
bu ... fUfeylUerin ıs ilci .. 19 mı
\.-u amrlarda oynıchklan roTier, Bizal)I 
lmparıtıorlUğunUJ1 inhitat aeninde Cl
neviıli ve Venedikli bui!Jinl•nıı. bla 
imparatorluk uranna olarak çevirdiklt
ri e11trikalafm hemen heme!! aynidir. 
(Kera batun)lar; (Zarifi) ' r, (Dce
oğlu)lar Oamanlreparatortuğunun ta· 
lil !berinde • menit de- olsa • mtttlab 
müeı.-r olmgflar " lmpai:atorkl!k ya
~ ~~lt-F'S ~ 
mürgesi 0Jm4§tur. .. 
· Cahil vezirlerin Mit 1if#!' aamflik 
ve faizcilik suretinde telildd ederek 
bu adamlarla yaptrklarl alitvelit. &.· 
kikatte devletin maU aafmı en hurda 
teferrüatıyla dUımanlanna bildimı bir 
casus ve dOpıan Jd>ekeainin kuC11fma 
dc~mek ve devleti bonlann bir nevi 
m"li murakabesi altına 10kmak mana
ama ıeliyordu. 

Beıinci Murad, lkld.:i AbdUlbad n 
betfııcl Repdm umumi harb baflanıı· 
cına kadar olan llltanatlan ise dUpediiz 
bu sinsi ıırraflarm aaltanatı manasına 
ıelir. 

İmparatorluk lnhiW tadhlnfn .her 
11fhm. imparatorluk mil\etlerinin ha
kim mfflet olan 'tbrlle qrp giriıtikl~ 
ri her fesat dalına bu ajnai ,.aarrafJama 

eaerl oimattur. u.nınıt ~b .fPnde bi
le bu melranlrma çahitluJ, milJetl talı• 
rib edeıı ihtilch öunlar tarafmda il· 
fal edilenleriıi eseri olmupur, 

TUri: millttınin bOyUk feınetl otan 
umum! harb miltarekeai " ....., taldb 
eden feltiet silsileli hep bu linai sar· 
raflann, bu kötil aarraflılm. Havyar 

hanı bonacdıtmm bayramı olmufbar. 
Miltt Qfer. TUrk dlpaan1armm ~ 

bat muıı.tıebcaini yaparken elbette bu 
lipd kuv.veti de ttpelemeJI ihmal ec!e
IDudi. Neteldm gilnün Wrinde bu w;. 
rafların yatafı olm yer. 7anl ıw,... 
ham adh (in) manuQll kaybctlniye 
bqladı. Milli banbcdılnı tepliUltl 

Ye tuuıma ile, Ha.,_ banm .. bir 
tahrib boaabuı gibi patlaclr. Gilriftiı ~ 
rlndt borsayı iılllri\met latanbul aentti
ae nDJettl. 

ll'akat bd Miçilk seyahatle ~si ~r· 
raflık n kara borsa uaJawam1rdı. O 

amanld hUkOmet faydah addettiii ba· 
n tedbirlere blıpurau. Alaylı defıiiıa. 
n ortadan blcbrdı. JIUJt para lid&ar 
baldu. Mu.rakalte M,GdG. P6at Hav· 
,., hani ylram ;ine f~ vu
pçmedUer, lnJanet ~ oliaı da
hi kati .... mtmr çaJipnalatincla dtftıft 
ettiler. Zaman nman mbJI .QHq .-, 

dti1nüta, altm Satı ibetwW 0,U.· 

maktan 'tt 'hattı attin ve aövlz h.su
çilıfma cUret etmekten çe~mediler. 

Enderoo agzını 
bırakalım ! 

Yam dili saclelfteli çeyrek aıır 
oluyor. Fakat hiJi Mzı ..-telerde 
(hedmetmek), c...-) llninden ,.. 
m, kelinatbn rutı.,. aso ifrat bel· 
ki iyi defild& ...., 'böyle •lmüt IÖZ• 

leri diriltme,e PiNt • aiiJiiaç d .. 
iUml 

Hele o bar nami dairelerin ilan
lamadlıld feci ifade hh mıııll edilir 
fq lllldli'1 (t.rild im), (iımileziz) 
sihi sözleri timdl lqatlercle bile 
" ....... JıDlcla ~ .... lfa
ded. kvl&.IM!Wkta unna ..._. _. 
dil'? 

Hele W. ienr Bamda raaladıimuz 
ta prabete ı.lan: · 

"Me-.... lies..ıw pp... Kay. 
den derafma cari mailezizin ilb. ilh.,. 
~ otoWitler ~dı. fikat 

aeferlerdeld liab.ali tan ı.aı& dnam 
edip aldi)-or • .Bir de ~onunuz, 
otolMJa Wr ~ -., ._. almıya 
~- !ıis ~ Ollll ........ .,. .......... ~ .......... ... 
p_...an llilçirı7ornnm. Hani llele
diye h W Ja.ilc etmittl "18 ede-
celdi? 'Tatfilbt ft8reclt't . 
ıaa m niatıı 11 

Sovyet Rusyada 
• •• . A 

Orfı idare 
·ilanı hakkı 

VOksek MecHs relsllk 
dl aıoa v,erllfyor 

Mebus Gor~ 1>_azı mahallerde ve 
icap~ bll~~~b.!rllflnde 
&11. ~ ~ IJ~ ~k sov
yet meclfsi relf{k div~ verilmesini 
teküte~. 
~ a;nt lamaDda merkezi 

1111•• ... ıt'1 ...... ~ 
yinfn bir. ~;~t.dı.oatiısetıtiğj, 
ile .bir de behriye komişerliii Dıdası 
hakkmdakf k~ blldff!Dit ye zi. 
raat maflirU!terf stok koinltesinin de ~o 
mieerlite tahvttf projM&lııi aiılatintetı;r. 

Mebus K9Ufer, Cörlrlnln 6rfl ida· 
re kantıııuııd mtıdafaır ederek demif.. 
t1r ki! 

.. $ovyetler birliği burada cuus o
caklan kurmak iıtiyen dllşmanlarla 
çevrilmlştlr. fqllt ocaktan, halk ko
miseri Ejofun idaresindeki kıymetli iı 
tihbaraf serifsf sayesinde tahrip edil
migtlr. Sovyetler hududlan gerisinde 
tam emniyet lltikbalde de temfıı edi
lecektir." 

pmdiye kadar aöyletıitmiı olan ı.:iddi 
13.dtrln tn iunetBsl Ue kara i>ona
~ H_,.r han 'metod1armın ve ıin
ai •rrafhim k~ cep!ıc almqtı. 

itte, timdi, tstanbul botaa1ınm Uç 
yıl mu~ Onuvakkaten) tatil edi
lip ile ~ «t>heai kat't taarruza 
ıeÇmlı ve •eftl entrikaya idam hlik· 
m.ihtl ·tebliğ etmi1 oluyor. 

'İktıaaden mUatakll devlet, (mUmkiln 
mertebe mOıtalril blr borsa) kurabilen 
devlettir. flrttaaden cihanın.. her tara
fmdan esen rtlzglrlar karpatnda fiat
lann iıkambll kiğı.dından kuleler gibi 
dtYrilmeaiıte iıüin bıralmlıyan devlet· 

*· 
. CellJ Bay~ bu karan ile müstakil 

blı: memleket pazarfa•ını mliatemlelre 
çarplin ha!irte sokmik lrilıtahbğrnı 

·itiyat edinm:ı olanlan tammıiyle klS· 
fi.ltüm1öt1iPıiftir. 
~·"Wlet J9erlc'.sl Ankara ol

d'"'- .-ra (..aıusı. bona) eın tıtao· 
bulda blmau pek ca.rh> oluyordu. Bu 
~n. da. ==ay ver4iği karar 
bir ektik)iği olmaktadır. 

CONDUZ 

RABER - Mtam poatu1 

o 

~llAhlanma J'Ulfl leln atlet Qallabıa 
- Kag t1tımarcı olaoakr 
-35 bin ton! -Fransız karlkatnrD-

- HABER'ln edebi romanı : 17 -

Yaşamak Hakkı 
ROMAN . 

Nazı Hikmet 
O, çok yavaı bir •ale: 

- Çare yok, 
Dedi. 
- Hiç bir teY IOnDa kancılnn, he

men çık nC!en •• Bilmeıain neler söyle
cWer bana .. Bilmezsin onıida neler gör· 
dUm .• Pasaportun var .. Hemen Çekoa
ı.vakyaya dön.. Ben yol paranı veri· 
riın .. Orada belli bekle •• Gelecefim.. 

Bawlumu hazırladım... Ağladım el 
bette de.. ~pıdan çıkıyordum. Ellini 
tutmak istedi. Çektim. 

Hemen o akpm ayrıldım Berlinden. 
Pragda bir iki ay kaldım. Mektub bek· 
ledim. Gelmedi. 

Çocufum doldu. Anama bıraktım. 
Alman Çekoslovak hududunda bir kö
ye j'ede§tim. Onun geltneıini bekle
dim. gelmiyordu. 

Halbuki hemen he.r ıece almanyadan 
kaçanlar b11 budud~ ~orlarfb, 

K8yde bir meyhane vardı. Hududu 
geçenler orada bul~oıaktaydılar. Ben 

,de her g~e oraya gidiyordum. Kaçak 
muhacirlerle Jı:onuıuyıordum. Onu ao
ruyordum. Korkaklığm4. tek bf,r mu
kav~t hamtell yapmadan beni bırak· 
malı: alçakhimt göstermesine rağmen 
aanpn katalı erkeğimi, çocuğumun ba· 
basını, nikilplı kocamı aeviyordum. 

Nihay.ct mefhur yahudi bir filim re
Jis8rUnden ona dair ima bir haber ala· 
bildim. 

Ben cittikttn bir ay tonra kocamı 
tev:kif etmifler ~e fınaldeki temerkib 
Jı:amplanndan birine candermiılerdiı 

fııanmadım. Çü~kü Çekoslovakyalı 
bir bdnıllı evlendiği lçin bunu yap
mazlarcb. Hem o ilk emirde beni bırak· 

IDlfU 
İnanmadım. Sonra iJl!ıadım. İnan

maktan bqka ~em yoktu. 

Artılr her celen muhacirden temer
ki1% kamplarına dair malumat tcph{
yordum. mrkunç ıeyler anlttıyorlar

dr. 
Mektebten sonra 8mrlhnde ilk defa 

sevgi romanr olmryan kitablar okuma
ğ'a bitladım. Alman temerküz kampla· 

nndald bayatı anlatan kitablar çıkmıı
tı. Buen bir gece için.de ikisini, Uçil
nU ağlıya ağlıya okuduğum oldu. 

Orada onu aantm kafası aıfrr numa
rayla tırath, llıtünde mahkQm elbisesi, 
tq kırarken, irı.:e uzun endamlı bacak
ları büküle bü.kille ceza kotulan yapar
ken, dayak yerken, uykusuzluk ceza11na 
d:Jdtmit. yanan mavi gözleriyle beni ve 
çocuğunu dUıür.•Jrken görüyordum. 

Galiba bir iki ay da böyle geçti. Ve 
fimdi nasıl olduğunu ıöyliyemiyeceğim 
bir vasıtayla sahte b"r pasaport çıkart· 

Tonton amca 
muslkftşlnas 

tnn. Almanyaya ıeçtim. Ne Umld edl
aam onu llhirli blr halıya bindlrlp ka
çırabilirim. 

Elimde bir adrea ve çok u param 
vardı. Elimdeld adrne cldemedim ft 
ilçllncll mevld tren dönüt bileti para
sından bafka blltUn ıervetimi bir gece 
içinde Berlin!n en bOyilk barmda , .. 
dlm. ÇUnktl. •• ,, 

Çekoalovakyah kadm sustu. 
Mualanna Ressam Rodrigonun ar-

Jradaıı Don Luis gelmİ§ti. 
Selimlattılar. 

Ressam Rodrigo: 
- Senyorita, bize çok merüh bir 

hiklye anlatıyordu, dedi. Hiklyelerin 
en milllim taraftan 90nralandır. Sen 
de sonuna yctiıtin. Dinle.. 

Çekoslovakyalı kadm ıeı çıkarmadı. 
Ressam Rodrlgo: 

~· Je~ apUıtnWe 11n 
v rllcn adrese gitmediğinizi ve bir bl· 
let paraamdaa batka Midin kilçllk ıer
vetinizi Bedinin en bUyUt barmda ye
diğinizi aöylilyordunuz Sinyoriata, de
di. 

Çekotlovakyah kadın matalarma ge
len Don Luts"den lllalllllf cı"biydl. Sö
ze nUıl baflıyiblrm bilmiyordu. Bel
ld de çok u tanidıfı Don I .uis'in ya-

nında çok kendine, yalnu kendine aid 
olan bir ıeyden bahsetmek iatemlyor
du. 

Fakat Reuam Rodrlgonun meraklı, 
yumupk siyah gözleri öyle ısrarla bab
fOrlardı iri Çekoalovakyalı kadın elma
cık kemikleri kızararak: 

- Evet, dedi~ ertesi Abah da Uk 
trenle tekrar Çekoalovakyaya döndüm. 
Çünki\ o gece omıa1a o bar.da lıonupum. 

Bana verilen adrese gid~rken i1lıı 
kulelerinden birinde birden bire onun 
resmini ve ismini g5rmUıtüm. Evet o
nun resmi. Uıtllnde beyaz mayosu var. 

İlan Berlinin en bU)"ilk barmın bu 
meıhur genç atleti angaje ettilini bil
diriyordu. 

Tabii tahmin edeniniz. ltkUnce U. 
lıma onun katiyyen temerklls kamp,. 
na filt.n cltmemit oldup ıeldl. Alet.. 
ğım haber yanhıtı. O sadece blsl unın
muttu. BOyUk yılpıbfı içinde ne bir 
mektub yaznq, ne de mektublanma 
cevab •enniftl. 

Böyle bir kanaate celmek onu bir 
ketTe olaun beyu mayosuyla brpm
da lamıldamr görmek anuıunu yok n
medi.. Ona daha çok kadım. Ondan 
daha çok nefret ettim. Fakat aanpn er
keğimi cörmek için daha ilk llmMlar 
yanarken bara ıttE:m. 

Vaktin erken olmuma ratmen bar 
klabalıktı. Bilhuaa Unifonmlı 8. A 
lar, S. A rUeauı mualan c\lrilltlllerl~ 
le doldurmutJardr. 

Şarab iıtedim. (Dnaawr) 

1T - Ul'nJll(t:S.uıt .. r~ 
Hicri: t 356 - ZJlkade 16 

oı ..... ...,... o ...... ..._ 
7,23 17,0G rl 

V.adt llabü Of~ tld .. I Aktam Tatll 
5,57 12,2.& 14,52 17,06 18,42 ş 
Lllaumıu Teı~anıar 
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llıell. .Barsu......, ıeıaı TeJetoa mlllıaben ....-
ne ,._ .. deuıell ll&fldlr. 
..... ıuaıı ... : r.711 
DeDI• ., ., 3f •• 20 ---..,.... , ...... ı..ıe.ı: 211H. o.lala,.... 
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~ ..... Ulltıı 24382. 
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llercıll•: 448'>1 • ........_.: 24S'7L 

=-~~k ................ c:a.aı ...,.. ,,,. 
..-.,.., llTOL 'CakMlır • ...._, ..,,._ 

~~124STS. lla4ok6J: eo190. JIQellıl: ...... 
Taksi otomoblll ıet:em•• 1 

....... tllıetl: 4llOM. 'Btkll dlıetl: ....... 
1ı1ır llbell: IOHT. 

!\IÜN'AKASALAR 
• Muhammen bedeli 1658 .... 

olan 1050 adet çllm tomruk (18-1~ 
aalı gOnll saat 15,45 de kagıüı ıa'1...:;aw 
le Ankara da devlet Demlryollan 1~ • 
de aatmaıınacaktır. 

• Mılhırpmen bedeli 4221 ~ e1aD 
telif bDyOkllkte 22300 kilo çlTf ,.na 
at 10,30 da Haydarpafa istasyon bl 

da açık eblltme ile sabnahllacak~· 
• YDkset..llOhendJı mektebinde 

trit 1Aborat1n'annda J'apıhlcak taddlt 
rın saat 14 de etsiltıne19 kon 
Keşif bedeli (1041) Ilra (81) 
tık teminatı (78) liradır. .:1 

• Gllzel aaaatlar akadtlmlılnde 
lacak olan maran1eoa 1'1erl iel• m ~ 
men bedeli 1148 lira tutan ekstllnıe 
saat l l de Calalollund:ıkl ytlkaek nı 
ler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

Deni• yollan 
~. :.11 
ı"tanb.ı .... t~uıı: 22140. ~ı 4-. ~ 
......,.,..ı Paar. Mlı. ~ııe. (lama 

... t 1.30 da T opbane nbtımmdu Jıalbr, ~ 
.........,., .... " eaı... ı;1lnkırt .. t ıt • 

bane rılıt.auııdaa kalkar Ye TR....,. JI....,... 
earı.ıı,. .. k'.lel rtne utn)·arak ~ ftftl'• _. 

G-.k Karadml• Te ....... AlldeDlu ..---. 
atıalırt ••fer ;rolltur. ~ 

................ """ .. t u .. lıaNlı.t ci'! 
Zoanklalı. ı..ııoıa. llııop, ~ ....... ~ 
Gl..-a, Tlrelıofa. Trab- 111n7aralı Jl...,. · ~ 
._emıeket d••• deni• -~·"!~ 
a_,. .W.rlılnı c-rınt ııtıaı.rt ıı .. __..... · 

ee1e: llala ııtlnıert 11 de Pire, Berat ı.ıı:eııderl~ -
-- ....-n: -Cuma 111lalert Hat ıo da 

Breadlsl, Veaedlk. Trl1nte1e. 

Kal'a yollan 
Anadolu ,.anı ı 
~-la- lWlılllrllffı T91efaa 
AalliYe:'iiırift9'1i:t 'l94a: adlH,llOde ~,J. 

(Mil Jl&W ~111\& MIW Sk\er). ~ 
"- ıurat lalt•nı :Pa:rart..ı. caraaıııııa .. """ 

111111111 uat ı da Ha1darpqadan lıarek_et .~.öd -
..... bal • Adua • l:ı&al8 JıaUaı Jlar.,...--. 

illa Hal 10 4- lıt,lkar. 

Avrupa flatt:ı ı 
llrtı9d ,....,_ MMlrll&tlı Telefoa llOTtll .. ~ 
._ ................ da lllrllecldeD .at :::..... 

lıa• " .Avnıpa4aa plul aal 7,26 le ~ .-, 

":!' ... -:;~_. 20,30 da kalllar, 10.11 .. Pi!"'
...,_ ,._. !Mır 11111 -t l.llO de ..,...._ 

11,'3 dl p~. 

KonWeran• ve ııconaerl•~ 
• Bııgiln saat UJ da, Dalcılık tlll ~ 

"Tilrk dili ve duygusu )·ayım kunuD~ 
rafıudan bir danslı çay verilecektir• ~ 

• Bu akpm Şehremini HalkeYi ~ 
nunda ıaal 21 de lanburt Malatyalı ~ 
Kayahan tararından orta ve cenup 
dohı halk mustklmizi llJilleadlren J»lr' 
ser verilecektir. 
A.c;ılc memurluklar ve , .. 
latanbul Adll7eainde açak babmll' 

batlrllldere memurf n kanunanUll f ~ 
maddesinde yazıtı memuriyete taJl~ 
!arını hals iateklller aruında lll 

11 
ti 

ile mQnasipleri seçilerek alınacaltD'!:~ 
teklllerln en az ortamektep mezuna ""-.Jlt 
Janna dair tasdikname v~ ~~~ 
lerile bu maddede yazılı ~ 
dlletçe19 rapten fmllhaa ,aal 
20-1-tSI perfelDbe llDOndee Wr -
Une kadar adll79 encOmenlne • 
etmeleri n imtihan dnl saat 10 • 
JJalunmalan lhımd,r. 

CeW Bayann lkti~ lntt~e pll
fl akabinde kara boruda btr kıptrdap
ma oldutunu hatırlaru. Bi)vekll t;u' 

1 
menfi hareket akllbbMle,bu:__uh~a-da__:_l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
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~Cay.ata ciaü: 
.__... · rn 

4nare Antoine 
F' MNSIZCA haftalık Mariannc 

l't gazetesinde o!ruduğumuza gö
ırı· Al\dre Antoine seksen ya9ma g~ 
~· Andre Antoine Türkiye'de de ta
~ş bir adamdır: Darülbedayi yenı 
tıı lduğu zaman baırııa onu çağrr-
ışlardı. 

, .. aı:" o zamanlar henüz çocuktum; ak-
Ot lllc • • • • • d' 

İıti ıçın ıçım btrer ı; rekat buna 
d datsızlığtmdan başka kekemeliğim 
~ tnanic!i. Kendimi, babamdan izin ko
ltı~bildiğim akfamlar tiy,.troya git
L · .le tes~lliye çalııırdım. Antoine'ı 
oır ık· d ki ~ efa tiyatroda, Şehzadebaşı'nda-
d .. l\tıllet tiyatrosunda uznl-tan gör
q~ Uzaktan; fakat o iki akşam da 
ot llrtederim sahneden zivade onun 
ki llrduğu locaya baktım. Antoine'ın 
ltı ll'I olduğunu, hakiki kı) metıııi biliyor 
ı\ llYdurn? Elbette haytl'; fakat onun 

ş~Palı bir tiyatro adamı olduğunu, 
fe 1~d:başı'nıs Avru!Ja havasından bir 

}' er g t' d' • • · b'I' d G • b e ır ıgını ı ıyor um. erçı 

~0"lu' da b' ....ı_ F · tö • n •maç ransız turr.esı 
.. l'lrıüıtüm; onların kaoah dekorları 
'llrd • 
t

0 
t. Fakat Şehzadebaşı'na ı..a.,:1lr de-

ıc I' (d• • 
ttla ecor fenne), Antoine'Ja bir za-

Iİb\~:a !eldi. O gün1cr Darülbedayi'in, 
RG 1

1 ~1.r efsane halini alan destani 
n erı ıdif 

Aııdre A t • ' kl k .. ı tinde h n 1oınc a o çocu u gl•n e-
llı 8Yran dda bakmıştım. Yanılma· 

'fırıı • • b· • o, hakıkaten hayran oluna<'af< 
il' 'danı 

l'i'' rnış. Türkiyc'ye i>arülbeda-
•n tern 1· • • 

ttı~ c ını atmaga gelmeden evel 

trı ~~-~~tinde, hatta bütün Avrupa'da 
~' UyuJc tiyatro ihtila!Jerinden birini 
i11 ·~~ış. Onun kurduğu Theatre libre
ttda crbest tiyatro) ne olduğunu son-

"fa.n..-." anladım. Doğrusu bugtin o cere
bı ' Yalnız eskimiş değil, gayetle yan
i:~· adeta sanate indirilmiı bir darbe 

ti ~ ha
1 

lnyoruz. Antoine tiyatrodan tii-
·ll dırrnn• • • h . 

l:ı:ı f ı< ıstt":mış, sa nf'nın haya-
lı. ototrnfından ibaret olmasına ça
"l}ıış b. 
ı.ı~1 • ır adamdır. Onun oynadığı 
lltı erın, tar.rttığr muharrirlerin çoğu 

tıt··ı • • 
~· ". up gıtti. He.ttn bugün bizim sev-
~/~ıl tiyatro, Andre Antoine'ın ti-
~csuna b' k ··ı~ 1 1 k .. tttt ır n ıu rune o ara teessus 

• tnlcat b l •. • l b' h '•dil' • un ar ılın ya nız ır cep e-
tol' • nır de Antoine'dan önreki tiyat-
{ ıı dQ~:· .. r . .. tclll' u.n~ ım. Sadece gorenekten 
~ 0 •ne) ıbarct bir tiyatro. Dü~ünün 
barı· lt:tnnnlnr Alexandre Duma~ fils 

1 ' ~ • ~ u La Dame aux •.:ame:i:ıs'yı xa-
llrı g 'b tı~ td ~rı adam. bugünkü gibi yaJ-

fıııt4 cbıyatJa alakası olmıvanlar tara
ba,, n değil edebiyat ileninin aklı 

tıda k' 
l'ııtıha . •rnaeleri tarafından da bir 
liat/rir, bir üıtad addoJunurmuş! 
1. 11 orıd 
"tıt?· an da beteri verır:ıt: Emile 

•er. Ant • • 
ta"tıt 

0
• oınc ışte o manasız tiyat-

l'ıttroy •r ıüpi1rcc dıırbesi indirdi. Ti· 
0rııı hau e&hi ölü halinden kurtardı, 
~.1 .Yatla karşdaştırdı; onun pcnk ... lll'J • eu L~~.1 açb. Bittabi bu yıkma hare

<ı<Uı d ~·ld' l'ııl>ıc 1_ egı ı. Antoin~'dan acnra 
d l&Q?" )d' 
orı Crai ~e 1

• Onlann hcp5inde, Cor· 
l' g den bu ··nk·· ı· · ıttl'0, gu u ıurrea ıst tı-
t . Ya kaJar h 
; 1tle'a k epıinde, .\ndre An· 
llkııt h ar~ı bir aksülamel gö7ükür. 

(>ot\, epsıni, Rheinharcl'ı da Lugne 
. "" da , 
•le J0,. • Stasnialavaki'yi de Copeau 
~ '""Ct' • ' llrtı.ııt Yı de Andre Antoane kabil 
trı1 ır. Onl · · !ti?'. nr ıçın sahayı temi:z.le-

llir J:' 
~k l'tlnaız nıuh • • hl .. k- .ı h ·~t '-- errır.ı, ,o u ve a DUC-

~lar .. 1 ~ırsrndn: "Ah! bir bar-
til' ... ı: &el" d • 
~ 11h-o iılcnün c~ıı. Andre Antoine, 

· de ışte o kurtarıcı barbar· 

Nurullah ATAÇ 

(( U~tasınu ateş eden 

1 atı bir talebe 
llı ki ay ha pse 

A.ıt ah k t\ :n o ldu ta Ilı saray (h o 

ltı t ektep tate~· ~si) - Buradaki or
~ lehrned . sındcn Arap Kamil oğ 

lt-ııt bır kaç .. 
lab nunıar gun evvel kendisine 1 
tlıı~tıca ile :;eren riyaziye hocasına 

1• ~ etmiş, fakat vurama-
tia·· 

)atıcı ı 1t arasın • . 
~ ıraıı bu a~ biiylik bir nefret u. 
~ı- lf:ernes· h.adıse cürmü meşhud 1 
~ ıne ınt'k 

<le ed ~ının kU ~. al etmiş ve suçlu ta 
~ et-ek ikl <:uk olmasından istifa. 

' ay hansc mahkfun olmuş- l 

Memleke e. seyyah celbi 
iç·n yeni tedbirler 

Balkan' ı komşul arımız la bir anlaşma yaptık 
Marttan itibaren bUtUo Balkan memlekellerl ot dolaşacak tren 

ve va pur sefe r leri ihdas e d llfyor 
Memle!rnte fazla seyyah celbi için 

yeni bir takım tedbirler alınmaktadır. 
Bu meyanda, ·son olarak Belgradda 
toplanan Ball:an turizm kongresinde 
verilen kararların tatbiki de vardır. 

Kongrede verilen kararlann 937 
senesinin son kısmına tesadüf eden par 
çasımn tatbiki Yugo::ılav hükumeti ta. 
rafından deruhte edilmiş ve bunun üı.e 

rine bu hükumet Balkanlar için bir ki
tap neşretmiştir. 

938 senesi neşriyat kısmı ise Yu. 
nan hükfıme}i tarafından idare edile
cektir. 

Kongrenin \'erdiği diğer kararların 
tatbikına bu sene içinde baş1anmış o
lacaktır. Bu kararlar, Balkanlarda 

turizm sahasında ilk defa planlı bir 
şekilde çahşmağı istihdaf etmektedir. 

Bu sene başından itibaren Balkan 

turizm merkezinin kurulması için faa. 
lı~;cte geçilmiştir. Bu merkezin bütiln 
Balkan memleketlerinde karşıhkh şu
beleri bulunacaktır. Bu teşkilatın iki 
gayesi bulunmaktadır: 

1 - Balkanlıları yekdiğerinin 

mer..leketlerinı görmeğe teşvik 

2 -- Balkanlara hariçten seyyah 
celbi 

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

llcri memleketler iktısadiya.tında 
mühim gelirler temin edeJ;l turizmin 
Balkan memleketlerinde de inkişaf e
derek kendilerine hariçten tw·ist cel
bedebilmek için ehemmiyetli turizm 
merkez'erindc müşterek birer propa.. 
ganda bürosu teşkil edilmesi için te
şebbüse giriıiilmiştir. 

Balkan memleketleri ayrı ayrı Pa.. 
riste bulunan beynelmilel turizm mer
kez konseyi, Amsterdamda bulunan 
turizm propagandası resmi organları 
beynelmilel birliği ve Brükselde bulu
nan beynelmilel turizm ittifakına ayn 
ayn dahil olmağa başlamışlardır. 

Nihayet gelecek ay nihayetine ka 
dar bütün Balkan devletleri milli sek. 
siyonları diğer üç Balkan memleketin
den bahseden kendi lisanlarında birer 
propaganda büroşiirü ncşredecekler-

Yüksek iktısat 
ve ticaret mektebi 

Dün kuruluşunun 55 inci 
ylldönümünü ku tlu ladı 

Mel:lebiıı mii,fiir ı·ckili Şü1;ri1 Brıbon mttkww o1wr1~ıı ı·e merasimde bulu. 
nankırd.an bir kı8mt ..• 

Memleket:mizin kuruluşu yarım asrı 
aşmı~ en değerli mekteplerinden biri 
olan yüksek iktısad ve t~.:aret mektebi, 
kuruluşunun 55inci yılını dü ,1 merasim 

le kutlulamıştır. 

İstiklal marşiyle başlanan meraı:!mde 
İstanbul merkez kumandanı, Üniversite 
rektörü, hukuk ve iktısad fakülteleri de 
kanları, profesörler, gazeteciler ve mek 
tebin m~zunlariyle talebeleri hazır bu-

. ·-rıuştur. 
Marştan sonra mektebin rr.üdür ve

kili Şükrü Baban, mektebin iktısadi ve 

f<;EHUE: 

• tl~t\·ımstTE'deki fakültelerin 5on 
sınıUarma ,·erilmekıe olun çay :ziy:ıreııcri 
devam elmektcdir.Tieşincl çay kim:rn şube· 
sinin son sınıf talebelerine verilmiştir. 

• Dün Eminönü kaymakamlığı dahilin· 
de, 4 tram,·oydan atlama, ,.e 19 muhtelif 
lıeleıllye 5uı;u işlenmiş, hoıuk olduğu görü· 

len 45 ekmek, 12 fr:ıncclfı müs:ırl cre ve 
l'iO fr:ınrelA ile 200 simit imha edilıni stir. 

"' lktis:ı ı \·ckiılct l . viliıyellerc bir lnmim 
ıtönıtererek, mC\"<'lll olduı:tıı ınn \ "C tnlımiıı 

t•ıiilrn mrırlenlcrr nit mnliinı:ıtl:ı niiınıınelr 

rin maden tetkik ,.e nrnma enstitüsüne 
gönderilmesini bildirmiştir. 

siyasi bakımdan ehemmiyetini anlat

mış, ikin•;i olarak kürıüye eski 

mezunlardan profesör avukat Meki Hile 

met çıkmış ve kendis:ni mezunlar cemi

yeti reisiyle son sınıf talebelerinden bi
ri takip etmiştir. 

Bundan sonra büyüklere tazim tel
ğrafları çekilmes:ne karar verilerek ha
zır bulunanlar büfede izaz edilmiştir. 

Merasimin ikinci kısmı Ferapalasta 

verilen çay ziyafeti ile baştam.rı ve saat 
21 e kadar eğlenilmiştir. 

• Yeni belediye, lallmnlnamesl haziran
dan ltib:ıren meri)·ete gire<'ektir. 

Yeni talimatnamenin tatbik cdHebilme· 
si lcln de ıabıto l belediye kadrosu ge
nişletilecektir. 

• Şehitlikleri imar crmiyetl dün Emin() 
nü h., lkcvincle !'>cnctik kongresini yapmış
tır. Okunan i<larr heyeti raporundan, 
13~40 lira olımıı:tı tahmin edill'n ttelirin 
20 hin lirayı ııeı:ti i! i anlnı;1lrııışlır. Konııre· 

rlen "onra azalar Şehitliği ziyaret etml§· 
lerdir. 

dir. Bu büroşürler Türk miut seksiyo
nu tarafından hazırlanmaktadır. İki 
haftaya kadar Türkçe olarak neşredi
lecektir. 

Balkan radyoları karşılıklı olarak 
Balkan memleketlerind~n bahsedecek 
daimi neşriyat yapacaklardır. Bunun 

için Balkan memleketleri arasında 

metinler teati edilmiştir. İlk konfe. 
rans önümüzdeki çarşamba günU Bel-
grad radyosunda verilecektir. · 

Şimdi Balkanlar arasında. müşte.. 

rek bir propaganda. filminin yapıla.bil
mesi için tetkikler yapılmaktadır. 

Dört Balkan memleketi, önUmUz.de
ki ilk baharda Balkan memleketleri a.. 
rasında muntazm turist tren ve vapur 
seferleri tertibine karar vennlşlerdir. 
Mart başından itibaren Belgraddan 

her ay kalkacak bir turist treni Yu
nanistan, Tilrkiye ve Romanyayı do. 
laşaca.ğr gibi biri Göstence, diğeri Dub 
rovnik limanından kalkacak iki vapur
da karşılıklı olarak Balkan memleket
leri sahil şehirlerini dolaşacaklardır. 

Süt meselesi 
hallediliyor 

Ö tedenberi türlil tiJclyctleri mucip 

olan ve belediye tarafmdan alman 
tUrlU tedbirlere rağmen diizelemiyeıı 

süt meselesine nihayet ilrttsat veklle· 
Jeti tara!ınadn el konulmuıtur • 

Vekatı=t tarafından Ankara.da bu it i
çin bir komisyon kuru1mut ve bUyUk 

şehirlerimizin ııild meseleleri t edkik e

dilmeğe ba,ıanm.ıştır. 

Komisyon südiln satı~ına, fiatına ve 

kontro}:ine dair t eabit edeceği esaslan 

bir rapor halin1e iktısad vek51etine ve 

recektir. 

Bu hususta alınacak 'tedbirlere An

karadan ba,lanacak ve peyderpey diğt.: 

şehirlerde tatbik edilecektir. 

Karadeolzde 
kalaslar 

Karadeniz de seyretmekte olan V ood 

isminde bir geminin çekt!ği telsize gö

re 44.39 arn ıimaU ve 30.17 tulil p.r

ki.de ııeyrüseferi tehtikey~ koyatak bü

yüklükte Kalaslar dola§maktadrr. 

B u hal İstanbul liman dairesi tara • 

fmdan sefere çıkaı.:a.k btit ün gemilere 

bildirilmit ve dikkatli davranmaları tav 

siye edilmi~tir. 

Yankesicilik 
Kasımpaşada Nohud sokağında. o. 

turan ttitiln amelesinden Ali dün İstik· 

lil caddesinde bir sinemaya girerken 
cebindeki iki lirası yankesiciler.tarafın 
tiyle çalınmıştır. 

• Deniz ticaret mektebi mezunları ce
miyetin ilk kongresi dün aktedilmlf ve 
idare heyeti scçllmi$1ir. 

• Adliyede, $Uçluların bekletildili kapı 
altı denilen yerde dolaşmak yasak edil• 
miştir. 

• Girdikterı kahvede zlI zurna sarhoş 
olup rezalet çıkaran ve polisleri tahkir 
eden Kadri dün nöhctçl cürmüme~hut 

mahkemesinde 32 f(iin hapse ve 32 lira 
para cezasına mahkum olmuş!ur. 

• Dahiliye vekı'ıletl, memtek!'limlzde otu 
nır.ak yabnncıların 'ikamet tukerelerlnl 
daha çabuk alabilmelerini temin için t~
tanbulrfa bir komisyon kurulmaoıına ka· 
rnr venniştlr. Komisyon ,.Ali muavininin , 
relslili altında toplanacaktır. 
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KURUN'da 

Yarınki lstanbu ı 

A Sili us. Karan (la.ıetulnde yarınki 
lıtanbuldan bahsediyor. Y~ııl imar 

pldnll• ıehrin uenl bir hauala (lircceğini 
ı6ulüuor, diyor ki: 

"Yenicami ile avlusunu her tıırarıau 
bolan bina kargaşalığı bir kere ortadan 
kalkınca, emin olmak Hizımdır ki, bütün 
btanbuJ derhal geniş bir neres alac.nktır. 
Şehrin bu suretle nefes olması tehlikeli bir. 
hııstalıktan kurtularak yüzlerine kon, neşe 
ve şetaret gelen insanlar gibi bütün rnrh
ltında büyük bir deği~lklik vilcude getire
cektir. Dlr kere Eminönü meydana açılın· 
ca bunun elrafındııki binaların, semtlerin 
manz:ırııiarı da . değişecektir. Bugün Bey• 
oltlu tarafına nisbelle cansız olan bu ma· 
halleler birdenbire harekete kavuşacak
tır. İstanbul tarafının sönüklüğü ile bir. 
kanadı kırılmış ku,a ben:ziyen şehrin bu 
cihetleri yeni bir hayala girecektir. Geniş 
meydanın kenarlarında güzel gazinolar. 
el.lence yerleri, oteller peyda olacaktır. 

Hariçten ~elen yabancılar şehre girerken 
bdhıda şimdikinden çok başka bir manıa· 
ra ile knrşılaı,acaktır. 

lsUmlftk munmelesJ sıkı bir kontrol nl· 
tında yapılacağı için bu işe tahsis olunan 
t.700.000 lira artabilir; bu takdirde tahsi· 
satın fazlası Eminönü - Eyüp istikametin• 
de açılacak yolun istimlAkine sıırtoluna• 
caktrr. Yenfcami ile avluı;unun etrafı açıl .. 
dıktan n köprübnşındnn Eyübe kadar gt. 
decek tn:ımvay yolu yapıldıktan sonrn bu .. 
gün Yemiş çal'fısımn )'craltındakl köste" 
bek yuvalarına benziyen manzarası da 
ortadan kalkmış olacaktır. 

İlAve edelim ki lstanbuJ cihetinin iman 
bununla da kalmı~·acnktır. Emlnlinllndeıı 
sonra Sirkeci ve Sultanehmct şehir plA• 
nının en ziyade ehemmiyetle üzerinde 
durduğu mıntokalordandır. Tabii olarak 
bu semtler fmar edilirken Emlnönll mey
danından şimdiki Gülhnne parkına kadar, 
sahil kısmı da ihmal olunmıyacak, bütün· 
bu sahiller milkemniel bir rıhhm ile lstnn• 
bulun en eüzel bir par"·ası olacaktır. On• 
dan sonra ,denizden gelen yabancılar fs. 
fanbul tarafına baktıkları zaman şimdi Ye· 
nlcnml ile Gillhane parkı arıısındakl sahil[ 
sanın ka:wetll manzara yerine gönüllere 
ferah veren bir g{lıclllk ve bayındırlık lev• 
bıısı ile kaqılıışacaklardır. 

CUMHURiYET' de 

Akif in mezarı 

C UlflJURIYBT-TB ctklc, Abidin Daver. 
muharrlrlmlı Nurullah AlaC'ın oa:t.

lemlıde "Aiti/in me:arı,. hakkında çıkan. 
blr uazııına tariz elmektedlr. Abidin Da-
11er dostumu%Q biz cevap 11erecek dtğiliz, 
Bunu, Nanıllah Ataç - Lüzum görürse • 
aütunrında yapar. Biz yalnız üıtadm ne 
dediğini 'öylece l.Yıydedelim: 

"Bu münasebetle muharrir ve nıii nnk
kit Nurullah Atacın "Aklfin Mezıırta ş ı ., n· 
dile yazdı~ı bir yazıdan bahsetmek isti• 
)"orum. Nurullah Atac Mehmet Akifi sev .. 
mediAlnl söylüyor ve }liçln sevmctli#lnl 
de izah ettikten sonr~ı. ona bir rnezartaşı 
dikmek, şiirini sevsek de sevmesek de he
pimizin vazırcsl olduRunu söylüyor. 

Bu yazıda, muhıırrir, Mehmet Akilin 
şiirini se,·medilUnl, ltikntlıırınn bu~ün ço
ğumuzun iştirak elmediRinl anl:ıtırken o
nun fstiklal marşı ı,airi olduğunu tamamile 
unutuyor. Akirin şiirini sevmiycbllirlz; 
fikirlerini bcğenmiyebilirlz; itikarllıırını 
eskimiş bulabiliriz; fakat, lslikldl marşı 
şairi oldu~u fcln, Mehmet Akifi se,·mel:ıe 
hattA !'>evtneselı: bile ona hürmet etmeEJc 
mecburuz. Nurullah Atac gibi olgun hle 
muharrır onun şahsi)·ctfnden ve eserinden 
bahsederken bu noktayı unuımamah idi. 

Balık sarfiyatını 
çoğaltmak için 

Sahillerimizde bol bol bulunan ve ba
zan denizden çıkanlıp tekrar denize 
atılan balıklanmızın ihracı için mühim 
tedbir alınacağı bildirilmektedir. Ala
kadar makamlar bu husuıta tetkiklere 
ba1lamı1tır. 

Balıklannuz sadece taze olarak de
ğil, konserve halinde de ihr.aç edil~.;ek 
ve muhtelif sahil §ehirlerimizde bu it 
için fabr:kalar ku rulacakttr. 

Aynca balığın memlekette istihlakini 
çoğaltmak için de muhtelif yerlerde ao
~uk bava depolan kurulaCaktır. 

Nişan 
Şehrimizin tanmm15 tüccarlarından 

Zaman manifatura mağazası eahibi 
Ahmet Sabri Oğan•m oğlu, spor yazı
cm arkadaşımız Reccb Ali O~n ' la, 
merhum tüccar Akif Sezai Sert'in kr· 
zı: Rukiye Sert, dün akşam nişanla.n
m.ı3lardır. 

Turing palasta. yapılan törende şeh
rimizin birçok tanınmış aileleri bu· 
!unmuş ve bu mes'ut nişanlanma geç 
vakte kadar tes'fd edilmiştir. 

Haber, genç nişanlılara uzun bir sa.. 
adet diler. 
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Yahudi vatandaşların kulakları çınlasın Yastık altında Yekta vapuru 1 Başvekilin 

Tn k Davası r Eermenilerin 680 lira Hukuki bakımdan şayanı dikkat bugünkü nut 
Sahip değiştirdikten bir ehemmiyeti olan muhakeme Harici ve dablll aftzel teQebbttsft sonra meydana çıktı . netıceıendt mDblm meselelerd-

e ~ . Yefildirekte Hü~iyet otelinde. miıa- Norveç vapuru bahsedecek 
Ermen·ııer a s d T .. k fıreten yatan manıfaturacı Hamı.ı Co- t . t k ~ ra ın a ur çe pr evvelki ,un 680 lirasını yaatığmm emına verece Ankara, 17 (Telefonla) - ..... 

altında unutup sokağa çıkmı§tır. Mal al meyancu.n· n~yaıbueu·nbude,0ntopBapet·nmı!~. 'Pj konuşanları çogv allmak mak üzere bir dükkana giren manifa- Köstencede, Yekta vapurunu batıran -~---•.__, lfJ/IT 
Norveç 9'tnlUJlftU batıran Norver kili" b 1 d nt.ı- ~ •ı turacı elini cebine atınca parasını bula- ·-r :ı ve n u top antı a m~ bUI ~' gayesi e çalışıyorlar vapurunun davasına bugün ikiı1.:i tica-mamıı. otelde unuttuğunu anlayarak aelelere taallQk edm bir nutuk dlll•I 
ret mahkemesinde devam edilmit ve ka-

Türk Ermeniler arumda Türk dilini seden \"e hislerimizi pek cok okş~·an bu derhal geri dönmÜ§tür. rar verilmiftir. yeceği haber almmıftır. ....,. 
kullanmak, Türk fikir ve kültür hare- bir tek "Tfirkllı,, kelimesini s6ylerlen &a• Odada her tarafı &raDUf, paraamı bu- Aynca, Bü~"· Kll1et Kedlll ile llF 

Mahkemede N o.rveç 11efiri ve konao- ı -
ketlcrini yaymalı: ıibi ıUzel ve hayır• mimi Ye clddt bir Türk ve hakiki bir lamayınca emniyet ikinci ıube mUdQr- leden IOnra toplınıcalr .. ba ~ 

Türk vatandatı oldulumuzu ne fle iabat r-w.. ba t z ı.. ... _ d rhaJ ıo.u da ~azır bulunuyordu. Türk mah· _,---
lr bir ideal utrunda mücadeleye prjfen edi:roruz'? TürldOAilmüzil, sadece söyle- ugune ıvurmuı ur. a,,,,wı c kemelerinde ilk defa verilecek olan bu dan 10nra aflebl 1btima1 kit udi,..,, 
bazı Türk Ermeni mUnen-erler, Yahu· I tahkikata el koymuı. otele mii§teri ltiye 

mekle Te cebimizde Türk vatandaşı hGvl· girip rıkanlan ve müstahdemleri ala karan dinlemek üzere birçok tanınmıJ lıyacaJrtır • """ 
diler ve Rumlar arasında ayni ideale yet cllzdnnını tn~ımakla isbat etmif olur- :ır h k k la da el ·.1 di. 

-' bir kontroldan oerirmi•. neticede otetln u u çu r & nuj'&er Bapekilin mecliste de barid ft ~ dolna yürUyenleri gölgeae bırakacak muyuz7 Hayır... e s s 

b. \'alandatlar, burada barlı bfr haklbtl müstahdemlerinden Melek AJtınyaprak Norveç acentaamm avukatı da.anm if}erimiz baklanda mOblm Wr ır muvaffakıyet kazanmıı bulunuyor-
söyJemekten kendimi aJamıyacalua, Tilr- ile kocaıı Recepten ıüphelenerek yaka Türk mahkemelerinde lııakılamryacağı söylemeli muhtemeldir. 

lar. kliz di)"oruz, bunu demek kllfi delildir. lamııtır. ve bunun Montrö mukavelesine muba· 
Bunlar tarıfından tetkil edilmiı olan Türküm ve bir Türk vatandqıyım diyen -ı-:-

T .. k n· Kankoca derhal, ıorguya çekilmiı, lif olduğunu iddia ediyor ve geuuuuı ur ıli ve Duygusu Yıyın Kurumu her şeyi ile Türk olmalıdır, Jisanile, dii· 
devamlı prop1gandalan, konferanalan şünilşü ile, duygusu ile, killtlirtı le ve hat· R~ep hiç bir ıeyden haberi .olmadıfı· kıymetinin Romanyada tayin edilmesi 
ve neıriyatı ile girittiği, uıütadele>;. tA manzara, ahlAk ve yaşayıtı ile Türklü- nı söylemipe de Melek biraz aonra pa- llıımgeldiiini ileri allrilyor;iu. 
günden güne mes'ut bir inki-fa doıı.ru iıümüzil ve Ulu Önderimiz ATATORK'e rayı kendiıintlen çaldıfını itiraf etmittir. iki taraf avukatlarının U%Wl mtına-

s- • karfı olan derin minMt ve şükran hisleri· M 1 k k · ti. p ka• .. 1 d -..A.k h .. ı 
Yürütmektedir. Bu ,_·-·-- dahil bulu- e e parayı ocaıma vermıı r. ara ıı-ann an tonr& uı..oı eme eyeu. 

&U&YllMI mizl Jçinılzdeki Türklük duygusunun bil· 
nan.ar büroların~ .. e-Jerın· de, umumi tü h ı il 1 h l b tamamen meydana çıkanlDUf, sahibine U-·lil muha'-eme '-anunu, be_,elmilel ...., • n. e~·ecan :ır e z ar ve s at etmeli· .... .. • r .. 
mahallerde velhuıl &tlnllik hayatların· ylz. verilmlıtlr. Melek ile kocaıı mahkeme- içtihat ve hakkan:yet mülihualanna 
da mühim bir lüzum olmadln bir batka Biılm tçln bir tek mellulre bir tek sa· ye verilmitlerdir . 
idil kullanmamakta 'fe doatlannı, tanı- adet ve bir tek yaşayıı olmalıdır, o da 

mukaddes vatanımızın sadık ve clddl bir 
dıklarmı mütemadiyen TUrkçe konut- e\"ladı olmaktır. 
mafa, TUrk edebiyatım yalandan takibe Bu nutulı: ve bilhaaa Atattlrkiln adı 
tahrik etmektedirler. hazır bulunanlar tarafından uzun usun 

Yahudiler hill tapanyolca, franaızca, allaflanmıt ve nutuk bitince orkestra 
almanca ve ruaça •e bulıarca konup fatikW marpnı çalmıı ve Tilrk Erme-
durıunlar ve hlll bu mWıim memleket niler bir atudan latiklil m&l'flDZ .ay. 
ifinl "ha buıUn yipacap, ha yann o- lemitlerdir. 
lacak,, diye unaklamakta olınmlar; Tilrk Ermenileri bu &bel bapnla-
işte Tiltk Ermeniler milabet ac!mılarla nlldan dolayı tebrik eder ve bu medeni 
Türklüklerini ve Türk memleketinde hareketlerinde daha yilbek bir lnld§&fa 

111ama ve sahflnab aldamu her ~ dolqmalanıu temenni ederken Türk 
bir p1rça daha~ bir hak haline Yahudilere de açılaıı.ba mUabet yolu 
sokmaktadırlar. bir nUmune tellldri etmelerini tavafye 

Tilrk Dili ve Ouypu Yayın Kuru- ederb. N. N. 
mu tarafından &1A Tıbiıncte Dağcılık 
klübünde bir bllytlk toplantı yapdmıı 
ve bir çolr uınmmq TOtk ft Tlrk Er 
meni ailelerle, matbuat 'ft fikir hayati• 
na mcnaup buı sentm, muallimlerin, 
profeıörlerin bam' bulunduktan bu i~
tim~ kurum bqbnı B. lıl&'fl tıemb 

bir Tirlrce U...llnlNı-"* 1171-11-
tir . 

Kurum batkamnm bu nutku, tefek· 
külün ıayeaini flSyle inh Ue batJadı: 

.. _ Gayemis, Tefkilltı Euliye ka· 
nu.1u ahkamına cBre tam bir Tlrk ft

tan:lap yetiftinnektir.,, 

Ve sonra t51le devam etti: 
"- Tam bir TQrk ntaodap ne Clemek· 

tir diye bize soranlara, baklld Te tam bir 
·ı ürk Talandaflılı, ntaol h1a n sevil ta
şımak, Tlirk ldlltllriloll, Ttlrk llsanuu. "'• 
Türk topraklannı teYe sen Ti tamamen 
hcnimsemek, bunlara candan ,... dU)'UY· 
dan ballanmak "'e ba balhhlt fillen bbat 
cım::k demekUr diye cenp nrlriı. 

Durada acı ile kayda mecbunıı kl, bll
hasga lstanbalun muhtelif semtlerinde Ja
~ı:ran 'fe cebinde Tllrk vatandaflalı btın
~ et cQzdanını tap7an birçok kimseler, bn 
hakikati ılmdJye tadar ldrlk edememif
lerdlr. itte bu baklkaU ldrlk tden Te TGrt 
idealinin tahakkuka için candan çahfaD 
vatansever ıentlan mlltepkkil olan ku
rumumuz, bu hakikati bUın•t Te 61nn
ınek istemlyenlere de 61rebatil Te kafa 
ve yllreklerlne naktetmetl vatani bir nai
fe olarak telüki etmlt n bu Ui*cla taa
li~ctinl daha fazla arttırarak -Ttırk Mille
tinin blltOnk bilıtalnl,. berkele 111~ak 
üzere bundan sonra da olanca kuvvetile 
ı:alıfm:alı nzile ve borç bllmlıtlr. 

Kurumumuz, aıırlardanberl a)'Gl eata
n ın, aynı damın altında bir ailenin cocuk
lRrı gibi 7qıyan utandaflar anamda aa
miml bir kardetlik, ciddi bir ntandaflık 
lıu:o;ulc getirmek için bütün vatandafların 

Borsanın nakli 
kararı 

Bona komlaerl ve Borsa 
aeentelerl blrllll reisi 

İstanbul ı.-.=m Ut>-. mi~ 
detle kapablacafı hakkmdakf tmJi' Jae 
nUz boruya teblif edilmemletir. 

Ya.buz karar kaU oldutundan bar
i& komlaeri ile, borsa &eentelerl bfrllii 
reisi, karar etrafında allkadarl&!' ile 
temas etmek bere bugUıı Ankaraya 
gideceklerdir. 

Samlclıfma gfıre, bona etmc!ild hal 
ve kadroelyle Ankaraya naklohmacak· 
tır. Bana için yem bir bina yapılacafı 
aamlmaktadır. 

O zamana kadar borsa Sumer bank 
binasmda çalıp.cakbr. 

Erzorumda lçtlmt 
bayat 

Erzurum, H (A. A.) - Yobullara 
yardım ip ilk huıyJa dnun etmekte
dir. Bugilnlril teberril yeld\nu 6000 li
radır. On bin lirayı ıeçecefi mubalc
kaktır. 

Spor hareketleri faaliyetle devam e
diyor. Kayak ıporuna fUla ratlJet nr. 
Asa aayıa timdideıt 100 U reçmiıtir. 

Avcılar ldUbU alr~k avlarına baf]a
nuıtır. Atletizm miiaabakalanna valinin 
riyasetinde devun olunmaktadır. 

Tek adım uzun atlatııadl Basri birin
\:!, Halatta Ersurum cilcUnden Huluai 
ve 3100 metrelik kar kOfU•unda 14 .da
kika 1 unlyede Halkıpordan Nuaret 
bir:nci celmif]erdir. 

Voleybol maçlannda Avcılar kJUbü 
Ersurum ,UcUne kal'fl l~O. fl-15, 15-lZ 
ile UıNn gelmiıtir. 

Hırsızlık yapan 
llç ('OCUk 

Kadık6yilnde MUhUrdar bağında 20 
numarab evin bahçeaine 13 yapnda Ya
kup, U yqmdl Cemal ve Nuri isminde 
Uç çocuk pmlı. bir çok hurdl demir 
$alıp YeJdelirmeninde hurdacı Mehme
de satmışlardır• 

Ev aahibi Ekremin tiklyeti ilzerine 
çocuklar bulunmut. babalanna tealim 
edilmittir. Demirler de geri alnup sa
hibine verilmiıtir. 

Çocuk eelrgeme kuru
mundan: 

Ç. E. K. Çocuk lrlltilphaneat men
faatine 18 lkinciki.nun 938 salı ak§&.. 
mı Beyollunda Fransız tiyatrosunda 
verilecek mUiamere programıdır: 

1 - Çocuk oyunları ve çocuk fes-
tfvalL 1 

• 

2-V.,.te. 
3 - Caz revUsll. 
4-Komer. 
5 _ Komedi (şehir tiyatrosu d· 

natklrl&n tai'afmdan). 
6 - Komedl (sanat.kir Nqld) ta 

rafmdan. 

BeJiltlaf icra memarlalımdan: 
Fatmalllll lsmail zimmetindeki aJacalını 

temin "'e lıblası için tahtı hacze .ıınarı 
Yenlbahcede Sohtuinan maballeılnde De
depqa IOkalında ealtl t '9umarah ananın 
a de bir hlaieai ile ... mezktr mahalde 
Mehtar IOk•lıncla eıJd 21 numaralı mozil 
Te Nbçe U'IUIDJft SO da ahı hlaseal açık 
artbrmQa cıtanlmlf olup dalrembee aa
blacaktır. Sartnamesl dlTanbaneye tank 
edilerek 8-2-HI tarihine mtıaadif Ç81'fUD• 
ba ıtınl aut H den ıe ,. kadar dairemlı 
ce •tııacaktır. 1 numanlı arsanın bir ta
rafı seneni Bedri kerimeleri NaımJJe ,.. 
Semiha menzil .... bahçeleri ,.. Olman ve
reseal mahdumu Ahmet HTcesl Azli U. 
rlnıeal Semlba menzil Ye bir tarafı Alto 
nıet '" Klıım menzili ve önıer zevcesi 
Bili menzil n bahçesi. Ve tanfeynl tarik· 
le mahdut olan 1800 zürra arsanın 3 de 
bir hlıııw:sl. 480 metre ve beher melresl t 
liradır. 22 numaralı mahalUn bir tanfı 
Simahane ve bahçesi ve bir tarafı Dedep:ı· 
fa bahcesl e):Yevm ifraz olunup Hııcı Ah· 
vet ve Hasene Ye fffü;nil ve Salih ve Keçe
cldede ve kafesçi ftlehmet ve Emin l"C Ra· 
şit ve Osman ve Ömer ve tarafeynl t:ırikf 
6m 

l\tcsahım bermucibl ~P 3370 metre 

dayanarak teminat verilecek oluna 
ihtiyati tedbirin kaldınlafağma karar 
verdi. 

Bu karar üzerine batan vapurun kıy
metin:n takdiri huıuıunda avukatlar 

araamdl yeni milnakqalu batlamrt ve 
Yekta vapuru aahibinin aTUkatlan, bu 

go:in allih yarıp dolayıaiyle demir ve 
çelik fiatlarmm fulalaftığından bahae-

derek vap!1run on ıene evvel satına· 
lmdığmr ve bu fiat üzerinden ta.rmiRat 
verilemlyeceğini MSylemitlerdir. 

Bunun üzerine mahkeme, fiat takdi
ri için limandan sorulmasına ve dif er 

vesailan ibrazına karar vererek dava· 

yr öğleden tonraya talik etmi1tir. 

Hukuki balamdan lriiytilı: bir etıem

miyeti olan bu karar, ille defa Tilrk 

mahkemelerinde diyet edilen bu cfbi 
meıelelerde Türk hllrimJerinin içtiha • 

4mı ptermek bakımından bilhusa p
"'11 dikkat s&rillınütedlr. 

Borçlardan 
kurtulmak için 

Yemltte kuru yemf,-satan AlaıeJdll. 
Ali oğlu Mutafa iaminde bir genç dört 
ay evvel abıqzm ortadan kaybolmuetu. 

O r.aman amıeebıin aöylecUllne ~ 
re, lluataıa btr gece dllkk&nı kapayıp 
eve al&ıünce. brnmı doyurmpf, monn. 
..ııı bOyllk anahtarım yanma ahp 

bir arkadaflJl• gitmek bere evden 
çıkmııtrr. Mustafa o gece eve c1önJne. 
mlf, erteli gilnil de dükkina gltmendt 
tir. 
K~a arJradqla.rnım evln4e, Ye 

nikapı cıvarmd& oturan tamc!Jtı ilr 
bdmm evinde aramnJi, buiununa· 
ml§tı. İntihar ettiği zannedilmişti. Bu 
na !"ağmen zabıta piyasada tahkikat 
yapmış, Mu.&taf anın sağa sola bir hay 
1i borcu bulunduğunu tesbit etmlttir. 

Dört ay evvel lstanbuldan esraren 

giz bir surete kaybolan Mustafanm 
Aydmda kötk nahiyesinde incir buan 
arkadqı Osmanm yanmda çalıştığı 

anlqılm11tır. 

Muatafanm vadesi gelen borçlan 
ile vergiden dolayı hacze kadar gidi. 
len borçlarmı ödeyememesi karguımda 
kendisini intihar etmiş göstermek iste 
eliği meydana çıkmıttır. 

Harp tayyare
lerimizin sayıtt, 
Fransız gazetesin"" 

gUsterdlll rakamd 
çok fazladır ~ 

Paria-Sotr gueteet, Uç sDD 
gelen bir nbbasmda, muhtaltf -tJJ 
lerin askeri kadroları ve mDdlffa 
celerine aid bir )'UI nepetmlpl. 

Bir çok yan11f1an ihtiva edlll 1' 
tabloda memlelretlmlae &,nlml -
hakkında tnua reflldmts. baDJll.114 
dı ihtiyatla IAılaJdd ~::::::; 
tayyare mevcudumuzun 170 il 
meeindeki bOyUk yanl1'1JP ı..- 4 
mekte ve bu rakamm baldbtfııll fi' 
8f8iı bulundufunu yu:mütacbr. 

Sıhhat madarıalıl_., 
rinde yeni tarıaıet 

Ankara. H (Telefonla) - """"' 
müdilrlilklcrinde ıu tayin w -""' 
yapılmııtır: • 

Kocaeli aıhbat mOdlhil Fuat ~ 
ikinci amıf aıhbat mtiettiflillDet _: .:.JI 
lareli aıhhat mUdllrtl O... c;;lfll"""", 

ikinci ımrf aıhbat milfettitJi~ -~~ 
tamonu llhhat miicUlril Raif Pl""'".o; 

sıhhat mUdtlrlGIOne, Kırpldr ~ 
mildUrü tamail Halda Kı ......... ~ ~ 

bat mlllDrlUflbıe, !çel - ....:::; 
Necmedclin Kocaeli llhhat '"'7.il. 
ne-, Beyoğlu merkez bi1kGmet ~ 
Muhiddin CeW tçel lrbhat ~"1 
ne tayin edllmfttir. 

Tatlıcı bıçatı ti• 
yaralama M 

Yedikulede oturan tem fetadO ~ 
ıece Y edilcule linemuı 8ntlndell ~ 
ken eslddenberi aralan lfl1ır o1lta 
met &ıUnO ketmi• tatlıcı blpls '; 
dyl iki yerinden vurup bpattll'• ~~ 
lı Ye.!ikule hastanedne ~ı 
Ahmet bu sabah ,.vaınanpr • ~,, ... 

YCKSEK TÜRK KOLTORO TC mehkClresi 
cırarında toplanmalarını ve •>nl hissin, 
a~ ni duyuşun ve ayni ze,·kJn tesirleri için
de lıirleşmelerlnl temin etnı~e tal1tırkeo, 
huna hepımlı de )'ardını etmelf ve ntaol 
hu pek yüksek idealin her )"Crde her aa· 
J.nda biran cnel yer tutma11na ve her n
ı.ında$ın kafasında ve kalbinde köklefme
ı>inc aıaml pynıt aarıetmeii de hepimlı 
,·nıaııt mukadder. bir vaıife ve milli bir 
prrnsip olarak kabul etmeliyiz. 

B11yanlar ve baylar:, vatant" nzlfelerlnl 
müdrik bulunmayan mllteasııp baıı cahil 
•;e acil kimselerin anlattıklan .... anlamak 
l~ledikleri bir takım çirkin ve manasaı 
sı;zıer ve ileri ıilrdliklerl lilzumsuz ve 
ın:ınııbız nriUalealara ka111 burada alenen 
hcJnn ednriı ki, kurumumuz. kimsenin di
ni itlkııdına karıa hareket etmemif Ye din 
\"e nıuheblndeıı dolayı kimse)i muaheze· 
ye ycltenmenılşllr. E.~sen bu prensfplmlı 1 
m"mlrketlmlı kıınunlannın en yükseli o
l•n "TP.şlcl1Atı Esası,.,. kanunumuzun is

B" gece: ŞMzıbdebafa 

FERAH Sinemada 
B~ Türk 

Banatkd" 
Profeaör 

evsafı etrafı duTarla mahdut bir bahçe t.ı• 
lup kayden derununa cari mal lezlzin on 
:;eklzde iki hlssesilc yedi kuyu bir hamaın 
enkazı, 100 koclar erik, dut, ayva, vesalr 
me)-ve alaçları bulunan kıymeti tamamı 
3000 liradır. Hissesi otuz altıda alta 500 
liradır. Arthrmoya lttirak için yüzde yedi 
bucuk teminat akcesi alınır. Arttırma be· 
deli muhammen kıymetin )'iiıde 75 tini 
huldulu takdirde thalesf yapılacak· 
tır. Aksi halde en son arttıranın faahhft
dO baki kalmak tlzere 15 gün daha temdit 
edilerek 3.3.933 ze mnsadlf perıembe ııü· 
riü aynı ııaatıe en cok artlırana lhalesl 
icra kıhnacaktır. 

ALTIN T 
SARIŞIN 

i ihct.,f n1edlltf pyeye de tamamen ay
ı;c1111dur. 

Verilen bıı haklara Röre hepimb de 
Tılrkiiz, ancak kulaklarımıaa çok tatlı ak· 

ZA'fi 
SUN.O UR 

un ikinci yeni, harikull.de \'e 

hayret verici bUyUk programı 
Ba1111•1a1111a•ımm••m11m11m11m11~•••••••~11•11aı .. •••mma 

2004 numanılı icra kanununun 126 ıncı 
maddesine tevfikan ipotek sahibi alacakla· 
Jarla diler alAkadarJarın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin dahi Rayri menku tlıerinde
ki haklarıııı ,.e hususile falı ve muarife 
dair olan iddialarını e,·rakı mQsbltelerlle 
icra dairesine blldimıelerl lAzımdır. Aksi 
halde haklan tapu slciJ!erf!e sabit olma
<hkça aahş heclellnln pa~·lafmasmdan ha· 
rtç kalırlar. 

ltbu madde! kanuniye ahkAıaına .cöre 
harekelle ve daha fada malCımat almak ls
tl)•enlerln de 938·732 numaralı dosyasına 
mQracaaU.rı UAn olunur. ,(10549). 

Mart Rnşa 
in çek IMl'tlldı 

macerasını ,aılaacla SAKARYA 
Gt:Srmeve hazırlanınız 1 



lstanbul konuşuqor 

''ll ' ennn Çinili - l\lc!ekzad Çlnlll 
( ERJU~K - KIZ ) 

<Tercüme ve iktibas hal;kı mahfuzdur) 
-Numara43-

lstanbulun göbeğinde Misuri 
bataklıklarına nazire olacak 

•• Köy yerDndeın ~ynayor • 

Ülkünün kardeşleri hır sokak 
be . ki ' var 
ka,, nı. yuraca ar.~IŞ • Belediye "Yol 

,~er ırınae koşarak u,eıen koy hocası; yapacağım 
'tn Aman haf, evladım.,, Dıyoı da. • " 

t6rt andım, diye cevap verdi. Yalnız \ rrn sabah erkenden Osman ağa Pendi- dıye rastgele 
11\czsfn ki ğe indirsin ı 

::?e?. -~·· o gece daha bir kaç dost gelip ayni !moloz yığıp yol-
~tirı· zıın koy kızları yabancılar yüz şeyi söyleyince, işin ciddiliğine aklım 1 • • • 
~kaparlar. yatmıya ba~ladt .. Ertesi sabah erken- 1ar1 n e $ k 1 hah n 1 

tUtu Zararı yok.. Ne de olsa gene gö- den, Osman ağanın getirdiği iki bey- b f 
......_~Gözlerini de kapamıyorlarya?. girin birine ben, birine de Osman ağa de ozmamah • 
......_ 1Ylr... binerek yola çıktık. 

~~ ~~nız gözilnü görmem kafi .. O Osman ağa tedarikli hareket etmiş- j ı ı .. t ~ .. 
}ıt ır fikir verir. ti. Yola düztilmezden önce bana bir 'I P ~ "P 

~td 121
Qfa neredeyse kehanetime bük- tabanca uzatmış, kendisi de mavzerini ' 11' 

~~itti. Bir kızın yalnız gözlerine almıştı. -~ • ı ..... • 
la gUzclliğini anlayabilecek ka- Pendiğe hadisesiz ulaşbk .. Osman a- t t 
~l - ! tt 0 uıuma hayran olmuştu. ğanın tabancasını iade ederek istanbu-

hr~~e dostumun evine pek yakın, la geldim. Birkaç gün sonra istanbula 
t'ı bir ortasındaydı. Evde köyden ay- dönen ( ... ) beylerden öğrendiğime gö-
~t ~epenin üstündeydi. Yani bi.- te- re, beni aramışlar, bulamayınca da on-
'ttı~lti5y, bir tepede ev ve ikisi orta· lar da kavga etmi§ler. 

0 .. Çayırlıkta da çe,şmc • 41 • • 

~\.ln ve o gece geçti.. Ertesi gün tstanbuldan, hiç beklemediğim ve 
......, tzanı vakti Mustafa: istemediğim bir zamanda uzaklaşmamı 
b· leenan Bey! icap ettiren ve benim için biraz da yüz 

h d~; k~ıarak geldi .. tllküniln çeşme- ktzartıcı bir hadiseden bahsetmek isti-
l{ ru ındiğini söyledi. yorum. Hatıralarımı anlatnuya başlar -

fıtıa~n rnuıambayı sırtıma geçirerek ken okuyucularıma, her şeyi açıkça ya-
~d~~· Baktım. Uzaktan omuzuna zacağımı bildirmiştim. Bunu anlatmaz-
~ h~u bir sırık Uzerir.e yerleştirilmiJ sam vaaıdimi yerine getirmemiş olunun. 
\ııı~orcı ra~ıa bir kadın çeşmeye doğru Okuyucularım, bu satırları okurlarken 

" u • 'lllırrıdak· belki benim için her şeyi yapabilecek 
....... a 1 Mustafaya: kabiliyette bir yaratılış diyeceklerdir. 

Yazı odasının kapısı açıldı, içeriye 
bomba hıziyla bir adam girdi. Bu 28-
30 yaşlarında gösteren bir gençti. 

Bu resim hlftnbulun göbeğindeki 
bir sokalcU, aJınnuıbr. Artık bu 

sokağa belediyenin uiradığına aoli de 
inanın ..... 

tan temizledim amma, ben de bittim. 
Makineyi yeni tamir ettirmiştim. Bütiln 
masraflar da heba oldu. Her şeyi bal
tan bozuldu. 

Ne defransiyel. ncşanziman. ne di
reksiyon kaldı. Bir aralık, eabah erk.en, 
trken, arabacılara rica ettim, otomob'li 
bu bataklıktan çıkarmalan için 5 lira 
teklif ettim, kimse buraya aokulmağa 
cesaret eldemedi. I§te vaziyeti siz de göz 
terinizle g''rüyorsunuz. 

Bu sırada, civardaki bir mc1dep tatil 

olmuştu. Minimini bir sürü çocuk bu 
sokaktan geçtiler. Fakat kenardaki kal· 
dmmdan aynlan bir kaç :zavallı ya.v• 
rucuk çaınur deryasına öyle aaplandı 

lar ki, bunlann adeta boğulacaldann

dan korktum. Bazılarının ponlan 111-
tikleri ayakabılan ~urlara aaplandı, 

insaflı olmalarını rica edeceğim. 
......_ h l.l ınu Ulkü, dedim.. Fakat kendilerinden kararlarında biraz 

~Yet ! ....... J'ı o .. 

Ustüne başına baktım, sanki bit 
deteye düJmÜ§ gibi; tamamen çamura 
bulanmış, ayakları, pantalonu, paltosu
nun bir kıamı, çamurlardan görünmez 
olmuştu. Yan belinden yukansı biraz 
lclaha temizce kalmıştı amma, kollann
da, yüzünde, gözünde, batti saçları a
rasında bile çamur görünüyordu. 

~ kaldı. 

\,, ckaıa .•. 
r. 1 1.ıtUd" Bu yüı; kızartıcı hadiseyi anlatıyo-
,.~l: um. Arkamdan gelen Musta- rum: 

···'<4 
~~ ~en be · b:-., dtc1· nımle gelme. uzaktan sey-
-lt;J, ıın. Çayıra doğru ellerim ce

tı o~· atır ağır indim. Bir tesadüf cse
(i.... ""'~akt 
.. ~ile ı. Çe§me başında ondan başka 
tarn... ler yoktu. Ağır ağır ve lakayt 
... ~treıı: 

O h ÇCJmcyc yaklaştım. 
) en .. 
Ordu. b Uz birinci bakracrnı dolduru-

•· 
0 cn il içtte . Çe§menin yanında durunca 

~ ~lilt gıın.c veya ellerimi yıkayacağı
~ L.,;cden Ulkü dolmak fü:ere bulu
llaııl\dc:~~nı çekti. Mustafa haklıydı. 
!tlirıin 1 0 rtU gözlerinden ba§ka bir 
~,tt torü . · .o hen .. ntnesıne mftni oluyordu. 
~Urtık·· ' &'Ozlerini de görmeyeyim diye 
tı un old 
tı Ilı l\csj uğu kadar kapamıı ~ ba-
. Cepheye çevirerek kaçınmış-

~ttı. b 
~l· unu " ~ ilerclt gormemczlikten geldim. 
1~~dı~ Çe!ıneden su içtim. cebimden 
't·~ '"'Ilı ın d' ~ ttı 0 en ılimle ellerimi kuru-
~ )'crıc1;c;:. b~kracını musluğun altı~ huıacağ 'Jti. O, bu işi yapıp ta 
~ '-l ClitnJı sıra~~ ben seri bir hareket 
~ 0 ~'lıa~ baş ortUsünU çektim. Şim
\ llt lcgk •~ın Ülküsü karıımda başı 
tııd· ın bır h ı a.... 1nc ı.cı· a de duruyordu. Kız 

~llt :ı • •ncc b' -ı.. Qft-· ır çıglık kopardı veba-
Ult .. •nye r- 1 tt1>e.... :ııa ıştı. Bu sırada ben hafif 

......_ uınıc • 
~ iirt>di . • 
~t , tayıe ~t te kard1:1terine benden 
~ teu~· Btanbul çocuğu arzusunu 

'' ~k ı, de, - dedim. 
(..,) 'hııdt~rı:ey söylcmiyerek yanın· 
~. ~ iıit" u 'hareketimi dostumuz 

• ınc:c s . . . 
evıncını saklayama-

~ l\rtrirı b 
.. c Kenan d • "h l _. • cmeyı ı ıru: et-

k:'t'dt 
-~ b n bir sat . 
lttıtı 0c-.1 q ya geçtı, ya geçmedi ... 

......_" ~nl • n ter İ!iinde ko rak eve 
lt1' - Stn • 
·~ ne 
'1,_i'erind~ Yaptın, evlat, - dedi.-
~~r '"'oynuyor.. Seni vallahi 
,~. ı.. •• ~arde"'ı . b' 
>'ttı ~ni d' :ı en ın yemin etti. 

.. ınıe v b 
~tıı e sa ahleyin köyden 
, tbc,,.,_. 

L Gcı .-· ... qıyct v . 
,.~ "- •ını crrnedım. Hatta: 

"' '- er de .. ld.. .. 
, ~r,~dını. 0 ursunlen diye a· 
,~. te ()~ 
"'-) ht i'lerı tekr:~a da, gece uğrayıp ' ai duıun . rlayınc:a dostumuz 
~. • )ltdi~l ~'Ye başladı. 

~ttı Cf'lnj 
hunıa Yaparlar, !iOCuğum, 

rı tanımaz . sın .. Senı ya-

Ben bo§ zamanlarımda daima Osman
beyde, Tramvay caddesindeki Suna 

• 
pastanesinde otururdum. Bir gün, pas-
tanenin garson kızlarından biri yanıma 
yaklaşarak: 

- Sizi telefondan istiyorlar, efen
dim, dedi. 

KoŞtum. Bana telefon eden Hicrandı. 
Aramızda bu kadar vaka• geçmiş olma
sına rağmen. beni görmek istediğini ve 
istanbulda Bahçekapıda mahallebici 
Hacı Recepte beklediğini behemehal 
gitmemi istiyordu. 

- Peki geliyorum. 

Ev ehonomi.fjı 

onmya'lt:a 
plırDnce 

gndeırkeın •• 
Türkiye - Romanya arasında yeni 

hlr Ucurct ımlnşması yapıldı. Bu 
anlaşma muclhtncc, lhracııt taclrlel'i 
miz nomnnyaya 2 nıllyon kilo kadar 
ı>Iİ'inç ihraç edebllcccklcrillr. 

ZeytJn, zeytinyağı, tazo ve tuzlu 
bahklarnmz için Romanya öteden
lıerl en büyük mfü;otcrinıizdlr. Son ya
pılan nnla~mıula, Uorııanyanın biz 
Jc-n pirinç alması dıı temin edilmiş
tir. . 

l<'ııknt bazı ıu;ık göz tacirler, Ro
man}·nyo. pirinç &ahlaca.ğmı duyar 
cluymaz, 'lcrhal fiyatları arttırmış
lardır. 

Türkiye - nomanyn arasındaki ti
<'~'lrct ıınlnşmasmm henUz tatbik e
dilmesine başlanmamıştır. Daha bir 
kilo pirlnı: bile nomanynya ihraç e
ılllmeml~'tir. Bö1·Ic ol<hı{.'U halde pi· 
rinç fiyııtlnruım yükselişi bir şeye 
tleH\tct eder: lhtikftrn ! 
Hmnımynyn pirinç satmaktan '\'a:ı:

~eçtlk. nnl'l iç pl~·nsndn pahalı pi
rin<: l'"'ınh'elim. mt'~lıur bir söz ,·ar· 
ıhr. ])imynta pirine<' r.,riclcrken evde
ki bul~urdnn olduk, hu plr:lnç thti
kltrr h ft<ll•:e .... i knrşısmdA nl<;in R11su
yom7.? JHikfımet nylardanberJ Ro
mnnyn :il<' ;rnptıw tknret mU:ı::ıkere
lerimlc 'riirk plrlnçlerlno mahreç 
hulm:ır~a llltı\'ttffnk oldu. Tadrleri
mizhı hıınd:ın memnun olmnlnn lA.
zımı;:<'lirkf'n, bazı açık gödcr, tır
snt~-.n ı~urarle ederek rı1·atlan art
tırı,orlnr. 

lktlsnt ,·ckAletl hu meseleyi cld<U 
hir e: ıırette tetkik etmeli, spekUlAs
) ona meydan "·eren nıubteldrleri ce-
zalnrııhrınahdır. H.A. 

Sıkılgan, fakat hiddetli bir tavırla: 
- Bir derdim var, ldedi, kime söyli-

yeceğim?. 

Arkadaşlar derhal beni gösterdiler, 
O da masanun yanına sokuldu .. 

Çok nazile bir tavırla: 
- Size, dedi, inanılmaz bir ~y gös

termek istiyorum.. Ben 1<>förüm. Dün 
gece 1stanbulun göbeğinlde, kocaman 
bir sokakta otomobilimle çamura sa~ 
landım. Sekiz saattir, arabamı kurtar
mak için yapmadığım kalmadı. Yorul
dum, harap oldum. Fakat vakit bulur 
bulmaz kalkıp size geldim. 
Aıağıda bir otomobil bekletiyorum, 

rica ederim, gelin de sizi götüreyim, ya
rım saatte geri döneriz. Şu bataklığı bir 
~ôrünüz .• 
Adamın o kadar acıklı bir hali, söz

lerinin öyle samimi bir vaziyeti vardı 
ki, hiç düşünmeden, şapkamı, paltomu 
giyindim, fotoğrafçı arkada§ı da aratıp 
buldum. Sokağa fırladık. 

Aıağıda hakikaten bir otomobil bek
liyordu. içine bindik ve Aksarayın yo
lunu tuttuk. A.ksaraydan Ccrtahpaşaya 
ve Kocamustafapaşa yolu üzerinden 
Samatyaya saptık. 

Caddeden ayrılan oto:nobilimiz, bir
denbire toprak yollarda ilerle~ğe baı

lamıjtı. Gözlerimiz bize bahsedilen ba
taklığı arayıp dunıyordu. Fakat yollar 
toprak olmasına rağmen, hiç tc öyle ba 
taklık vaziyetinde değildir. tıte bu tc
kilde dört lıeı sokak geçtikten sonra, 
önümüzde oturan şoför: 

- Geliyoruz. ıdiye ihtar etti. Ve bir 
köşeyi daha döner dönmez otomobilimiz 
durdu. . 

Hemen aıağı indik. Burada gördüğü-
müz manzara karşıaında şaga kal -
Idık. 

Aman Yarabbim, ne yoldu o .. Kuru
tulması için bu kadar mesai sarfedilen 

Cellat gölünün bataklıktan bile bunun 
yanında belki daha biçimli sayılabilir
di. Böyle bir yere şehrin ortasındaki bir 

sokakta değil, ar.ı..:ak Misurl bataklrk
lannda rast gelinebilirdi. Sakın müba
lağa ediyonım sanmayın, Eğer en ufak 
bir şüpheniz varsa, yukarıki resimlere 
birer kere bakımı:. Bu size ne kadar 1 

Zavallı şoför Ziver bataklığa saplana>ı 
otomobilini J.,·u,rtarmağa çal~'l'lyor 

haklı olduğumu isbat eder. 1 
Bir boydan, öbür boya kadar ayni va-

ziyette devam eden bu bataklığın orta
sınıda bir otomobil duruyordu. Araba
nın ilerisindeki çamurlarm iki yana ay
nlmıJ olması ve tekerlek izleri, otomo
bilin battığı yerden uzaldaştınlması 

için büyük bir gayretle uğra~ıldığmı 

belli ediyordu. Bizi buraya getiren za
vallı şoför Ziver: 

- işte benim arabam, diye anlatıma
ğa başladı. Dün gece Kumkapıdaki e· 
vimde yatıyordum. Birdenbire kapı çz.
lındı, mahalle bekçisi gelmi§ "bir h:ısta 
var. Samatyada doktora götürillec:ek
miş,, dendi. Ben de acıdım, yatağımdan 
kalktım, otomobili garajdan çıkardım, 
Fakat çıkarmaz olsaydım! •. Buraya ka
dar güzel güzel geldık.. Müşteri yolu 
tarif ediyordu. yeçtiğim yollar da şehir 
içinde olduğundan ben de rahat rahat 
sağa sola sapıyordum. Fakat birdenbire 
nasıl oldu bilmem, bir yoldan diğer yola 
sapmamızla bu çamurun içine gömülil
vermemiz bir oldu. 

Otomobil iki saniye içinde ta çamur
luklarına kadar çamura gömülmüştü. 
Gece yansr ba§Ima gelen bu felaketten 
kurtulmak için, sabaha kadar çamurlar 

içinde çırpındım, durdum •. Arabada tam 

iki fişe benzin yaktım. Ustiklerim ha
rap oldu. Tekerleklerin mütemadiyen 
patinaj yapma'ı kaqısında nihayet eli
me bir kürek aldım. otomobili saran et
raftaki çamurları mümkün olduğu ka
dar açtım. Nihayet 8-9 saatlik bir çır
pmmadaıı sonra, arabayı bu bataklık-

Vaziyet hem gülilnç, hem de &ilana· 
cak kadar acı idi. 

Biz müteessir bir vaziyette bil.tün 
bu vaziyetleri ıeyrcderkcn. civardaki 
evlerden bir kaç kadın çıktı. .Y•nnnıu 

sokuldu: 

- Siz, dediler, galiba guetedainU, 
aman rica ederiz.. Şu bizim IOkağm 

fecaatini yazınız .. Bu kaçma otomobil

dir böyle .• Zavallı adam anıbuıru kur· 
tarmak i~in sabaha kadar çınpmdı dur
du. Tabii bizlerin de gözüne uyku gir· 
medi. 

Geçenlerde de bir yUk arabası böyle 
ce ~amcrlara saplanmııtı. Arabacı ara· 

basına ylıklil olan un çuvallamu ba
taklığın içine atarak, malını zor kurtar
dı buradan ... 

- Peki amma, na.aıl oldu da, ha yol 
bu bale geldi, diye so"1um. Ona da ıu 
garip cevabı verdiler: 

- Buraya sözde yol yapılac:aktr- Ci
varda ne kadar molo.z vana. ııetirip bi· 

zim yola yığdılar, ve gördüğün\1% vui· 
yet oldu. 

Bu sözleri dinlefilktcn sonra, yanım· 

daki fotoğrafçı arkadaı gayri ihtiyad 
söylendi: 

- lşin bu kadarına pea denir!.. 
Bizi getiren otomobile bindik, geri 

dönmek üzere idik, bu ııra.da bu soka

ğın ismini sormak aklıma ıerui. .V o 
şunu öğrendim. •• 

''M-crcanbalık aokağr,. •• 

Buraya tam m!nasiyle yalaıan bir 
isimdi bu doğnısu ... 

HABERCi 

lıD ?f(·I 
ıstanbul radyosu 

17 ikincikAnun pazartesi 
18,30 çocuklara masal: Bal'a.D Nine, 11 

Kıiftzen Asımın kııı Nihal, 19,30 Radyo 
fonik temsil: Eminönü halkcd gösteril 
kolu tarafmdnn, 19,55 Borsa haberleri, 20 
Rıfat ve ark:ıdn~lnn tarafından Türk mu• 
sikisi ve halk şarkıları, 20,30 Hava rapora, 
20,33 Omer Rıza torafından arapça söylev, 
20,45 Belma ve arkadaştan tarafından 
Türk musikisi ve halk şarlatan (saat aya· 
n), 21,15 rndyo fonik temsil Stüdyo or
kestrası refnkatlle (l\ladame Buterfl:v) 22, 
15 ajans haberleri, 22,30 plakla sololar, 
opera ve operet porçalan, 22,50 Son haber 
ler ve ertesi eünün programı, 23, son. 



1 Flklr va sanal devlet yardımına muhtaç mı? 

Sanatkar midesiııi 
düşünmemelidir 

Zeki Faıka . göre hakkı telif mukave
. ıesinin tanınması zaruridir 

Veril sanatkAr ancak bu surtatle eserini 

lzmirde kömür \ 
buhranı 

Tr kva mektubu -- . Trakyada at o.esi• 

astmak lm"Anına kavu~ur 

Şehir mecns·ne 
takrir er ver l dl 

Dlh1tDk6ır 
Hangi o soettekl 
kaza~çtan sonra 

ba~lar ? 

Akademide, hocaların atölyesinde
yim. Bedri ve Cemal Tollu ile konU§U
yorıı.z. Biz kcnıu§'lırken lcapıdan Zeki 
Faikla heykeltraş Zühtü girdiler. Hep 
beraber oturduk. "Kısmetinde olanın 
kaşığında çıkar,, diye, derhal Uikırdıyı 
san'atkıinn himayeye muhtaç olup ol
madığı meselesine getirdim. HepS1 de 
clcrtli. llcpsi (Zühtüden maada) aka,. 
dcmidc muallim. Binacnal.eyh az veya 
çok yardım görmektedirler. Zeki Faik 
söylilyor: 

- Ne söylüyorsunuz birader. Bu 
memlekette sanat adamı kadar yardı
ma ihtiyacı 'olan kim var? ... Şüphesiz 
sanatkar devletten yardnn 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 sergisi sergilerimi
zin en kuvvetlisi old~; buna mukabil 
resim satınalınmadı. Almanlara da, 
sanatkarın ancak· boya masraf mı kar
şılıyacak bir para. verildi. Ertesi ser
gilerde randman düşük oldu. Neden? .• 
Bu sualin cevabını elbette kolaylıkla 
tahmin edebilirsiniz. Bence, sipariş ve 
ya diğer suretlerle himaye başlar baş. 
lamaz kalkınmanın ba.ş!ıyacağı da mu
hakkak. Çünkü o zaman sanatkar hiç 
olmaı&. masrafını koruyacağına emin 
olarak malzemesinin iyisini seçecek, 
rahat ve müsterih, sanat gayesile çalı
şacak. Ben kendi hesabmıa sergilere 
iştirak etmiyorum. Çünkü resim alın

mıyor; alındığı zaman da ahbapça aa
tış yapılıyor; himaye edilmek isteni· 
lenlerin eaerlerl almıyor. Halbuki l!

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

Bu sırcula kapı aÇtldı,· bay Le<Ypold 
Lcvi girdi; Zeki Faikle lronıqmamız 
durur gibi oldu. Sonra, hoca, Bedri ve 
Ccmnl taraf uul.an ~gal edildiği smı
da, ZeT."i Faik sözi(ne devam etti: 

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

yapılabileceğine dair düşUndüklerimi 
de söylemek isterim. 

Devlet, 1stanbuldaki resim akadem.i
sile alakadar genç elemanları bir te
§ekkül eı;af ında topluyor. Şüphesiz 
güzel bir şey; fakat bu alakaya bele
diye neden iştirak etmiyor? .• Faraza 
belediye bir konservatuvar binası yap
tırmak Ureredir. Sanatla bundan da· 
ha yakın müessese tasavvur edilebilir 
mi? ... Bina yeri mimar veya mühen
dise yaptrnlır. Mimarinin bu eserine 
heykel girer, resim girer, tezyinatın 
birçok şubeleri girer. Bu suretle, bu 
§ubelerle alakalı sanatkarların hepsi· 
ne iş verilmiş, hepsinden eser alınmış 
olur. Bu:ıdan başka belediye bir resim 
galerisi yapabilir. Bu, şehrin vazifesi
dir. Hatta biltün Anadolu belediyeleri, 
tesis edecekleri birer küçük resim ve
ya pllstik sanatlar müzesinde mem· 
Ieket artistlerinin ve ikinci derecede 
yabancıların eserlerini toplıyabilir. Bu 
şekildeki resim mUreleri hem sanatka
rı himaye yolunda hayırlı bir vesile, 
hem, mektep devresini geçirmiş mü
nevverin sanat terbiyesine hiruıet de
mek olur. 

Sonra, yine iş hükumete kalıyor. Ge 
niş, memleket mikyasında siparişler 
yapar. İlkmektepten itibaren vere(.>eği 
sanat terbiyesile - buna musiki, mi
mari, mobilyacılık ve plastik sanatlar 
dahil - yetişecek nesilleri sanata ala
kalı kılar. Bir sanat havası yaratır. 

Sanatımızın himayesi zaruretine i
nandıktan ve bunun tarzını dlişündük
ten sonra, dışarda bu hususta yapılan
lara g6z atalım. 

Mesell Fransada, sanatkar Uç türlü J 
himaye görür 

I 
Zelci Faik 

(Ilcdri Rahmi tnrafındun tiıilıni51ir.) 

1 - Hükumet tarafından sipariş
ler, müzeler için eserler alınması ve 
müteaddid mükiif atlar verilmesi sure
tiyle ... 

2 - Belediyeler tarafından himaye 
olunmak suretiyle ... 

3 - Hususi teşekküller tarafından, 
mukabilinde mUhim bir şey beklen
meksizin, sırf teşvik maksadiyle mü
kafatlar ihdas olunmak suretile ..• 

Bütün bunların dışında ayrıca hal
kın alakasını, seyircinin esere olan 
rtlğbetini de kaydetmek lazımdır. 

1937 Paris sergisi bilhassa bu nok· 
_... DP.vRmT 12 fn<'ide 

!Jaci.Pı di.flOC ki: 
-------~---------->www&---------,-

lzınir (hususi) - Şehir meclisi
nin §Ubat de\Tesi toplantısında bazı a
za tarafından, şehir l.lileri etrafında rı
ya.setten istizalıta bulunulacaktır. Ve
rilecek takrirler arasında belki de en 
mühimi kömür işine ıs.id olacaktır. Fil 
hakika, belediyenin elinde kömür satı 
~ıında ihtikar yapanbra karşı mücade. 
le vasıtaları yoktur. Memleketimime 
hangi nisbetteki kazancın ihtikar sayı 
tacağı her hangi bir kanun veya karar 
name ile tasrih edilmi!JI değildir. Bu iti 
barla, ihtikar yaptığı sabit olan bir 
kimse bile bu nisbetin kurulmamış ol. 
masından mahkemece layikiyle takip 
edilememektedir. 

Ancak şehir meclisi azasından bay 
Hüsnü Tonak, ikinciteşrin toplantısın 
da verdiği bir takrirl~ riyasetten kö
mür buhranına karşı r.ı.e gibi tedbirler 
alındığını sormuştu. 

O zaman riyasetin verdiği cevapta 
lzmirde mevcud kömür stoklarının şeb 
rin kışlık ihtiyacına kafi olduğu, viIA,.. 
yetle tcmaa edilerek kömU.r sıkıntısı 
çekmesine meydan verilmiyeceği te
min edilmişti. 

Halbuki, vaziyet tamamen aksine 
olmuş, kömür buhranı bütün şiddetiy. 
le hissedilmiştir. Faklı- halk kömür te. 
mini için geceleri semt semt dolaşarak 
en ucuzu sekiz kuruşa bir kaç kilo kö
mür bulabilmiştir. Takrir veren azala
rm mütalealarma. göre alınan tedbir
ler, tedbir değildir. Belediye haric;ten 
kömU.r getirerek pek ala halkın ihtlya 
cma cevap verebilir ve İzmir halkın~ 
kışm en soğuk günlerinde beş kuruş. 
tan kömür temin edebilir. 

Şeyıroan oır~htlı~ltlı çorap ı 
DÖHDll~CU Mehmcdin cüllısun· cı girdi. Şc;rhl hürmetle seUlmla

danberi memleket fesat içinde dıktan ımnra, biri bir mektup, öteki 
kaynıyor, mUlct açlık ~·o sefalet al· do bir kese altın uzatarak şunları 
botla eziliyordu. Yeniçeriler, isteme- söyledi: 
dikleri .c;adrazamJarm, ricalin katli - \'alide sultan hazretleri g~nder· 
için padişahtan ferman, müftüden dller. Hediyelerinin kabulünü rica 
fetva koparıyorlardı. •Sultanahmet ediyorlar. Mektuba da cevap istiyor· 
meydanında 0 kan gövdeyi götUıil· lar. 
yordu.,, OldUrUlenin, boğazlananın, Şeyh paraya elini sürmedi, yalnız 
haddi ,.o hesabı yoktu. tezkereyi okudu, birkaç dakika dU· 

Saray bir ihUraıJ ym·asından, bir şUndU, bir iki kitaba ba.L..-tı, sonra bir 
entrika. ocağından başka bir şey de· kAğıt alarak bl~. şeyler yazdı, balta.
ftildi. Sultan tbrahim örülü duvarlar cılara vererek gonderdi. Gelen adam 
lçlndo: lar baltacı değil, şeyhin kendi a-

- Bir damla su! •• 
Diye ha~ra ba~ra asabt buhran· 

fara tutuldn. Nihayet celllltların e
lln<le <'an verdi. Kösem sultan, du· 
vartan ayctlorle. dualarla RUslU o
da.cımcfa, kUçUk bir dolapta boğaz· 
lamlı. burnundan kanlar fışkırarak 
öMU. 

Köprülü Mehmet pa5a sadaretf ka
bul etti~ zaman ( 1066 bkrt't yılı) 
memleketi fesat içinde, anarşi için· 
de buldu. 

Köprülü rslalıata, cezri bir surette 
ba~lach. Hatır, gönül tıımmaıh. Hak· 
l'lrzhk yaph~m sezdl"I ricalin kafa
smı koparttı. Zorhalnrı tepeledi, her 
isyanı patlak vermeden eveı bastır
fİı. Saray «'n:rlkalarmı t•nlPmek için 
paıUşahı E<llrnP-ye yoJJadı. Sonsuz 
... alA'ılvetle saclrn,..amhı'Pa p:Pldli'!i için 
lstefllıt'lnl ~·apfl. Askere <'hemmiyet 
\"crrlt, ortl•ıvn ktn·etlcncllrdl. 

KöprU1Unlln, iic;tilnıfo en fazla dnr
<1111"..'11 mesele, para l~lydf. HazinPnln 
köttl \·a'T.ivetlnl kurtnrmak tc:ın bir 
taknn t<'dhlrlcr ııMı. Kimseye fn'T.ln. 
pat'a verdlJ'meclf. Yüksek ticrctl,.rl, 
mnf\c:lan ml\1ml Mr hn<Me lnfltrıtt. 

Rrma ilk itt'"""' cılrn sP ·h F:nllm 
0"1•1. O, 1\fnl'l.rlnll hlr UfiiriikriiwlU. 1 
CZ~hrPti. h!IHi~ t~+ntıh•llrı kn<'alclom1ş 

h. Renl·lf k"~rtlnr iİ7Prfno yn:riltr..ı 

rl\1rnmln .. tR. lntr ... R,.Yk hnT'"'lll'lk ;'l'tl7:1· 

'"''
1

ft hn' o nl<lnhvor, hol bol parn 
""'dvo,.'1n. A"'""" evl·nftnn tla Jlftra 
"" .. "'"" t. A l'1A'm"''t frtn knll.f\nıl•,._ı 
"~'""'" cınvrı;rılr. Rlr f"lln Tnnm~a 
1-,.1 .. ~nlık varken, şöyle bir 'numara 
yanh: 

Odaya kUIAhlan smnalı W balta-

damlarıydı. 

Şeyh Salim, yalnız falcılıkla, ke
ramet furu~lukla kalmadı. Kendisi· 
nin Ebu Bekire mensup olduğunu 
da iddia etti. Devlet ricalini inandır· 
dı, gümrükten, e\·kaftruı günde bin 
akçe almanın emrini kopardı. 

KöprillU &lehmet paşa, para meso· 
lesini tetkik ederken bunu öı;rendl. 
Başka rerden hayatını kazandığı l· 
çln gUınrUkten alclığl paray1 keNtl. 
ArkasmclAn da, evkaftaki 0duaİ;O 
luk) vazlte.~lnden uzaklaştırdı. 

İki ncl darbe şeyh Salime çok do
ku ntl u. KöprUIUniln karşısına çıktı. 
berntlarını, senetlerlnl ortaya dök· 
tU, yaygarayı bac:tı: 

- Hakkım mPydanda .• lşte ve"•· 
lk .• Şeri şerifi mUn!lll işler görülü 
7or, bu bir küfürdür. • 

Köprülü iıı;tlfinJ bozmadı, fUIDD

~ak hlr ~esle: 
- İki yüz ak<'a ~ana kftffdtr. Ru· 

nnnla geçlnehllirsln. dedi. Şeyh ltl· 
raz etti: 

- Padt~ahm ihsanını kesmeğe no 
ha'cln. cc"lnrct edl~·orsun? •• 

Mehmet pnc:a ifülalini mnhaftu~a 
etti. ICızmn•h. Okşar gibI bir sesle 
cevan vcr<IJ: 

- Hrlnncfo dnrhk Tar. Şlmdntk 

hı1 l:n"'nrla ltlıtre f>t. hertde ~enı,. 
li' olnrı:;a, e~ki miktara çıkarma~a 
çah<:n-mı. 

- Bn !l'r ha'cc;rhktır. Padfqnhm 
hn1~'ana ternvtb: etmekle kU<1t~h!ık 
cr1 1,·nrcmn. n•1 tlcrerf'~f rr.7"nt~mr. 
mı; .... q ... h~tslzllkt1r, haddini bil koca 
lnı"'\ 1• ! .. 

finrlrn. .. am ~e..,.htn <1Ö7:1t"rfnf' t!UMO. 
Hela kapıya doğru ilerlerken savur-

islah ediliyor 
İki büyük çirıikle tay, avcıır ve boğahlr yeliştiriFY; 

Mu tel if hUylerde Si aşım durağr, 
Huni to ıum .anıa merkezi · çıldı 

Edirne, (Husu
'Jl) - Köy kalkın.. 
masının en mühim 

.. 
.1 
,ı.aevzularmdan o • 
ıan ve Türk köy
lllsünün muhtaç o
d uğu iş vasıtaları 

ııım başında gelen 
ıt.l ve diğer hayvan 
rn.r Trakyada her 
'ylJl atılan yeni ve 
Kı.ıwvetli adımlar • 
la ıslah edilmekte 
ve çoğaltılmakta - ~ 

dll'. 1 
İklim ve topra

a)l hayvancılığa 

pak elverişli bu • 
lutuın Trakyada 
at, eşek, ve boğa 

nevilerinin ıslahı 

için umumi müf et 
ti3likçe ciddt ted • 
birler alınmakta -
dır. Ziraat vekale-
tinin alaka ve yar
dımiyle geçen se-
ne Çorlu kaza.sının ... ·~ · , 

ı2S '!öprilce çiftliğin ie &.çılan tay bil • takdirde bUtUn aygnfar sayısı 
yiltnıe çiftliğinde yetiştiricilerden alı. lacaktır. ,j 
nan taylar iyi bakını, besiye tlbl tu- Beş yıllik programJa başlaııt1ş 
tulmuştur. Bu çiftliğin yanıbaşmda Şarbon aşrsı ilçUncü senesine 
200 hayvan alabilecek büyüklükte ki· mak Uz.eredir. Yılda 300.000 JtO) 

ralanan Şerefli çiftliğlı.de tay ve bo- aşı yapılıyor ve parası Ziraat ve 
ğaların daha geniş ölçüde yetlştiril- tine veriliyor. 
mesi temin edilmiştir. Yanağı borsaya alın~' _;J 

Köylerin kısraklarını ekseriyetle Kırklareli (Hususi) - Böl~ 
uzaklara göndermedikleri ve götUren. de satılacak yün, yapağı ve keÇI ıll 
lerin de gün kayıp ve fuzuli masrafla- nm ticaret ve zahire borsasında 
ra girdikleri görülmüş ve buiıun mele görmesi iktısat vekaletince. -rtf 
tlzerbıe dOJ!lŞU k ö y ı e r e na- gun görülerek keyfiye~ Kırklart?11 
zaran merkezi bir durumda otan hay- sa komiserliğine bildırilmiştir. dl 
van yetiştirme örnek köylerinde açıl- Bu ay başından itibaren bU JXı~. 
mış olan aşım durağı miktarı bu sene lerin borsada satışma başlanıxı1 ıet 
31 e çıkarılacaktır. Ve böylece kısırlık Borsanın bahçesinin toprak 1~ 
veya kötli döllere takılmak ortadan yesi ile bazı ~ksamrnın beton ° if 
kalkacaktır. inşaatına yakında başlanacak ,-e et 

Tabii aşılara verilen ehemmiyet gL çeye fidan ekilmek sı:retiyle bfJlll 
bi suni tohumlamıya. da ehemmiyet rafı ağaçlandırılacaktn·. Jiolcıl 
verilmiş ve bu tohumlama merkezi 8 e Edirne zırrıat müdürü de~ 
çıkarılacaktır. Edirne (Hususi) ~ Vilayet ad 

Trakya.da. 108 at ve eşek aygırmm müdürü Bay Fuat Niğde ~at~~ 
önümilzdeki nisan içinde yeni yapılmış lüğüne tayin edilmiş ve em.rı g ~ f 
olan a.~nn duraklarında faaliyete geç. tir. Mumaileyh bu hafta Niğde) 
mesi için şimdiden tedbirler alınmış. derek yeni işine ba.şljyacaktll'· ; 
tır. Vilayet ziraat mUdürl~~~il~ 

Bu sene içinde Karacabey ve Kıb- borsa komiseri Bay Ziya ta~ 
nstan yeniden 19 aygır alınacaktır. Bu , ::=:.:::ı:::::::::::::::::::-.::a::::::::c~ 1 

- Yurdtıan 1 ~ Yurdun 
l(UcUk Haberler ,1 Dı lek 1er1 

• Çalışmalan şayanı takdir görülen ı 8 t b 1 r 1st8 8 y o" 
Menemen mal mUdürU Mehmed Rauf ı 8 r 1 O 

1 

tzmır vilayeti taratmdan bir takdirna Is t t yor '''"'~ 
ile taltif olunmuştur. 1 Barıına en yakın ılmendif tr bil ~ 

• Mersinin Duraun bey ku.asmm, ı nu Kokaksu mevkildlr. Bartıtl trll"'"~
Osmaniye köyünde Ahmed oğlu tıyas tada Ankara - Zonuuldak deffl dol' 11, 
tam on çocuk babasıdır. En bilyUklerl 1 kauuşmuıtur. Dlllıassu, ka.:affl'~eır' r' 

11 
mtukle kadar uzanan 30 kil0 eti l/J .ı

on altı yaşında olan bu on gUrbUz ~ yol da yapıldıktan sonra, bu '~,,~'·,. 
cuk babası hükilmetten himaye ve yar H Dı ka:anıı:ın vildyet ve devıet lfl'l'f~ 
dım beklemektedir. · jff ne arılan kapuı mahiyetini .,:11 ıl)l',.J 

• İzmlrde tanmm.rı birkaç lisan mu- 1 Hele hat ZonouldoOa ulaıtı1' ti iP~/, 
alliminin tcıebbils:Ie bir "dil lisesi., 1 Bartın için buranın ehemmfll' ,.tırıl;; 

daha artmııtır. Halid kışın fs1
1~1ıi, kurulmuştur. Bu lisede esas yabart:rl • bl Marmara oe Akdeniz ıahl ıdt'' rl 

lisan İngilizce olacaktır. 1 ıehirltriml:e, kosabalarımııa: ,,ol''ııf = oe buralardan Bartına gelel't f{J,or'
1
,r 

du~ ~: ı da, kara uolıınu tercih ttme~1'td'~· ~ 
- Bak ba.,ma ne çoraplar örece- dt bulundukları lçln bu mt ,,.tı 1 

ğtm! 1 ne binen rıeua inenler birkaç ır 
lalaımııtır. rı tıl• ~11 

Tehdidi bU~b8tUn tuhıı.fma gtttt. Fakat maaltıtf burada kaP"
1111 

~' $1 
Maamaflh, artık terbiyesinin veril· tasyon blnaıı yoktur. BflfıObt1ıl""-1J' 
mek zamanı geldlltfnl de unutmadı. uaiJmur ve kar altında kasa ,,.,,,Jt11, 
Hemen odıula bnlunan Asesbaşı Ztll· kilometre u:akta bulunan blJ ,0~rıı l 
fUkar aı;:aya seslendi: • 1 ve • ı~ 

tren bekitmek cok mü~kii ııl 
- Şeyh hazretleri başnnıza çorap :: oluyor. Ka:amr:dnn ıılldyele 11:,ı114' ı 

örme<fon. sen onun başına bir çorap ft ten de 'Nafia ııtk"ltlfne bildir 18 ~· 
ör! dc'11. ıarr 11 hfle Barlınlılnr mümkün o pıltt' 1 

ZUlflikar &l:a. Şef SalimJ yakasın- 9 burnun kapalı bir lıta.,11on f~ıa ''r. 
tlan tuttu. Verettl tokah. Bastı yum· Ü dll,.mekte re buna ıa11ın l'ft1 41,,ı11 Mı~. atTamakılh patakladı. Dayak R mi:in herhalde e.,irnemfuec~e 
fl\!llfmtTan sonra C'ellAtlara ü-ıdtm' et- İİ mln bulunmaktadırlar. 
ti. Uıırta ile (rra'k bir k<>m".,tte "l<A· İl 
rmı tamam,. ~tttfor, boğdular, cese· Air •ı•JJll'•"•••••••••.......
dlnl denize attılar • • 



~'ideal filmimi 
bekliyorum ! ,, 

~enç yıldız, çevirdiğ~ filmlerin 

'te111 
hiç birini beğenmiyor 

~ ~ I>arlıyan sinema yıldızlarınm 

~·~llılil~rindcn biri Edvige Feuil· 

-. tap ·• 'Bır Fransız gazetecisi onun. 

.. ~1~~ mülakatı şöyle anlatıyor: 
•tleri Y~k bir otelde, son derece lüks 
~tı bir Balon. Bir kış günü. Hava 

'l'e ~· hafif bir loşluk var. birden. 
~~~oı kamaştırıcı bir ziya Edvige 

~ ~te Salona girdi. San ile kırmı
~.~daki saçları güneşi andınyor. 
~ ~ne. tanıamiyle yapışan şık kar ""'° ldıfe robu güzel endamını gös
~i r. Mağrur adımlarla yürüyor. 

'nezı 
t~aYJ,ı, ~:11 biraz kısık, fakat tatlı, 
~lh eıt Gozler, yakından bakınca 
tC.i~ d Dudaklardan tebesslim hiç 

eğiı. .• 
b. 'la 
-,ka b· :Oarne de Malucca'dan sonra 

11 
film çevirdinı'z mı·' 'lf . . ... 

'~ ayır! Fakat, Uç film için birer 
~.. ete ı 
·-.ı t-t nızaladrın. Bunlardan birin 

, lıa do~ed~rsem ikinci kanunun sonu 

~illde bıtecek. Biri, Sardonun pi

'~! n alınma bir film! Toska ... t. 
Qıo. ·~ bir komedi .. .. .. n .. d b' 
·~<fır. • UÇUfü;uSU e ır 

d...' tn ti 
~İh: Yade dramları mı tercih e 

-..ıı? 

...... 11"'• 

~ 8.818
•• .Komedi~i severim. 

ınenıad 
~i ~ an evvel, zaıpıcdersem 
~ rahsezde biraz staj gôrdil-

~~ 'ı ~et fak t .,• 1 d'V• o gibi ·'1 • a soy e ıgınız az 
t 1 Pek '4ci d c;:ok ... Konservatuvardan bi-
~llt~rece diploma aldıktan sonra 

~~ '° transeze girdim. Bir buçuk 
11~ llra ilk f'l • . . d' "llde n ı mı mı çevır ım .. Bu 

t'i "'ard· arroux ile Raimunun da rolle-

~1111~~ Sonra birçok katlı t eklifler 
lieltı •ine a kaldım. Hem tiyatroya, 

il ~be ~aya Yetişmek kabil değildi. 
~cıııe P e sinemayı tercih ettim. Bar 
~fıl" \'e St · 
11 il aıd radıvarius filmlerinde baş 
"e ıın, 'B 

t'abıtazn ununla beraber sahne 
~~ \'11'\._, 

1 kesmedim. Bakınız, bir 
~~ar . bı redd . Rolıvuddan yapılan teklif 

~ ı.. ettırn B 
\> 't.ıU~a • unları kabul edince 
~ı \'ele • 
~e ınudd t ınızaıamak lazım. Muka. 
lh_ tıı..._ e !eri de 5 ila 7 sene. Bu ka. 
"\~ ""~ nı u ~ •aııll . ddet Paristen uzak kal-
~~ dem ~- 1

!e alakamı bUsbUtUn kes-
>tlıc.. e~tır. Be . . 
~ maddt n, sınemanın temın 
~'tt iğim fi~enfaatin ehemmi yetine, 
la lllcıyeu nılerde kazandığım mu-

lro artis:ıre r~cn kendi mi bir ti. 
lıtıı\.a telakki ederim 

"4l Vc:re • .. • 
nın, arzu etmediğim bir 

reni Fransız yıldı::larmdan 

Edvige Fen.illere 

mevzua geçmesinden korkarak sual. 

lerimin arkasını bırakmıyordum: 

- Oynadığınız filmlerden en Zi
yade beğendiğini~ hangi~idlr'! .. 

- Eğer tuhallığnna hamletmiye

ceğinire emin olsam, gelecek film! der 
dim. Zira, şimdiye kadar yalnız film 

pa.rçalannr sevdim. Mesela Mi,ter 

Flox'un bazı şt\hnelerlni, sonra Bar

carollc.'in son~nu. F.alc~t, ideal filmi 
mi })ala bekliyorum ... 

- Birlikte rol aldığınız arkadaşla. 

nnızdan sizi en ziyade mütehassis e.' 
den hangisidir? ... 

- Hiç §Üphesiz Eric von Strohem .. 

Bu cidden yüksek bir şahsiyettir .. : 

- Son bir sual daha ... Stüdyodan 

uzak bulunduğunuz zamanlar nasıl ve 
nevte vakit ~eciriyorsunuz? ... 

Şen bir kahkaha salıverdikten son 
ra şöyle diyor: 

- Deni7.e girip yüzüyorum Attan 

çok Urkerim, bir araba bile idare ede· 

mem. Ekseriya kitap okurum, geu

rim, seyahat ederim. İşte bu kadar ... 

Fakat, rica ederim, geliniz şu balkon· 

daki güzel manzal'ayı görünüz. Ve ba. 

na, au gilzel binaların ne olduğunu söy 
lcyiniz. .• 

Şuh bir eda ile ipek perdeyi kaldrr. 

dı. Karşıda kongre sütunu, belediye 
dairesi, sarayın bahçeleri görUnUyor 

dlL Bunları birer birer söyledim. Ve 

kendisinden mUsaade alarak ayrıldım. 

Cumhuıiyelçileı in iiseıa karar"ahında bir saat 

12 gardiyan 400 .Frankocu 
esiri muhafaza ediyor ! 

Garnizon kumandanı, ihtilal başlamadan önce bir 
çavuşken, cephede bir kurşun atmadan mül8zim olmuşl 

ltpanyada bulunan bir franıız ga 
zeteciai, cumhuriyetçi kuvvetler ta 
rahndan esir alınan Franko askerle 
rinin gariıonunu gezmiı ve görüıle 
rini •taiıdaki yazıımda teabit et 
mittir, 
San Migel üsera karargahının ka 

pısında duran genç bir mül5zım, elim 
deki kartı aldı, dikkatle tetkik etti, ve . 
sert bir tavırla: 

- İtalyan esirlerle görilşmenize ve 
fotograflarını almanıza mUı;aade olun 
muı. Pek ~li ... Fakat, çabuk olunuz. 
Zira burada gazetecileri ve fotograf 
çılan pek o kadar sevmezler. 

Zabitin emri llzerine bir çavuı cinU · 
me düştü. Arkasından hızlı adımlarla 
yürümeğe baıladım. Biraz sonra karar 
glhın bahçesinde bulunuyordum. E6ir 
terin hemen hepsi İtalyan piyade ncfe 
rinin taşıdıkları elb:se:A giyrr.işlerli. 

Armonik ve kitara çalarak, şarkı 

söyliyen arkadaşlarının etrafına toplan 
nuşlardı. 

Çavuı yanlarına yaklaşt:ğımız za 
man onlara bıeni gösterdi: 

- Fransız gazeteci... Siz:nle görüı 
meğe gelmiJ ... 

Fotograf makinesini kutudan çıkar 
mak istedim. Gurupdan birisi aynldı, 
ıüratle kaçtı, helaya saklandı. BütUn e 
sirler gülmeğe başladılar. Kitara ça 
lan: 

- Piyetroyu gördUnaz, dedi. Nasıl 
kaçtı ?Fotografının alındığını hiç iste 
mez. Milisler tarafından alınan ilk esir 
odur! .. 

Kita.racmm ismi SantU Belkoçini 
dir. Fransıı4.:ayr Gronoblda bir papas 
mektebinde öğrenmiJ. Fakat, papaslık 
tan ziyade serbest hayata, maceraya 
heves etmiş, siyah gömlekliler arasına 
karıınuş. 

Yanıma geldi, ve gülerek: 
- Görüyorsunuz ya, dedi. Pek o 

kadar fena muamele görmüyoruz. Şef 
terimizin: "Kızıllara yakatanmamağa 
dikkat ediniz, Yoksa haliniz haraptır. 
Hemen kurıuna dizilirsiniı ... " dedikle 
rini daşündükçe ... 

Karagah kumandanı mJlizım yanı 
nuza yaklaıtr, esirleri göstererk: 

- Buraya biraz daha evvel gelmiı 
olsaydınız çok hayret edecektiniz. Zira 
400 esin muhafaza için ancak 12 gar 
d!yanım vardı. Bu esirlerle beraber eli 
mize düıen kumandan çok tuhaf bir 
adamdı. Sabahlan erkenden kalkıyor, 
hcpıini topluyor, talim ettiriyordu. Bil 
tün gün "hazır ol, ileri m8J1, rahat dur 
selim dur!" diye kumarı.da veriyordu. 
Tabii ıilahlan yoktu. Ağaçlımn dalla 
rından birer silah yapmışlardı. Cidden 
görülecek bir halleri vardı. Nihayet 
kendislne: 

- Yeter arbk, dedik. Burası taEm 
yeri değil, herkesi rahat bırakın ... 

- Yeter r"rtık, dedik. Burası talim 
ki ... Hepsi birer birer geldiler, teıek 
kür ettiler .. , 

.._ . ...__.. ..... __ .____. .......... -··-- --- --- -] 
Esnrner hayatDaırın(dlan mem
nlYlndurDaır fakat şDk:AyetDerı 
de yok de~IB : · Kendllerıne ı 
hiç şarap veraımay~r ve bllar-

doyu stOıpd::ııırsıe scpalarııe J 

cynuycırBaır l 
---·· ···---·-----------·-.... · ... ·-·······-··----···--······ .. --------·--------
MUlbım bu sözleri söyledikten son 

ra uzaklaştı. Kitaracı, kitaresinin telleri 
ne dokunarak: 

' - Dinleyiniz, dedi. ..Garnizon ku 
mandam için bir §arkı yaptım. Çok ho 
ıunuza gidecek ... 
"Bir çavuştu önce ihtilal ba,Jamadan, 
"Hah! Hah! Hah! Hah! Hah! Hah! 
"Mülazım oldu sonra hiç kurıun at 

madan 
"Hah! Hah! Hah! Hah! Hllh! Hah! 

Bu şarkı, bir pHikın iki tarafını dol 
duracak kadar uzun ve gülünçtıJ. Kısa 
ca hikayesini anlatayım: 

Bu genç mülazım, askeri kıyamm 
başlanğıcmda 28 inci piyade alayın.da 
çavuştu. Miralay, alay efradını kr,lanın 
avlusuna topladı, bağırdı: 

"Kahrolsun cumhuriyet, yapsın 

Franko! .. " 
Ve askerlerin de ayni sözü tekrar 

etmeleri kumandasını verdi. Fakat, o 
anda genç çavuı sıra.dan çıktı, ileriye 
atıldı: ''Yaşasın cumhuriyet! .. " diye 
bağırdı. Ve rovelveriyle miralayın bey 
nini patlattı. İşte bu hizmete mukabil 
mülazım oldu .. 

Kitara.:ı, şarkısını bitirdikten son 
ra: 

- Biz faşist esirleriz. Fakat, böyle 
bir adamın karargah kumandanı olma 
siyle iftihar ederiz! .. 

Siipilr~e sapı ile bil!rdo 
oynanır mı ? 

Esirlerden Luiji Uduetta da biraz 
fransızca biliyor: 

- Bizim havaya silah attığımızı 

teslim olduğumuzu iddia ediyorlar. Bu 
yalandır. Yaramada aslanlar gibi dö 
vüştıak: Oç gün ağzımıza bir lokma koy 

madığmuz halde silahı elden bırakma 
dık. Kızıllar, bizi yakalayınca öldürme 
diler. Harp sahasının gerisiqe götürdü 
ler, güzelce karnımızı doyurdular. Son 
ra buraya gönderdiler. Yemeklerimiz 
(ena değil. Fakat, içtiğimiz yalnız su .. 
Düşününüz bir kere. İspanyaya, §ara 
bın en güzel yerine gelip de su i~ek 
ne fena şey! .. 

- Şarap yok mu?? 
- Var! .. Fakat, para ile satın al 

mak lazım. Burada, karnımızı layikiyle 
doyuruyorlar ama metelik vermiyorlar 
Memleketimizden de para getirtmek 
imkanı yok. Şu halde şarabı nasıl ala 
biliriz? Felaketin büyüğü bir posta pu 
lu bile tedarik edemememizdir. Dilnya 
da, bakkalı olmiyan bir esir karargfilu 

varsa o da burasıdır. 

E"et; bakkal yok. Fakat oyun salo 
nu var beni salona götürdUler. Oyun 

aletleri bir tavla ile.. eski bir bilardôdan 
ı. 

ibaret. Ne bilS.rdot •Clf.Jhası yırtık bilyı 
lan bozuk. İ«akalanna gelince: SU 

pürge sopalarından farkı yok ... 
Unutuyordum: Bir kaç deste de Is 

kambil kağıdı var. Bunlara Hğıd de 
mek için yUz phid ister. Simsiyah, yat 
lr ve yırtık ... Esirlerin üz:rinden çık 
nuş. Mektuplarım, hUviyet varakaları 
nı, fotognflannr iade ettikleri glbi bun 
Iart da vermişler. 

Karoçiyo taburunda gönWlU Salva 
ti ı..:üzdanı gösterdi, ve : 

- İspanyollar bir şeyimizi almadı 
tar. Hatta Musolininin resmini bile."" 

Fakat, bu resmi kovuşlarımrıın du~ 
lanna asmamamızı tavsiye ettiler. 

Divanıharp huzurunda 
Oyun salonun•ın penc;eresinden ba 

kıyordum, beş esirin İspanyol ukerle 
ri arasında götUrtlldUğünU gördüm: ar 
tık mı1is kelimesi kullarulmayor; Bun 
lar yeni yakalanmışlardı. Divanı barbe 
götürülüyordu. Merakla sordum: 

- Niçin bir kabahatleri mi var? 
Kitaracr Santü cevap ver4i: 
- Hayır r Adet böyle. Kararglha 

her yeni gelen esir mutlaka divanıharp 
huzuruna çıkarılır. Muhakeme olunur. 

- Harp esirleri muhakeır.e olun~ 
mu? 

- Fakat biz, ismen harp esiriyh. 
Doğrusuna bakarsanız bi:ı y~minine 1 
hanet eden asi askerlerin olrilm ortalf 
tarından başka bir şey değiliz. Kanun, 
bütün devletlerin kabul ettiği 'kanun, 

İspanya hükumetine, hepimizi bilamu 
hakeme kurıuna dizmek hakkını veri 
yor. 

Dedi. Ve ilave etti: 
- Kanuni bakımdan böyle. Fa.kat, 

buradaki divanı harbin böyle bir karar 
verdiği hiç görülmemiştir. Yapılan 

yalnız bir merasimden ibarettir. 
Biraz sonra, muhakeme salonuna 

girdim. DördU zabit, ilçü sivil olmak U 
zere yedi aza vardı. 

Esirler ayakta duruyorlardı. Zabıt 
k5.tibi vazifesini gören çavuı. ittiham 
nameyi olrudu: 

"İtalyan tabaasından Françeıko, 
Rogoni, Alberto, Piyetronun İspanya 
hükılmetinin müsaadesini almadan hu 
öudlan dahiline girdikleri, İapanya 
cumhuriyeti hUkUmetine kup isyan e 

(Devam& ı,+ üncad6) 
'larry Grey 



Galata gençler 
bırııgi: O 

Anadolu: 2 

Hıristiyanlarm Noel yortusu mUna
f:-bctiylc Arnavutköy, Şi§li, Kurtuluş 
ve Pera klüpleri arasında yapılan ku
ııa müsabakasının final maçı dün sa
bah büytik bir kalabalık önünde Tak
sim stadyomunda Pera ile Kurtuluş ta 
kımlan arasında oynandı. 

Müsavi kuvvette olan bu iki takı· 

mın kar§ıla.~ma.sı çok heycanlı g~ti, 
müsabakanın 8 inci dakikasında ilk 
golü Kurtulue merkez muhacimi Ta • 
naş, rakip müdafileıi ve kaleciyi de 
atlatarak takımı , fWabın& kaydetti. 

MağlOb vaziyete dü§Cll Peralılar 

bundan sonra büyük bir enerji ile oy
Mmağ& ~!adılar ve bu gayretlerinin 
semeresini de 29 uncu dakikada Fili
l anın vole bir şiltle attığı beraberlik 
s;olüyle gördüler. 

İlk de\'rc bu neticeyle bitti. 
ikinci haftaym tamamen mütevazin 

r('Çtiyse de, bu kısmın ortalarında Pe· 
re..sağ açığı Filipanm ortaladığı topu 
iyi kullanan merkez muhacim kafa ilo 
ikinci sayıyı knydedcrek Peranm ku
payı kazanmasını temin etti. 

TARiH 
13 Sııbat Pazar 

19 .. 
20 .. 
26 " 27 .. 
5 Mart 

Cumartesi 
Pazar 
Cumarltll 
Pa:ar 
Cumartul 
Pa:ar 6 .. 

12 ,, 
u .. 
19 .. 
20 .. 
M ... 
~7 •• 
~ Nisan 
3 .. 
t N 

10 ,. 
16 .. 
17 ,, 
23 •• 
2ı .. 
30 

Cumarleıi 

Pazar 
Cıımarleıf 

Pazar 
Cumar.le8i 
Pa:ar 
Cumarfeıl 

Pa:nr 
Cumortui 
Pazar 
Cumartesi 
Pazar 
Cumartesi 
Pazar 
Cumarleal 

t Mayıs Pa:ar 
7 ,. Cumartesi 
.(f .. 

H " 
15 " 
21 •• 
22 .. 
2S ,, 
29 .. 

Pa:ar 
r:umartr&I 
PaUJr 
r:ıımarfeıl 

Pa:or 
Cıımarle.,; 

Pa:ar 

JTANBULDA 
Güneş - Fener 
Galatasaray - Beşiktaş 

Fener - Muhafız 
GüneJ - Muhafıı 
Güneş - Üçok 
Fener - tJrok 

Fener - Beşiktaş 

Fener - Alsancnk 
Gilneş - Ahancak 

• • • 

. . . 
Galata,.aray - GOneş 

Galafa!!aray - Harbl)·e 
ı-·ener - Harbiye 
Beşiktaş - Muhafız 

GaJatasnrny - Muhafız . . . . . . 
Beşlkla~ - Gfinef 

• • 
Galatasaray - Fener 
Gal:ıtas:ıray - Beşiktaş 
Fener - Güneş 
De,5iktaş - Güneş 
<ialalnur:ıy - Fcntr 
<iüneş - JJnrblye 
Be~i'ktaş - Hıırhl:re 
Bçşikt:ış - Al!\:ınc:ııc 
Gnlat:ı~;ora:r - AJsnncnk 
frnl:ıtmmr:ıy - Üçok 
Be.şiktn-, - Ücok 
r.aı:ıtns"rnr - r.nne~ 
ncikln5 - Fener 

AN KARADA 
Harbiye - l\luhnfıısücii 

• • 

;\fuhafız - Galatasaray 
Harbiye - <ialatasnray 

Beşiktaş - Harbiye 
Deşlktnş - Muhafız 
Muhafız - Ücok 
Harbiye - Ucok 

• 

.Muhafız - Harbiye 
Harbiye - Güneş 
;\'1ıhafııı - Güneş 

. . 
Muhafız - Atsnncak 
Harbiye - Al"1ıncak 

Harbiye • Fener 
~foharız - Fcnt'r 

• 

• 

• 

• 

IZMlROE 
Üc;ok • Alsanr:ık 

!Jeşiklnş - Al!i:ınc:ık 
Bcşlkın, - Cc;ok 

Muh:ıfız - ücok 
Muhafız - Ahancnk 

Alsancak - Gilncş 

tkok · Güneş 

f'cok - Alsancak 
Oçok - Fener 
AlsRncnk - Fener 

Alsanc:ık • Harbiye 
t ı;ok • Horbiye 

. . . . . 
f'çok • r.atnln<;nr:ıy 
Als:ıncak • G:ılatosnray 
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Pera 1 
ArnavutkÖ 

Dün sabah Taksim stadı g3) 
klUplcr karşılaşmalarına dcvaJll 
miştir. 

Pera ile Arnavutköy ikinci 
lnrı arasında yapılan ilk ınUS: 
oldukça heyecanlı geçmiş, ilk d 
Arnavutköylüler 2-0 galib olıı! 
tirmişlcr, ikinci devredeyse iltl 
da birer gol atarak müsa.bakS. t 
navutköyünün galibiyetiyle ne 
miştir. 

Voleyb 
Beyoğlu Halkevinin 937 • 9 

si voleybol şampiyonluğu tl'l~~ 
!arının IlI üncü kategori tnkıtı1 

§ılaşmaları dün tamamlanınıı.: 
yan m<-ktebi, Çelik kol tak 
d~\.TC neticesinde 10-15, 12-15. 

b.:ı.yıyla mağlub etmiş ve bu 
bu smıf m §ampiyonluğunu 1' 

' tır. Yine dün yapdan musaba!<~ 
dömi finalde Mühendis mektebi· 
darpaşa. lleesini 10-15, 7-15, j.2· 
yılarla yenmiştir. 

!kinci saf m birinciliği bU c 
nü saat 5,30 da Mühendis -
kımlan karşılaşmasından sonr' 
dana çıkacaktır. 

koşarke 
~/~~ Dcnebllir kl, bU.tUn İtalyan eflclı.rı şahsan güzel bir otomobil hediye et-. u~ umumlyesl bu maçla nlAkadar oldu. Uğl öğrenildi... 

Yuventus stadını, o zamana kndar Orslnln gelişinden sonrn. Yuven-
ltnlyada görillmlyen bir kalabalık tus takımı zaferden zafere koştu. 

tcsna olmak üzere, ltalyadakl tka-ı 
metl esnasında mflll maçların hep
sine iştirak etti. 

İtalya dünya kupasını da biç şüp
hesiz Oralntn sayesinde kaznnmıştı. 

Filhakika İtalya, Çeklerle yaptığı 
final mac;rnda, oyunun son daklkala
rma kadar, 1-0 mağlftp vaziyette i
ken, takım .11 mağh1blyettcn kurtar
mak için Adeta yırtınan Orsl. niha
yet oyunun hitamından iki dakika 
evvel, topu ayağına geçirip dört ra
kibini atlatmış ve on sekiz metre
den çektiği demir bir şiltle takımına 

beraberllğl temin etmiş. çe 
bUtiln maneviyatlarını kırın~~ 
sen bin seyircinin, tam onu:ılıll 
ka mllddetle, koca stadı 
lnletmelerlnt, hiç bir mact~,rı 
mlyen bir tezahürat yapına 1oı 
taç ettirmiştir. Orsinln b~111ı 
yeslntJedir ki Çeklerin ga tıl 
bitmek Uzere olan oyun uz• 1-6 
İtalya mfllf takımı Scbtr,·lO ~il 
le atılan ikinci golle dUnYıa 

ltalyacJuki oyunlar 
(B<ı§tarafı dUnlv'ıi nfi.shamızdıı) 

Bu aralık Yuventus, İtalyan fede
rasyonunun çıkardığr müşkülAtı beı· 
taraf etmekle meşguldü. 

ıfı'llhııkilrn, federasyon. Orstnin I
tnly:ı.ya gelişinin, soylıırında .ital
ynnlılc hulıınan diğer me.şhur futbol 
~uııı..:r Jc;in bir nümunel imtisal tQşkll 
edeceğini nazarı ltlbare nlarnl{ ihtt- j 
yatlı davranmak istiyordu. 

Bu milşkülAt yUzünder:dlr ki. J 929 
ı:ıcnc.>slnln Bit gilnlerlndc ltalyaya, 
yani YuvcQtus klübtinüıı bulunduğu 
Torlno ş.ehrine golmlş olan Orsl. an
raı, tılr sc-ne sonra. yani 1930 da ilk 
oyununu oynnyabllal. 

Torinö hıılkı merak ve sabırsızlik
tnn bitkin bir hnlQ golrolşti. 

Nihayet. Orslnln, ftalyada. ilk de
fa oynayacağı gün gelip çattı. 

doldurmuştu. Halkm bir kısmr da 1930 şampiyonalarında Ambroslana 
artı!c bilet satılmadığınan, ııtndın ve Cenovnnın nrknsında üçUncü o-
önUncle toplanmış, hiç olmazsa, meş- lan bu takım 1931 de şampiyonluğu 
bur futbolcuya yapılacak. tezahüratı kazandı ve şampiyonluğu üç sene 
dlnll~·chllmck nrzusuna mukaven~et mllddetlc muhafaza etti. 
edememişti. Oral, ayni zamanda, gayet tablt 
Takımlar fmhaya çıktığı zaman olarak, millf takıma girdi ve baca-

on binloree lmmnın göiil merak ve. ğınm sakat bulunduğu dcVl"e mlls-
teccssüsle ince ve kUçük solaçığın 
üzerinde temerküz etmişti: 

Oral pek de J::;österlşll değildi. 01-
dulcça uzun boyluydu. Fakat zayıf
tı, dayanıksız ,.e narin görünüyordu 
ve nahif yüzüyle, garip başı ona ll.
deta hasta bir hal veri~ordu. 

Sahnya çıktığı zaman kendisine 
yapılım coşkun teznhUr11t Uzerlne, 
yUzUnden bQsbelll olan büyük bir 
heyecana kapıldı. Faknt, oyun baş
lar başlamaz bu heyecanını yennıe
ğe muvaffak oldu ve Şayanı hayret 
blı· ustalıkla, kendisinden şüphe et
miş olnn halkı kazanmağa baı;ladr. 

Topla beraber gayet seri koşuyor, 
bllyük bir lrnlaylıkln rakiplerini şa
şırtarıık ntlntıyor, son derece isabet
li )WBlnr verlyor ve nyn1 iaahctle, 
knlcıyc emsalsiz kuvette şiltler atı

yordu. Hillfısn, her top kapı$ındn, 
hayranlık vQ takdiri celbediyordu. 

Mac:tan son.ra on..a, görfilmemtş bir 
tezahürat yaptılar. ''..ı.\hımp .. adı ağız 
dan a~ua. dolaşıyorciu. 

O zaman, Torlnodn ve bütün ltalyn 
da, Orslnfn hnrikuln.de bir futbolcu 
olduğundan ştipho eden bir tl'k"illsan 
kalmadı. Ayni zamanda ftalyaya gel 
mest f<;ln YU\·cntusün kendisine 

ltalyanm en me~hur 5 O'IJWtCu.'rn: (Soldan sağa doifru) Sc1ıiaw, Orai, 
Forrari., Rosetta Mea..:za 

kazanmıştır. 

Artist ~ 
"Mumo,, son derece 1~,.t 

gençtlr,zekl,hassas ye ınUt rP~ 
mlk ve parodide büyUk bl~r v.; 
vardır. Torlnoda, büyük b ı •-' 
Irk önUnde yaptığı "korJc• 0efl' 
,.o 'heyecana kapılan o~ 
lltlerl bAlA unutulmamıştı 

0
' cJ 

rile hoş ldtlfelerl ise bUtil 
nrn hatırındadır. C 

Orsl blrgUn Combl <V6 blı 
gevezeltk ediyordu. coJJl 
gördUğU meşhur eambal 01, 
harlkulAde maharetini • 
şöyle diyordu: -" 

- Bu adam topu başııı~ot• 
kolundan ayağına ~eçtr~,ş•'' 
da tekrar ayni şekilde . 
rıyordu.,, ıır6'" 

Bunun ıtzerlne Orsl ba -~ 
- Rastclllyle Cesartııl 10ı•1 

farkı öğrenmek ister ı:ııl9 ••', 
Ve fazla şahsi oynııJJl•ı ~ 

bulan Cesarlnlye takılıP• 
le dedi: _.o• t 

- Topa başından a1• ~?, 
dan da başına geçtreıı 1'1şePf ~ 
tem gibi. Cf!sarfnl de bfç r••' l 
f11tbol cambazıdır. Şıt fa 11 JJ~ 
R:ırlnl ayabna. geçen toP ~f'!4' re ve hfe kimseye asta~I~ 

.(~ 



Beşiktaşın çok 
sert ve faullü 

Oyununa mukabil 
Güneşliler üstün 
"e soğukkanlı bir 

maç yaptılar 
buTalatasaray, Güneş, Beşiktaş, !stan
tı 8Por, Beykoz, ikinci kUme muhteli
ei ~er8? Kurtuluş, Arnavutköy ve 
c:!.' klUplerinin iştirakiyle başhyan 
do ~re kupası) karşılaşmalarının 
i.~f fına1 maçı dün To.ksim stadında 
ltaı bin seyirci önüde son lik müsaba
~ al'l!lda İstanbul birincisi olan GU
~ le ayni maçların üçüncüsü Beşik
~ arasında yapıldı. Bu müsabakaya 
ı:!._~ §U kadrolarla çıkmışlardı: 

'Wc~ı~: Mehmet Ali - Rüsnfl, Fa· 
1t1<t • Rıfat, Enver, Feyzi - Hayati, 

Gvan, Ha.kk"l, Şeref, Eşref. 
&1< Uneş: Cihad - Faruk, Reşad - Yu
~ /İıt_'f4uhtercm, lbrahim - Omer, Niya· 
'a eım, Murad, Oanbaz. 

akenı: Feridun Kılınç. 
~Oruna saat Uçil beş geçe bir Beşik
'bte alunıyla başlandı ve GUneş kale
Wtu kadar inen bu akında Hakkının 

kaıenm ya.nmdan avuta kaçtı. 
~ Gibı~liler, bu hücuma cevab verme-
1:111 \ta.kit bulamadan, siyah beyazlıla-

lleti bir tUcumu daha görüldü. 
:,.~l~taş rakip kale önünde uğraşı
l!ııt' Giln!'!ş müdafaasına bir an bile 
~·açtırnııyor, bu sırada kale ağzın
~ bir kargaşalıktan istifa.de eden 
8ttıd f • ,Ci~adm topu elinden kaçırma
~e .... an ıstüade ederek - mUsabakanm 

tane goIUnU Güneş nğlarma taktı. 
~ açın UQUncü dakikasında attıklan 
~f 0lle keJldilerine fazla güvenmiye 
Cub'Ya~ Beşiktaşlılar yavaşladılar, 
~t'-~hler ise bundan istifade ederek 

·11aı dı;.,._,,_ 
liu ~ıuı bir oyun tutturdular. 

~i~ c~ın hatlarında ilk defa oynıyan 
ile;~ ~alaJıaddini aratmıyan oyunu 
lıuıı k ebitnin yerinde de Canbaz, - o
'1artakadar olmamakla beraber - mu
~ ınutye!U bir oyıı.n çıkariyor, mer
~ l( avın Rızanın yerine ikame edl
"-tihı. Ubterern ise selefinden kat kat 

liu OYtıuyordu. 
<'!ln 6 'Urette her zamanki kadrolann-
1"~ aha. kuvvetli bir on bir t.eşkil et
ıer-biUı !nUVaffak olan GUne§li -
J~ ~ sağılan y:ıptıklan hUcum
<ttıaı.. takiplerini tehdit etmeye ba§la-

12 tıq 
~1'.uını c dakikada ömerin hazırladığı 
lib ba.~ı. bir f1n1atı kale önünde Me-
l(~ dikerek kaçırdı. 

~1' ıı:anın ilk çeyrek saatinden 
liu~. ll iktqtılar tamamen durul -
~ :8.Clını:nıe muavinlerinin 
~ bu Yllk bır bo§luk gö?.e çar
'1~, _ ~en de arasıra yapılan J 
~. ~ akınlan semeresiz kalı
lı\tıarınrrı lilere gelince; onlar, bUtUn 
~de daki:unta.zam çalışması saye -
• \te d aiar ilerledikçe daha ha -

aha tehlikeli oluyordu. 

Güneş kalecisinin 

20 inci dakikada Melihle çarpışan 
ve kolu üı.erine düşen Hüsnü sakatlan
masına rağmen oyuna devam etti. Bu 
devrenin sonlarına doğru sertleşmeye 
başhyan oyun, tekrar Beşiktaş baskı
sı altına girdiyse de, vaziyet değişme
di ve ilk kırk beş dakika da 1-0 Beşik
taş lehine bitti. 

İkinci haflaym 
On dakikalık istirahatten sonra i

kinci devreye büyük bir süratle baş -
landı ve bir iki karşılıklı hüçumdan 
sonra yine Güneşlilerin ağır basmaya 
başladıkları görUldU. Fevkalade oynı
yan merkez muavin Muhteremin açık
larla yaptırdığı akınlar yüzünden Be
§lktnş takımı her an tehlike g~irmeye 
başladıysa da, siyah beyaz müdafaa - \ 
aında bilhassa Fanığun gayretiyle ne
ticesiz kaldı. 

Dakikalar ilerledikçe artan Güneş 
tazyikı altında Beşiktaş oyuncuları da 
gittikçe sert ve favllu oynamıya baş
ladılar. Bu devrede merkez muavine 
geçen Hakkı ile müdafi Enverin tek
melerinden yılan Güneşı:ıer Be§iktaş 
ceza sahasına giremez oldular. 25 in
ci dakikada müdafaadan uz.aklaştırı
lan topu E~ref kaptı ve Güneş kalesi
nin yanma kadar sokulduktan sonra 
Şerefe geçirdi. Beşiktaş sol içi de bu 
gUzel pası ini bir vole ile tamamla
dıysa da Cihadın yerinde yumruğu i
kinci Beşiktaş golüne mani oldu. :m 
uncu dakikadan sonra büsbütün serc
leşen oyun çok ?.evksiz bir şekil almış· 
ken hakem tarafından Uç dakika evvel 
nihayetlendirHdiği zaman siyah beyaz
lılar İstanbul birincisini 0-1 mağliib et 
mişlerdi. 

Nasıl oynadılar ? 
Güneşte :müdafaa - her ·zaman ol

duğu gibi - canlı ve iyi idi. Muavin 
hattında İbrahim vasat, ortada Muh
terem ise !evkaladeydi. Hücum hattı 
Salilıaddin ve Rebiiden mahrum ol · 
masma rağmen yeni elemanlar, eski 
arkadaşlarım hemen hemen hiç arat
madılar. 

Muavin hattında görmeye alıştığı -
mız Ömer sağ açıl<ta da çok iyi idi. 
8ağ içte Niyazi lCusursuz, sol açık 

dömi final maçında 

bir kurtarışı 

Canbaz da çok !aaldi. Melih ve M.urad r 
çok çekingen oynadılar. Beşiktaş takı
mında başta Faruk olmak üzere Meh-

met AJi, Rif at, Rıdvan, Eşref hem düz
gün, hem de favisUz bir oyun çıkar -
dılar. Eşref durgun, Hayati isabetsiz
di. Hakkı ve Enver toptan ziya.de a
damla oynadılar, ve daha doğrusu ye
diler. Dün çok sakin bir maç yapmrş 

olan GUneŞliler, rakiplerinin bu sert 
vaziyetine uymuş olsalardı, Taksim 
stadının muharebe meydanına dönm~ 
ai muhakkaktı. 

O. M. Kutrnzk 

Hususi maç\ar 

Galatasaray genç 
takımı Perahları 

yendi 
Dün sabah Taksim stadında Galata

saray - Pera genç takımları arasında 
hususi bir müsabaka yapılmış ve çok 

giiz.el bir oyun çıkaran küçük .san 
kırmızılılar sıfıra karşı Uç golle galib 
gelmişlc,rdir. 

-O yendi 

Galatasaraq Demir 
sporu 8 - 1 mağlfip etti 

DUn Taksim stadında Tayyare ku -
pası maçından evvel Galatasaray ile 
devlet demiryollan idaresinin spor 
klUbii olan Demirspor arasında husu
si bir müsabaka yapıldı. 

Birinci ve ikinci küme klilplerinln 
birçoğunda futbol oynamakta olan kıy 

metli gençlerden mliteşekkil olan De
mirspor on biri, yalnız kombine bir o
yun çıkaramadığından Haşimsiz, Sü • 

1' 

leymansız. ve .Eşfaksız bir Galatasa-
ray eldpine 8-1 mağlub oldu. 

Karşılıklı hücumlarla başlıyan bu 
karşılaşmada Galatasaraylılar ağır 

bakmaya başladılar ve kaçırdıkları bir 
iki fırsattan sonra, Necdet taknnının 
ilk golünü yaptı. Bundan sonra on da· 
kika süren tevazün yine san kırmı
zılılar lehine bozuldu ve Necdetin ha
zırladığı fırsattan istifade ederek Hic· 

ri, akabinde Danyal UçUncU sayıları 

kaydettiler. 
Devre sonlanna doğtıı BUlend ra • 

kip mUdafilerin ha.tasından istifade e· 
derek dördUncU golU attı ve devre 4-0 
Galata.saray lehine bitti. 

ikinci devre 
İkinci devre Galatasarayın açık hla 

kimiyeti altında cereyan etti. Bu kı • 
sımda Hicri merkez muavine, Nubar 
da sol içe;geçmlştL Bu suretle daha zi. 
yade kuvvetlenen 8a.rI kırmw hücum 
hattı; S Uncu dakikada Şevketin aya
ğıyla beşinci, Nubann vasrtasiyle 6 in· 
cı ve 7 inci gollerini attılar. 

Gol atmak hevesiyle Salinı de mU
dafaadan akıncı hattına g~ti ve bu 
suretle zayıflıyan Galatasaray mil -
daf a.asr, Demirsporlularm yeglne gol· 
terine m!nl olamadı. 
Maçın nihayetine birkaç dakika 

kala Bülend penaltıdan bir gol daha 
yaparak Galatasaray 8-1 gallb gel • 
mi~ oldu. 

Sarı kırmızılılar bu maça §U kadro 
ile çıkmışlardı Sacid - Salim, Adnan· 
Mustafa, Nubar, Celll • Necdet, Şev· 
ket, BUlend, Hicıri, Danyal. 

Merkezi Avrupa 
kupası komitesi 

Belgratta toplandı 
Merkezi AVnıpa futbol kupası ko

mitesi, Belgradda toplanmıştır. Çekos· 
lovak, Macar, Avusturya ve Romen 
murahhasları, beraberlerinde Yugos • 
lav futbol f cdrasyonunun yüksek me
murları olduğu halde bedent terbiye 
nazın Milletit.ch tarafından kabul e • 
dilmişlerdir. 

Jsvlçre takımları yerine 

k d 
Romen ve Yugoslav takımlan •• 

Kır Oşusun a Merkezi Avrupa futbol komitesi, 
bun.dan böyle merke.zt Avrupa kupası 
maçında İsviçre takınılan yerine iki 

Beyoğlu halkevi tarafından tertip Galalasaı ay biı l,ıci Yugoslav ve Romen tnknnınm oyna. 
edilmekte olan kır koşularının üçün- .,. masma karar vermiştir. 
~düns~~Ş~i~amny&po~ -----~-----------------~--~--~ 
ile tuğla harmanları arasında yapıldı. 

3000 ve 5000 metro üurine iki ka
tegoride icra edilen bu müsabakaların 
neticeleri şunlardır: 

3000 METRE: 
37 atletin girdiği bu koşuda Pera

dan Çalikis 12.22 ile birinci, Elefteri-
clis ikind. izzet üçüncü oldular. 

5000 METRE: 
1 _ 1brahim (G:ılatasaray) 19,13 

2 _ ~okra.t (Ga'a.tasnra.y) 19,26. 3 _ 
Hüseyin, 4 - Receb, 5 - Nuri. 
Takım itibariy!e 9 puvanla Galata

saray birinci. 10 puvanla Güneş ikin
cl, 26 puvanla da Pcra ücüncü oldu -
lar. 



Yakın yurt telklklerl : a 

Kızkulesi 
Vapurla Usküdıra, Boğaz 

ıçine, Kadıköy ve Adaları gi
denler muhakkak ıurette deniz 
ortasında duran bu kuleyi g8r
müşlerdir. 

Bilmem siz <le kulenin ne za
man yapıldığını ve ne ite ya
radığını öğrenmek merakına 

dil§tilnilz mil? 
Deniz ortaıında bulunan bu 

kuleye Kızkulesi derler. Taı

tan yapılmııtır. Etrafında gör 
düğünüz kilçiik tahtadan ev
cikler de Kule bekçilerinin e
vidir. Kulenin en tepesinde bir 
fener vardır. Bu fener gece hlç 
sönmeden sabaha kadar yanar, 
gelip geçen deniz nakil vası • 
tatarına kılavuzluk eder. 

Kızkulesine en yakın yer 
1Jskildardır. Arasındaki açıklık 
ta 300 metreden fazladır. Ku
le bir kaya Uzerinde:Ur. Söy -
Jendiğine göre burasr eski Bi
.zanshlardan Manoel Komenos 
adında birisi tarafından yaptı
rılmıştır. 

İstanbul 1453 yılında Tilrk· 
lerine eline .geçtiği vakit bu· 
rasr pek harap bir haldeydi. 
Haraphğını gidermek içln o 
uman hurası tahtadan olarak 
yaptırıldı. Fakat sonralan, 
1l33 'yılında, latan bul da bulu
nan Osmanlı imparatorlann· 
elan UçüncU Ahmet tarafından 
bugUn görd~ğilnUz gibi tattan 
olarak yaptınlmıştır. 

Bizanslıların zamanında bu 
kale fle Saraybumu arasında 

büyük bir zincir gerilirmiı. 

Zincirden karp tarafa geçmek 
lsriyen gemilerden vergi alınır
mıı. Vergiyi vermiyen gemi bir 
yandan öbür yana bırakılmaz
mıı. 

Kule, eskiden Dalmas kulesi 
adını da taıırdı. Dalmu bir Yu
nan generalinin kan11dır. Me
zan kulenin bulunduğu yerde 
olduğu için öuna Dalmas kule
si diyorlardı. Fakat biz bunu 
Kızkulesi olarak tanıyoruz. Ve 

• öyle belleyelim .• 

Eski · ve yeni okull81'da ml'.itJ· 

SağlıkdüŞiinceleri 
Akpm ha.va ç~ soğuktu. 

Okuldan eve ıelip te odaya 
girdiğim zaman babamı soba 

karşısında göQiUm. Oda lıcak· 
tı. Annem, iki erkek, bl~ Jm. 
kardeşim, birer tarafı otur· 
muılardı. Odanın bir kaç 18· 

attenberi havalındınlmamıı ol
cfoğunu daha içeriye girer gtr
mez anladım. Babama dedim 
ki: . 

- Burası hem çok 11cak, hem 
C!e hıva11 ağır .. bin verirseniz, 
pencereyi bir iki dakfkılık aça. 
hm. 

Babam dikkatle yUztıme bak· : 
tı: 

- Sen deli milin? Bu hava
da pencere açılır mı? Heplmld 
haata edeceksin!. 

Cevap verdim 1 

- Hayır, baba, havanın de
'ğiımeıi lbımdır. Siz burada 
saatlerce kapalı kalrnrı, Mı 
kitinin nefesiyle odanın havı-
aını zehirlemiısiniz.. Bundan 
baıka bu kadar sıcak ta iyi bir' 
ıey delildir. Burada, bu lı:adar 
sıcağa alıtanlardan biri odadan 
dtprıya çıkınca, bu ırcağı dı· 
§lrıda bulamaz, hemm nezle 
olur .. 

- Siz okulda böyle ml ~ 
paramız?. 

- Tabii havayı değigtirirU. 
BakıJ\ ben ıoğuktan korkuyor 
muyum? Vücudum alıımıı. A· ' 
rada nezle oluyorsam, sebep bu 
odsnın çok sıcak otuıudut. 

Babam hafif hafif gilldilkten 
tonra dedi ki: 
• - Oğlum, hakh11n. Bizim 

· amanımrzdaki okulları bir gör· 
ıeyclio 1 Kıt geldi ml pencere
lerin ne kadar aralılı:lan var• 
sa Jdğrtla kapanırdı. O kadar 
odun atılırdı ki ıobanın uçlan 
.kıpkırmızı olurdu. ,Sınıfın pen
cereleri hiç .açrlmazd:.. Ain· 
Ciaıi baglanmız zonklardı. Bu 
afrryı soğuk almaktan sanır· 

dık. Odanın fserlıi kokardı. 

~mma biz buna alı,ttığınuz icin 
tiktyet etmek aklımıza bile 
gelmezdi. Drtanya çıkınca, içi
mtz'dt kalın fanllilar, UıtUmUz· 
de kalın paltolar olduğu halde 
gene tirtir titrerdik .. Hele, he· 
le 11nıfta palto çrkarmıyanları
nnzda pek çoktu .• 
Babamın sözUnU kestim: 
- !ıte bunun için, dedim, 

bh sıbhltli, çevik, çalışkan o
luyoruz.O zam;tnın çocukian, 
haıtı, uyut~~ v~ ~epıbeldiler. 

MiYAV MiYAV 
- MİYAV MİYAV MİYAV! .. 

- AH BU PAMUK NE AÇ ~LU ŞEY. BiÇ DOY-

MAK ntLMEZ. ANNEJI SANA otGEB VEIUlEDl Ml? 

- MlYAV MİYAV MiYAV. 

- DUR GUZBL PAMUGU)I. J[Al\NDD DOYVRAYIM 
SANA DA VERECEGbıl DUR. ı 

-MİYAV. 

- AL AMA ANNFM G()JUIBStıf. DUN SUTV DOKTUN 

SANA ÇOK KIZGIN. 
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-HAYDI NAZLANMA. YE .. ehmt ANNEM GELEC~ 

' Oyunlar 

Hokos Pokosun 
clçoz oyunu 

Benim adım afacandır. Fa· 
kat Hoskopos da derler. O 
ne demek mi diyoraunu?. Ba· 
ktnız size anlatayım: 

Ben, bir çok oyunlar bili· 
rim. Bu oyunları her zaman ev· 
de kardeşlerime, okulda ıda ar· 
kadaşlarıma öğrettim. Onlar 
bu oyunlarİ öğrenirken, Ho
kospokos kelimesini çok kul· 
landığım için, beni hep bu ke· 
lime ile çağırırlar, nereıde gör· 
ıeler: 

- Canım Hokospokoı, gel 
bize, oyun öğret r 

Diye yalvarırlar. 

Onlara öğrettiğim gibi, ılze 
de arada ıırada tUrld oyunlar 
:ğrteceğim. Bunları kolayca 
öğrenmek için beni dikkatle 
dinlemeni% llzımdır. ,.. .. 

tiugUn, evlerinizde kış gece-
'ı~?i !ğlen'Celerinde, hatU\ okul· 

<la bile oynayabileceğiniz bir 
oyun öğreteceğim .. Bu oyunun 

adına, Cicoı; oyunu derler. Na-
• 111, kelime- ho§ değil mi? 

O halde dinleyiniz: 

Çocuklar evvel~ bir halka o· 
ıur ve bilyük bir ip bulurlar. 
Bu ip sicim teklindedir. İpin 

bir ucundan (yüziik, halka) gi

bi bir şey geçirilir. İpin iki u

cu birleştirilir, ortaya da bir e

be geçer. Bu iJ tamamlandıktan 
sonra herkeı ipin etrafında bir 

yuvarlak olur. ipi avuçları içe· 
riıine ahr. A vuç!ar içerisinde 

kalan halka, ıayet çabuk ola· 

rak, ebeye g8ıtermeden avuç

tan avuca dotaıtınbr. Halka do 

laıırken, ıöyle bir terane tut· 
turulur: 

Han.iya Cico 
lıte Cicoz 

Al Cicozu 
Ver Cicoza. 

Ebe, ipin içinde ve avuçla· 

nn arasında kalan halkayı bul

maya çalışır. Ebe halkayı kimde 

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

Nasıl güzel defil mi? He
men bir deneyin bakalım. 

Orta Avrupa uluslanndan 

olan Almanyada hayat günün 

yirmi dört saati içerisinde bil· 

yük bir düzenle geçer .. Alman

lar keder, düşünce nedir bit

mezler. Daima çalıgtıklan ve 
hareket halinde olduklarından 

bunlara vakit bulamazlar. 

Onlarda oyun ve eğlence, din

lenme zamanlannm büyük bir 

kısmını doldurur. Şarkıyı çok 
severler. Beı on Alman bir a· 
raya geldi mi hep birden tarla
ya baglarlar, danı etmek ister· 
ler. 

Portakal 
Kıt mevsiminin en güzel ye

mişlerinden biri de portakaldır. 
Portakalın vücuttaki faydalan 
çok önemlidir. 

insanın viicudundaki kumla
n azaltır. Bundan baıka mide
yi diizeltmeğe de yarar. 1çinde 
Vitamini bulunduğu için her
kes portakalı çok miktarda ye
melidir. 

Portakal; memleketimizin 
Jrış mevsiminde yeti!tirdiği en 
çok ve en güzel yemiılerinden 
biridir. 

• Anadolunun muhtelif yerle· 
rinde portakal yetittirilir. A· 
dana yakmmda Dörtyol deni· 
ten yerde yetiştirilen portakal· ·, 
tanınız bütUn dünyaca tanın· 

m~. 

Her yıl yabancı memleketle· 
re milyonlarca portakal aatJl
maktadır. Bu yıl da 200 milyon 
portakal elde edilecektir. Siz 
de bu lezzetli meyvayı çok mik· 
tarda yeyiniz.. VUcudunuzu 
faydalandmnıı olurııunuz. 

Aralanndan hiç eksik olrnı

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

hoplayıp, sıçramağa baıılarlar. 

İlkbahar ve yaz mevsimlerinde 
Alman ıehirlerinde çiçek itle
rine çok önem verilir. Hemen 
her ev, balkonuna varıncıya ka
dar çiçeklerle süslenir. Büyük 
igçi mahallelerif\de bile geniı 

çiçek bahçelerine rastlanır. 

Halk, çocuk, herkes işlerini 

bitirdikten ıonra burada eğle· 
nir. 

Yerli halk eğlence için 
Vanıee sahillerini daha güzel 
bulurlar. Gölde eğlenirler, yü· 
zerler. 
Almanyada ıpor baılıca eğlen-

.ıı:ı:...... • 
celerden birini teşkil eder. Şr 
birlerde büyük yüzme havuı • 
tarı, oyun sahaları vardır. gaf• 
ta tatilini geçirmek üzere bd 
eğlence yerlerine bütün ail• 
halkı birden gider. 

Tabiati seven gençler !dl" 
çilk küçük gruplar halinde ,.
zilere çıkarlar. Saatlerce yii 
yüş yaparlar • dl 

Büyük şehirlerin etrafrfl 

iıçilerin it saatlerinden •.o;; 
gidip çahşmalan için kil ~ 
küçük bahçeler ayrılnu9tır. S ed' 
ları ucuzca kiralayan işçi, b ~ 
bO§ vaktini temiz; havada 1 
rir, hem de evinin sebze. ~ 
va ihtiyaçlarını temin cgııjl O' 

tur. 

--··-·--.. -------·-···-· .. ·---··· .. ····--·········------···--·· 
1 

1 

Çocuk saQlıQı 
Canlılık, nete yüzünde, 
Vücudu kuvvetli, çevik; 
Zeki parlar ten sözünde, 
Her halinde ııbbatlilik.. 

Fafkıracak her yerinden 
0

Çocukluiun taze kanı 

§ 

l lla oofl•iı ona§ -
temizliii ve idmanı; 

Sailıiı :role, .....P uçuk 
Bii- ,..,. ....ı aevilir? _ _. 
Zeld, ......... f8D bir p-
Ne aevimli, M ıüzeldir1· -----.. ,--------·· ........... __ , ................... .__ ...... .. 
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edllmrk üzeredir, dedim. 
yumruklarını sıktı, ağlayacak gibi oldu · 

tlls Kavel tevkif 

t.tmitsiz bir tavırla başını salladı: - Onu kurtarmalıyız, diye bağırdı. 
- Tufanın götürdüğü bir saman çö- Onu kurtarmalıyız.. Mis Kavcl bir a-

pünü kurtarmağa imkan var mıdır? zizedir .. Onu öldürmek Almanlar için 
Şimdiki halde zavallılar Sen Jil hapisa- bir ıcrcfsizlik olduğu gibi, öldürülme-
nesinin bir hücre11inde muhafaza altın- sine mani olamamak ta Belçikalılar icin 
dadırlar her haMe .. Almanların elinde şerefsizliktir 1. ~ 

Heyhat! .• 

l"cYdnıattın kurbanlanndtm Amerika1ı danslSzf1n cc.~cdi, Amf:Tikaya götürUlme7c ilzete bir tabuta konmıı§ ve yola 
çıkarılmıştır. 

bulunan Sen Jilden kaçılmaz.. Ora
dan ancak idam günü çrkılrr. Arkadaı
lanmıza ağlamaktan başka yapabilece
ğimiz bir §ey yok ... 
Bize kara haberi getiren delikanlı hay-

Lui Bril böyle söylediği esnada, Mis 
Kavelin etrafında örülen cehennemi ağ 
tamamlanmak i.ızere bulunuyordu. O
nu kurtarmak mümkün olamıyacaktı 

ParnstekD nnsan kasabo kırdı: 

- Yapabileceğimiz ba~ka bir İJ var: Kara şeytan 

Vaydınan tahki atında tntikamlannı almak! 
Bokeman, elini uzatıp arkadaşının e-

lini sıkarken: 
- Hakkın var dostum. Dedi ve bana 

Hapisanedeki vazifeme gitmek za· 
maru geldiği için yeni dostlarımdan ak
~ tekrar buluşmak üzere sözleşerek, 
ayrıldım. "Serbest Belçika,, mensupla
rından Van der Bruk'un Luiz caddesin· 
deki konağında buluşacaktık. son safha döndü: 

- Sizi biribirinize tanııtmnadığmun 
şimdi farkına varıyorum. Affedersiniz • 
Arkadaşım Bclçikanın iftihar ettiği va-

Hapiaaneye geldiğim zaman ortah
ğı gayri tabii bir tel~t içinde bultlum. 
önünde müteaddit otomobiller duran 
dış kapı ardına kadar açıktı. Avluda da 
ıüvari askerleri muhafazaamda başka 

bir otomobil beklemekteydi. Kapıcıya 

merakla aordum: 

'un metresi, sorgu hô.kiminin · tanperverlerden Lui Brildir. 
Sonra beni takdim etti: 
- Sana Entellicenı Servisin en lde

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

etmek IQtfunda bulunduğu için kendi
sine ıenin de teşekkür etmen lazım ... 

önünde ba1Jıldı 
G:nç kadın, cinayetl eri polise haber vermek istiyor 

- Ne oluyor, Allah aşkına? Bu telif 
nedir? 

Kolet, ertesi günkü ifadesinde şu 

sözleri söylemiştir 

. takat Vaydrnanın te.hdıdınden korkuyormuşl 
\te c~az:ısteki insan kasabı Vaydman 
ha rllrn ortaklarının yakayı ele verip 
lr ~se lıkıldıklarmdan beri tamam al-

Bril ile dostça el ııla§tık .. Ensemden bir ıea: 
- Sana ne? diye söylendi ve devam 

etti: 

a!ta geçti. 
~b Su kır1t altJ gün zarfında, Fransız 
~ı bUylik bir f b.bliyet gösterdi. 

l{~ n hafta içirde ?.abrta en ziyade 
' Trikonun, kanı..ı Koletin ve fışı 

l\ SOrgulariyle meşgul oldu. 
ifil.el 0 let; sorgu hakimine verdiği ilk 
litıd ede, Amerikalı ıı..ktrisin keyfiye.. 
~il en haberdar olduğunu ve bunu 

Yonun da bı'ld·-· ·· ı · t• J ıgını soy emış ı. 
~ an Blanla beraber Vülziye gittik
~ ıarnan Vaydmll!lm k~kte bulun... 
~ tğtnı, pencereden uzanıp i~ri ba
ıın ~a gUze1 bir kadın elbisesi gördüğU-

~e Qok beğendiğini ilave etmişti. 
\raydoletin an'::ttığınh göre, o sırada 
~n illan gelmiş, fakat bu güzel elbL f 
le tıı kirne ait olduğ.J sualine sükunet-

l\ Ukabele etmiştir. "' 

t'ika1tolet, ertesi gün garetelerde, Ame
~ ı> .. a~tistin kaybolduğunu ve köşk
ll t>Ol'thiğü 1 . u Clb· ? bıscnin tarifini okumuş. 
Çeki . •selerın genç artistin (seyahat 
lf erıı il atta b' e satın alındığını anlamış. 
~al'ltke ır @n, Vaydman ceketini çr
lık <:a ~ ~:k defteri yere düşmüş. Ar
tornı~nı .curmunu saklamaya lilzum 
tııış ,.;'~~· Vakayı olduğu gibi anlat
eltniş. llllseye söylememelerini rica 

d l\olet, · 
ar e• ılk fırsatta zabıtayı haber. 

t"h •llıek ist a· -· " didilld e ıgıni, fakat Vaydmanm 
lten:lis· en korktuğ•ınu hatta bir gün 
tl' ıni ba ğ ' 
la ediyor. ca ından yaraladığını id-

\' a\'d 
a"ukat' illan, Koletin verdiği ifadeyi 
do~rı.1 ı arı:ıdan haber alınca: "Evet 
dı.. ·· delll· f ' gını kıı4 • 1~· akat kendisini yarala 

:.ven inkar <'lmiştir. 

r ~ole~·~ .. Rlon meselesi 
ettdi~ini' do Blonun katlini nasıl öğ

I 16 ilk ~ ş~ suretle anlatmıştrr: 
erıdı.ı: teşrınde· 1 · d si gU . • yan cınayetin iş-

,. eıı lla~~ n, . Mılvon, metresini erken 
-.t~ • -.:ıe götü .. 
l(! n evvel VUlruyor. Yirmi dört sa-

1\b'h Cdi . zlye adım atmamasını 
}\ ~or. 

"a~ otet, sabahı 
~·cır ıt ge~lrrn k eY!n \"~ öğleden sonra 
ıı l. F'akat v·~1 . içın sınemalara gidi
ll'I 0nu htıyt zıye ~itmesinin menedi
~· :ı'k l'lıeraı..1 Rndırıvor. Sebçblni anla-
'll)ıa ., na dü .. v lldan bi şuyor. Tayin olunan 

L a~d.... r saat evvel k" k . . 
uitı ··•anıa ~t'l o~ e gıdıyor. 
~('ıcı;:en gölilı Yonu kapıda, otomobile 
t~ i fcin k Yor. VDydman; erken 
ı. ~ide 'tıyor B' · . . "' ,1 Cekterı . · ır ıs ıcın bir ye-

'lr '-~ nı \"e ke ... d'l . ~· r "'~ltten •· 1 o•ı gelinreve 
~ ayrıhnı>.masını söylü-

ı .. oı t • 
"'"<> ~l ' ıc:erı . 
hıı.ı •a0nun tıat'r1~::~~~e:. ~rtmantoda 
~ e'-"' nfl',,, B • Llnu gnrüyor, der. 
tlıı, 'el , .. k· Und'.'.ln bar.ıka ycr'"rin 

'it ., n.nd ... • • llt nı.~a, ... 
1 

, ...... hE>JıUz kurumadığı 
tl<ıtı t I! at Ilı ~ekivor. 

Uyo ı !'lonra V r ar. y· aydrnanla Milyon 
ıyecek öteberi getiriyor 

Milyonun metresi Ko1et 

lar. Yemekten sonra, her ikisi Vayd
manm yatak odasına kapanarak husu
si görUşilyorlar. 

Kolet, rr.eraktan çatlıyor. Gece 
yatarken dostunu so~guya çekiyor, ıs. 
rar ediyor. Milyon, sevgilisinin gön
lünü kırmak istemiyor, cinayeti anla.. 

tıyor ve ilave ediyor: "Eğer boşboğaz 
!ık eder, Vaydmanm Lö Blonu öldür
düğünü söylersen seni merhametsizce 
öldüreceğine ve benim de kendisine 
yardım edeceğime emin ol. Elimiz -
den kaçıp kurtulsan bile arkadaşları. 
mız seni bulacak ve kafana kurşunu 

yerleştirecektir! .. .,, 
Kolet, bunları anlntırken fenalaş

mı~. ve sorgu hakimi, sorguya devamı 
bir gün sonraya bırakmak mecburiye.. 
tinde kalmışhr. 

"- Vaydmanın bir cinayet yuva
sı olan bu uğursuz köşkünde kn.lmak 
istcmiyonandum, korkudan titriyor
dum. llfilıf'm hiç oralarda değildi. 
Sanl:i bir ııey olmamış gibi davranıyor 
du. Bana, Lö Bl<mun katli hadisesini 

anlattığı gecenin ertesi gilnU, Vt1yd. 
mandaıı ıızak bıtlunmamak için Vülzi

yo yalmı bir köşk J:iralamak niyetinde 
bulımduğıum söyledi. Fakat, cinaye. 

tin taf silatım gazetelerde okuyan ba
bası nuiııi oldu. 

18 ilk teşrinde Vaydm.anın köşkün
den ayrıldık. O geceyi Milyon, babası 

ı·e ban mii.:::akere ile geçirdik. Babası 

ile ben, hemen polise müracaati muva.. 

/ık görüyorduk. Halbuki cişık-ım bunu 
katiycn reddetti. Hatta babasına çı-

1.-1§tı. Nihayet, bmıa karşı znafı olan 

( Jon Blan)a, Paristcn firarımı::ı tes. 
hil için müraoaat etmemi kararla§tır
dık. tık evvel Konı-Oreziye sonra da 

Nis sahilleri>ıc 1..xıçtık. Milyon benden 
şiiplıelcniyordu. Polise haber vere
ceğim.den çok korkuyor ve beni ateda 
gö:: hapsintle bıılımduruyordu. Bir 
giln, yamndaıı hiç ayırmadığı silahı 
aUlım, sa1:ladım. Hiddetlendi ve zorla 
elimden al(lı. Ve: "Dir erlwğin sildhını 
almak ona karşı cıı liiiyük hakarettir.,, 
dedi. 

Vaydmmı yakalandığı .~mı.mı bira. 
ralık beni öldürmek ve smıra intihar 
etmek istedi. Fakat vazgeçti. lsviçrç 
hıuludunıt gcçmeıJi dilşilndü. Niha11ct 
bunu da muvafık görmedi. Parise 

- Sizinle tan.ıınğıma çok memnun 
oldum, mister NobodL Bir gün hizme
tinizıde bulunabilirsem kendimi bahtiyar 

sayacağım.. 

- Bahsetiğiniz cUn belki de gelmiJ 
tir. 

Hayretle baktı ve tehalillde sordu: 
- Sizin için ne yapabilirim? 
- Mis Kaveli tanıyor musunw:? 
- Tanımaz olur muyum? Dostlann-

dan biri olmakla tcrcf duymaktaymı. 
- O halde, onu kurtarmam için ba

na yardım etmenizi rica ediyoruın. 
- Ne cliyonunuz? diye heyecanla 

aoıldu .. Mis Kavel tehlikede mi?. 
- Mis Kavel t'evkif edilmek illere 

bulunuyor. 
Yumruklarını ııktı. Aftayacak ıibi 

oldu. Sonra kendini topladı. 

dönmiye karar -verdi. Trene bindik. 
YoTda., Lö Blonun saatini pencereden 
nchirc attı ... ,, 

Kadm elbiseleriyle dolu eanta 
Milyonun metresi Kolet, Janin Ket

lerin katli hadisesi hakkında da §UD.la.. 
n söylemiştir: 

- tlk teşrinin ba§larında bir gece 
Vaydmanla Milyon köşke geldiler. 
Dikkat ettim, çara.plan kum doluydu. 

BerabCrlcTinde, içinde kadın elbiseleri 
bulunan kooaman bir çanta getirmitJ
'ler:di. Gene bir ~ yaptı1dannı h"'8et· 

tım.. Fakat, beni etmedim, bir §611 
sormadım. Fakat, iki giln aonra Mil.. 
yon bana 1,300 franklık bir posta ha
oolenamesi verdi: "Git, postadıın al,, ( 
dedi. Tabii gittim, a7d1m ... 

- Hem senin burada iJin ne? 
Döndüm ve beni istihfafla ıüzen 

Mongol ıuratlı bir adamla karşılaştım. 
- AffeY.ierıiniz, diye gayet nazikane 

cevap verdim, kiminle konuımak gercfi
ne nail olduğumu öğrenebilir miyim?. 

- Kim olduğumdan una ne?. Mc· 
sele, ıenin kim olduğunda ve buraya ne 
yapmağa geldiğindedir. 

SükQnetimi hiç bozmadan: 
- Pekili, ldc<lim, cevabı itte burada 

yazdı .••• 

Hapidıaneye gim:>ileceğime dair 
mUaaade vesikamı cebimden çıkarıp u· 
zatmııtım. Elimden alıp uzun uzadıya 
dikkatle tetkik etti ve her fCYi yolun
da görilnce yumupdı: . 

- PekM!, gcçıebilinin. .Fakat avlu
da durma. •• 

Kartımdaki adamı hürmetle eellmla
drktan sonra· fırladım ve doğruca kan• 

tine gittim. Oraya varalı ancak bir kaç 

dakika olmuıtu ki kargıdan yeni ah
baplanmdan Mayerin geldiğini gör
düm. Onun peginden Blank ve Duyz 

bcrg de aökiln ettiler. Uçü de çok yor
gun görünüyordu, geceyi uykuauz ge-

çirdikleri belliydi. Fevkalade ıevinmiJ 
gibi bir halle : 

- Oh map.ııah 1 dedim.. Sizi lıuraya 
hangi rüzgar attı?. 

Mayer homurdandı: 

- Bırak Allah atlana! Berbat bir 
rüzglr 1 Canımız çıktı .. 

CDevamr nr) 

Haberin deniz ve macera romanı: 57 Iıklarına yem yapmadan gideceğiz ha! Allah bir, 
bn gemide bir dakika daha htzmet etmem .. Bu 
ne Iş, alçaklar beni tepeme kadar pislik fıçısına 
soktıunlar da siz karşıma geçip gUlUnUz, öyle mi? 

mlye, hiçbir harp gemisine konulmamrş derecede 
kuvvetli Uç takım makine konulmuştu. Makine
leri çalıştıran gaz kUçUk bir kazandan, bir kok 
ve antrasit ocağından geçirmekle elde edntyor
du. Kok oksijenle birleşip saf hidrojeni serbest 
bırakıyordu. 

\'n:mn: Ali Hıza 8eyıı 
den lldslııin yüzü de bol katran sürülerek gUlllnc 
bir hale getirilmişti. Üçil de o kadar kızgındılnr 
ki, bulaşık dudnklnrlle bize başlarına ne gelmiş 
olduğunu bir türlU anlatamıyorlardı. En sonra 
"Gök gürUltilsU Con,, öfke ile boğularak anlata
bildi: 

- Alçak köpek balıkları!! Galiba bir fıçı 
lıalıkynğı blle çıkarn.mamışlar .. Biraz çenebaz
lık, şaka edeyim, dedim. Beni yakalayınca yağ 
tortusu fıçısına gözleriıno kadar soktular .. Beni.. 

Kaptan Illak: 
- Kısa kes, herif! Gemide ynğ yok muy-

muş? lllç balina ynkalnmamışln.r mı? 
Yüzü gözil katran içinde lcnlmış bir sraka 

tnglllz gemici cenıp vereli: 
- Bizden başka balina tutmamıı;lar efen

dim: bizi de sıska ı;füUnce kaldırıp denize attı
lar .. 

Kaptan ayağını vurarak haykırdı: 
- Demek valctimlz1 boş yere kaybettik! O 

halele heriflerin gemistndc neden gevezeliğe dal
dınız? 

Sonra makineye kumanda verdi: 
- Fulslptt! 
"Gök gürültilsli Con,. öfkesinden deli ~ihl 

C\lmuştu; kekellyerek dedi ki: 
- Demek ... demek ... Bu herifleri köpek ba-

.. 

Kaptan Blak herife bıyık altından ~!erek 
bakıyordu. La.kın topçu Dik ile "dört gözlU,, ken
dilerini tutamıyarak gemiyi sarsacak kadar hız
la kahkahalar koparıyorlardı. 

"Gök gUrü.ltUsü., Con, etrafına hırsla bakı
nırken iskelenin altında bir knra boya tenekesi 
gBrmUş, yavaşça bunu almıştı, birdenbire tıerl 
ntİİarak boya tenekesini topçu zabltt Dikin kafa
sına geçirerek onu kendisinden berbat bir hale 
soktu: 

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

Geminin güvertesinde gUlmoler, haykırış
malar, alaylar bUyUk bir fırtına gibi dönüp duru
yordu. En sonra lskoçyah, Gök gUrilltüsü ve öbür 
gemiciler bir yolunu bulup temizlenebllmek için 
baştarara gittiler ve gemimiz tekrar yol almağn. 
başladı. Bu sırada hemen hemen 66 derece şimal 
arzındn bulunuyorduk ve ertesi gUnti do Groen
land kıyılarınr gözden kaybetmiştik. 

· Bu snbahtanberl, zırhlıya her vakit erzak, 
yağ- gibi şeyler getirmekte ve medent dünya il~ 
irtibatı temin !c;ln kullanılmakta olan kUçtik va-

. purlardan biri uzaktan bizimle geliyor ve vakit 
vakit zırhlı ile işaretleşiyordu. Dört ,::özlU bana 
bu kUçilk geminin keşif işini do y&ptrğrm ~a Lf
vcrpul limanmn. ~ldlp denize cıkacak bUyUk ve 
dP~erll mal ve pnra taşıyan posta vaılUrlarının 
harekP.tlndon blzc haber retlştfrecc~lnf söyledi. 

Bugün geminin makine dairesin! F:ezdlm. 
Burası gerçekten görmeğe değer bir yerdi. Gc-

Ben makineyi gezerken ocakta büyük bir 
ateş yamyor, ne olur ne olmaz elde bulunmak 
Uzero gaz tstthaal edlUyordu. ÇUnkU kaptan Btak, 
f rlandanın batı kıyısı ac;ıklarında. aşağı yukarı 
birkaç kere dolaşmak kararanı vermtştl. 

DA.hl makinist kUçUk Almanın bu muazzam, 
karışık makinenin kumanda yerinde c;alıştığını 
gt\rmek unutulmaz ve insanın dimağında., yilre-
~inde heye<'.anlar uyandıran bir manzaraydı. 
En uzakta. olan, en kilçUk bulunan bir çarkın. bir 
kolun hareketi btıo onun gözünden kaçmıyordu. 
Bu küçük adam. dimağının kudrctlle yukarıdaki 
haydutlara dUnya denizlerinin padişahlığını ,·er
mişti! 

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

Yurarak kamarama girdi ve: 
- Geliniz mister Şahin, dedi, nasıl iş gördtl· 

ğiimüzU yalnndan seyrediniz! Krç omuzluğumuz· 
da "Ktrmızr yıldız,, kumpanyasının bUyUk Bel· 
lonlc vapuru var. Şimdi onunla hesap göreceğiz. 

BU'.\·Uk bir heyecan lclnde giyindim, stıvcrte
ye çıktım. Doğmuş ola.n gUneş, etrafındaki sabah 
bulutlarından kurtulmağa c;ahfjJyordu; rUzg~r 
cenuptan kuvvetll esiyor, fnce bir yağmuru yü
zilme çarpryordu. Çarmıhlar, m:ı.nlka1ar bof!'uk 
ıslıklar çalmakta, bUyilk ve yeşil dalgalar şimal 

(Devama yar). 
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Et fiyatları 
hakkındaki karar 

Maır1Caın blrDınCJen DtDbaıreını 

·Tatblka başlanıyor 
83şvekilin tüccarlara hitabı : 

- içinizde "Hllktlmet tedbirini biz hfll· 
rlz. Yaparmış ·gUrUnellm ! ,, diyenler 
bulunursa onlara sadece acırım 

Ankara, 16 (A. A.) - Müstehlikle-ı 
rin fiili olarak menfaatlerin\ temin et
mek §artile İstanbulda et füıtlannı in
dirmek için lazımgclen tedLirleri, bir 

~kte düşUnmek üzere latanbuldan davet 
: edilmiı olan celeb komisyoncuları, top
. tancı perakendecileri temsil eden 27 

tU.:carın iştirıkiyle bugün iktısat veka
letinde Başvekil Cel!l Bayarın resiliği 
altında görüşmeler yapılmıştır. 

Bu göril§melerde dahiliye vekili ve 
parti genel sekreteri Sükril Kaya, ik
tısat ve ziraat vekil vekili Şakir Ke
sebir, İstanbul valisi Muhiddin Üstün· 
dağ, ekonomi müsteşan Kurdojlu ile 
alakadar müdürler hazır bulunmuşlar -
d.ır. 

Tetkikat neticesinde nakliyat, '!icret, 
resim ve komisyonculuğun • mezbaha 
ücreti de dahil olduğu halde - İstanbul 

perakendeci kasap dükkanında her ne
vi et fiatlannın fiili olarak kiloda müs
tehlik lehine 10 kuruş indirileceği an· 
laşdmı§trr. Ba~vekil Celal Bayar pera
kendtt.:i kasaplann hususi vaziyetlerini 
ve müstehlikle yakın alakalarını nazan 
itibra alarak bunların hissesine isabet 
eden kan azam\ muhafaza edecek ted
birleri almııtır. 

Neticede bir mart 1938 tarihinden i
tibaren 1stanbu1un et fiatlarırun 10 ku
ruş indirilmesi takarrür etmiştir. 

Başvekil, et fiatlannın yükselme5ine 
mani olacak ve fiatların tenezzülünden 
halkm istifadesini temin edecek ted • 
birlerin şimdiden · alınmasını icab eden 
makam ve heyetlere tebliğ etmiştir. 

İstanbuldan gelen heyetin meseleye 
karıı göteröiği alaka ve tedbirlere işti
rak ve muvafakati mucibi mt:nınuniyet 
görülmU§t'Jr. -. 

Toplantida Başbakan Celal Bayar a
§ağıdaki nutku söylemişlerdir: 
"- Sizi niçin davet ettiğimizi bili

yorsunuz. İstanbul büyük şehirlerimiz
den biridir. İçinde maalesef fakiri, orta 
hallisi çoktur. Bunlar hayatı anlanuş, 

bayatını muntazaman idare etmek isti
yen insanlardır. Ancak pahalılıktan do
layı bu imkanı bulamıyor ve sıkıntı çe
kiyorlar. 

Sıhhat statlstiklerine göre İstanbul
da da gıda ucuzlufunu temin etmek 
lazımdır. Sureti umumiyede vatandaş
l:ınnı hayat şeraitfai ucuzlatacak ve 
ilk ağızda onlann sağlığını korumak 
için gıda maddelerini: birer birer ele 
alarak ucuzlatacağız. Bunun için her fe-
ldakarlığı yapacağtz. · 

Şimdi fatanbulda etten başlıyoruz. 

Çünkü, burada et fiyatları fazladır. 

Türkiyenin hayvan yetiştiren bir mem
leket olması ve diğer vesaitin bununla 
uygun bir fiyat vasatisi gösterdiği hal
de etin bu kadar pahalı olması aklın 
kabul etmiyeceği bir haldir. 

Harice yaptığımız fiyatlar itibariyle 
ihracatta en ucuz satan biziz. Fakat 
TUrkiyedeki perakellde fiyatlarımız, 

diğer memleketlerdeki satışlardan daha 
pahalıdır. Bunun manasınr anlamak 
müşküldür. 

Et başlıca gıda. maddesi olduğuna 
göre bu manzara yalnız hükumeti deği,l 
vicdanlan da alaka.dar edecek bir mev
zudur. 

Sizden bu mesele hakkında kat'i ce
vap almak için içtimaa gelmenizi rica 
ettim. Sizi davet etmeden evvel töyle 

düşündük: 

"Çağmyoru:ı:. Et fiyatını indirmek 
hususuntia talepte bulunacağız .. Acaba 
bu meselede bize yardım ederler mi? . ., 
Fakat gene düşündük ki bu İ!J milli bir 
zarurettir. Bir kumandan, cephede as· 
kerlerlnden nasıl fedakirlık, istiyorsa 
bizim de sizden isteyeceğimiz: mesleki 
cephenizde milli maksat adına menfaat
Jerinizden bir fedakirlıktır. Bunu yapa· 
eafmızdan §Uphe etmedik .. Çünkü, mil
li karakteri olan her itin yapılacağı ve 
yahut behemehal yaptırılacağı tabiidir. 

Bana, bu mevzu etrafında müteaddit 

raporlar verdiler. Hepsi noksandır. 
Biz, masrafların hükumete, belediye• 

!ere ve sair teşekküllere ait olan kısmın· 
dan fedakarlık edeceği.ı. Sizi de kendi 
hesabınıza bu feıtlakarltğa davet ediyo. 
rum. Bu sizinle ilk gitmek istediğim 
normal yoldur. 

Şayet bu fedakarlığa iştirak.etmezse· 
nir, milli zaruret diye ifade ettiğim bu 
neticeyi sizsiz olarak tahakkuk ettire· 
ceğiz. Ancak bu neticeyi normal şekil· 
de sizinle beraber temin edebilir ve bu 
meselede çalışanların menfaatlerile telif 
edebilirsek bizim için kazanç iki katlı 
olur. Çünkü biz müşterek menafie kıy· 
met veriyoruz. 

İndirtt.:eğimiz resimlerin, yapacağr
mız fedakarlığın doğrudan doğruya 
müstehlik'n cebine girmesi lazımdrr. 
Yani bu tenzilatın tatbik edildiği giln 
müstehlik o rıispette ucuza etini ala
bilmelidir. 

Bu esaslar dahilinde sizden mlitalea 
istiyorum. Gerçi buraya kadar getir
mekle sizi yorduk. Fakat muvaffak o
lursak zevki büyükt-:ir. Bu, hükOmetin 
milletle el ele vererek memlekette iyi 
işler vücuda getirmek adetin:: de uygun 
olur. 

Sermayenizin ve sayinizin milli kuv
vet olduğunu biliyorum. Bunlan kör
letmek, asla istemem. Şayet: "hükö
met tedbirini biz biliriz, yaparmı~ gibi 
gözükelim,. diyen bulunursa o adama 
da sadece acmm. 

Sözümü bitirmeden davetimizi kabul 
ederek gelm!1 olmanızdan dolayı teşek· 
ko:ir eder ve hepinize muhabbetle hoş 
geldiniz derim ... 

AUlkadarlar ne diyorlar ? 
Et fi:.ı.tlannda bir marttan itiba

ren on kuruş tenzillt yapıla.cağı haberi 
tabiidir ki bütün !stanbullulan ve bil. 
hassa fakir halkı çok sevindirmiştir. 

Yalnız bir endişe aklm11.3. geldi: Bu 
gün etin kilosu Beyoğlunda 60 kuruşa 
olmasına rağmfm Balıkp:ızarmda 50, 
Tophanede 45 kuruşa satılmaktadır. 
Yani kilo ba°Şında on, on beş kuruş bir 
fark göze çarpıyor. Etin kilosunda. on 
kuruş tenzilat yapılınca Beyoğ-lundaki 
fiatın elliye, Tophan<'<lcki etin de 35 
kuruşa inmesi llzım gelmektedir. Fa
kat Tophanedeki bir ka.sap fiat tenz.i
linden sonra etin kilosunu Beyoğhm .. 
daki kasapların sattığı fiata satarsa 
ne olacak? 

O takdirde Tophanedeki fakir hat. 
ke göre et fiatında tenzilat yapılma
mıı olacaktır. 

Bu sabah bir kasapla konuştuk. Bi 
ze şunları söyledi: . 

- lstanbulun semtleri arasındaki 
et :fiat farkları dükkan kirası, müstah 
dim ücreti gibi noktalardan fark et
mektedir. Bundan başka Karaman, Kı 
vırcık gibi etlerin cinsleri arasında da 
hayli fark vardır. Yağlı yağsız olduğu 
gibi bazı kıvırcık eti vardır ki, çok 
lezetli ve yağlrdrr. Diğer bir kısmı var 
dır ki, yağsız ve eti lezutsizdir. İşte 
bunlar da et fiatlarmm değişikliğini 

mucip olmaktadrr. Et fiatlarmda on 
kuruş tePZilat bizim de lchimizdcc1ir. 
Çünkü çok satış yapacağımızdan ka. 
zancmıız da o nisbette fa1Ja olur. Son· 
ra tenzilata rağmen semtler ara!mda 
bugUn görUlen fark o zaman yine gCI. 
rillebilecekti:r. Beyoğlunda elliye et 
Tophanede, Yedikulede 35-40 kuruşa 
inecektir. 

Mezbahada görfü:tUğUmüz bu işler 
le alil.~:alı bir zat ~unları söyledi: 

- Et satışı hileye çok müsaid bir 
fştlr. Belediye zabıtası bu hususta da
in:.i ve sıkr takibat yapmaktadll". Yal
nız et fintlarında tenzilat yapılmcn 

memurların fiatı da çok siki bir suret 
te kontrol etmeleri l!znndır. Çünkü 
başı boş bırakılan bir kasabın fiatr 
yükseltip halkı ucuzluktan mahrum 
bırakmMı mulıtemeldir. Bununla bera 
ber etin ucuzluğunu temin için kongre-
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Sanatkar Fransada kabine 
midesini düşün- haA laA ku· rulamadı 

memelidir 
_... Baştarafı 6 ıncıdn 

tai nazardan, yani artisUn himayesi 
noktasından inşa edildi. 

Ben, sanatkarı kollektif çalıştırmak 
imkanını da. kabul ediyorum. Yani si
parioler şahsa değil de, birkaç artis
tin mUetcrek mesaisine terkedile.bi· 
lir. 

Bu aırda Leopold Lcvi d6 3öze kan
garcık, hiç türkç-e anl.am4dığı ha'lde, 
hayret odilccck bir tevarildle) bir'le§fk 
sanatkarlara ayni zamanda nvuayyen :i§ 
üzerinde çalıftnak imkanının verilme.!i 
liizıımmıdan baheetti. Pro/esör, tabfi 
1ronıı§mamızm esas mcvztmnıı biliyor· 
du. 

Zeki li'aik: 
- Bilhassa, Rönesans devrinde ol

duğu gibi birleşik sanatkarlara iş ver
menin gayet faydalı olac:ığına kaniim, 
dedi, bunc!an başka, garpta resim ih· 
tiyacmm ayakkabı ihtiyacı kadar 
mübrem bir hale gediğini hatırlatmak 
isterim. 

Bizde amatör resim müşterisinin 

yokluğu~& bir aralık iktrsadi buhran 
sebeb gösterllmek istenmi~i. Bu, ~n
ce, kat'iyyen varit değildir. 

İstanbulda beş yüz liraya kadar sa
tılan radyo makineleri, dördıor yüz, li
ralık grigiderler, üç yüz liralık manto
lar, dört liradan a.~ağı olnuya.n çorap. 
lar, tıklım tıklım pastacı dükkanla
rı, sekiz silindirli otomobiller milşte
ri buluyor; fakat bir tablo mUşteri bu
lamıyor. Geçenlerde mevzubahs olan 
hakkı telif mukavelsinin tanınnıa.sr, 
bu itibarla da faydalı olacaktır diyo
rum. ÇUnkU bu kanuna · sığınarak, 
yerli sanatkar, az bile olsa, esrini sa
tabilmek imkanına ı:a.vuşacak. 

Znhir Sıtln COVEMLt 

Tren kazası 
_.- Bnştarafı 1 incitle 

kanaatiyle :ıolu kısma.:ruştır. Ancak, 
kenara çekilen adam, kendini emin 
bulmamış obcak ki, hattın üzerine a
tılmrı ve köprUntin berisine geçmek is
temiştir. İşte tam bu sırada tren IYJ
tün hızıyla gelmi~ ve zavallıyı altına 

alarak &Urüklemiştir. 
Lokomotifin tekerlekleri, bir giyo

tin dehşetiyle adan1.:ağızm bir anda 
kafasını koparmış. hattın kenanna at
mıt .. gövdeyi ikiye bölmliştür. 

Zabıta, hadiseye elkoymuştur. Ölen 
adam Devlet Demiryollan vagon usta
larından otuz, otuz be~ yaşlarında İs
mail Uğurludur. 

DJŞARDA: 
• lSVİÇRE'den ,·erilen btr habere gö

re, bir ziraat mQhendisi bir oğncdnn sun'l 
süt istihsal elme~e muvnffak olmuştur. 

• Llppcde bir nutuk söyliyen Almnn 
dahilile nnı.ın Frlck, Atman vatandaşln· 
nno ecnehl memleketlen.le fena muamele 
ynpılmasının kabul etlllemlyeceğint söyle· 
mlştir. 

• Yunan ~clinhdinln iıdf\':lÇ mcrasl· 
mfndc hazır bulunan Yugoslav kral naibi 
prens Pol ve diğer aile efrol!ı Belsrada 
dön m ilşle rdf r. 

• lrlanda hilkiı.met reisi De Valera Lon 
draya gelmbJtir. Sunday Ta1ınisin yazdığı· 
na göre lrlnndn sahillerinin müdafanın 
için, Do Ynlcrn bir torpido filosu teşkili 

pllınını görüşecektir. 

• lngllterede şiddetli lıir fırlınn hüküm 
sfirmektedir. Du yüzden tayyare seferleri 
durmuştur. Rüzsftrın süratl c;antte 100 ki· 
lometredlr. 

• 12 knd:ır Amerikan gemisi, Antll de· 
nlıinde ynpılacnk gizli manenatnrn işti· 

rak etmek üzere yola çıkmışlardır. 
• Amerika haşmüddeiumunıisl yarın is

tifa edecektir. Yerine füıı,·clt tarafından 
yükst'k mahkeme Mkimlerinden biri tn· 
:rJn edllml,tir. 

• Almnnyonın, eski Knyzer Vllhelm'ln 
memlekelc avdete muhalefet ctmlycr.cl;i
ne dııir cıkRn $Ryiatar bir Alm:ın ıınzctesl 
tarnfınrtan proıe~to erlilnıektcdir. 

ler y:ıpan, muhtelif alfıkalılann fikir
lerini nlan hUkCimetin ihtik5.ra S' 1rlnuı. 
ması için de esaslı kararlar vereceği 
ve tedbirler alacağı muhakkaktır. 

Ziyafet 
Ankara 16 (A. A.) - Et kongre

sinde bulunıruık üzere buraya gelmi~ 
olan et tüccarları şerefine iktısat vekili 
Şak!r Kesebir tarafından Kapriçte bir ( 
ziyafet verilmiştir. 

Paris, 17 (Hususi) - Kabine buh- j 
ranı devam ediyor. Fakat memlekette 
sükQn mevcuttur, hiç bir nlimayi§ ya
pılmamııtır. Halk sabırsızlıkla ye~l 

hUkCımetin kurulmasınıbekliyor. 
Radikal ıosyalistlerden Maliye na

zırı Bone tahmin edildiği gibi, kabineyi 
teıkile muvaffak olamayınca Reisi
cumhur bu vazifeyi sosyalist partisi li
deri Leon Bluma vermiştir. Bone kendi
partisinden bile tam ve kat'i bir muza
heret görmemiştir. 

Bu vaziyet üzerine resicümhur Lcon 
Blumu saraya davet ctmit ve kabineyi 
teşkile kendisini memur etmiştir. 

Blum mevcut şerait içinde kabineyi 
kolaylıkla teşkil edebilecek zatın Her· 
yo olduğunu söylemişse de, Heryo 
meclis reisliğinde kalmak istiyerek tek· 
lifi kabul etmediği için, bu vazifeyi Lc
on Blum deruhte etmiştir. 

HUkumet teşkiline memur edildikten 
sonra Blum, yeni kombinezonun mu
vaffıkıyetini temin hususunda zaruri 
addettiği muavcnetleri temin :le me{gul 
olmuştur. 

Komünist partisinden Torez ve·Dli
los komünist partisinin kayıtsız ve şart
sız olarak hükumete iştirak edeceği va
dinde bulunmuşlardır. 

Anlaşıldığına göre. komünistlerin 
hilklımcte ittiraki meselesi radikaller a
rasında ihtilaflara sebebiyet vermekte-
~ir. 

Blum nihayet Maliye Nazırlrğınr 

kabul etmesi talebiyle merkez partile· 
rinden Flanden'in "Demokrat birliği,, 

partisinden Pot Reynoya müracaat et
miştir. 1932 senesinde Tardiyö kabine
sinin maliye nazırhğınt yapmı§ olan ve 
ımliyeye dair bir projesi olan Pol Rey· 
no bu teklifi kabul için şart olarak ka· 

Romanya 
politikası 

Bükreş, 16 (A.A.) -Halen Cenev
rode bulunan Romanya hariciye 
nazırı Mtcesco, Fransız kabinesi te-
şekkül eder etmez, mezkur hUkfımct· 
le görüşmek Uzere Parlse gidecek· 
tir. B. Micesco Balkan antantı kon
scvlnc iştirak etmek Uzere şubatın 
ilk 15 i içinde Ankaraya. gide~cktlr. 

Romen politikacılı rınm sözleri 
Roma, 16 (A.A.) - İtalyan mat

buatı Roınanyanın yeni politlkasm
dan bhisle bir çok tefsiratta bulun
maktadır. 

Gazetelerin hususi surette gönder· 
diği muhabirler, Romanyanm başlt
ca politika adamlarile yaptıkları 
mUlA.katları blldlriyorlar. 

Goga yeni politikanın yani Yahu
di aleyhtarlığı politikasının başlıca 
sebebini şu suretle anlatıyor: 

.. _ Romanyadaki yahudl atoyh
tarhğınm bir doktrin dUşmanlığı ol
madığı aşlkftrdır. BUtlln azhklaı·ın 

hukukunu tamyoruz, fakat devlet 
hayatının temellerinin muh:ıfaza e· 
dilmesini istiyoruz •e bu temellerin 
tamamen Rumen olması lAzımdır. 

Beynelmilel bakımdan, devlete 
sağlam bir ıc barış platformu temin 
için bütün nzhkların haklı istekleri
ni kahul etmek istiyoruz. Alman un
suru serbest bir kültürclle inkişafa 
mazhnr olacaktır. Fakat doğu Av
rupasının her köşesinden Romanya 
ya gelen bu yeni gö~ebe halkın Ro
manya. halkr olarak tanınmasını ka
bul etmiyeccğim. 

Milletler cemiyetinden korkmuyo 
rum, meseleyi Cenevreye bizzat ken 
dlm vereceğim. Milletler cemiyeti, 
memleketlerinden kaçan ve Roman
yayı istilfi eden bu şahısların yerle
rine dönmelerini istemelidir . ., 

Goga, dış politika hakkında şu söz 
lcrl aöylemiştir: 

"-Tasa,'Vurumuz, eski ittifakları 
ve mevcut dostluk paktlarını PSaslr 
bir surette d<'ği$tlrmeksiıin dostluk· 
Jnrım1zm cerı;:eveslnl genişletmek· 
tir.,. 

"Demir muhafaza .. teşkilatı reisi 
Corncllmı Codreno da şu beyanatta~ 
bulunmuştur: 

"- D~n kUçük antanta, Bıılkan 
antantına ve Milletler cemiyetine 
muhnllftm. Roma - Bcrıtn mihveı·i· 
ne inanıyoruz ve fikirlerimizi bu 
mlh\'ero doğru ç~piriyoruz. ,. 

Habor - Bu sözleri söyliyen znt 
Romanyanm müfrit sağ cenah parti
si reisidir. Bu partiye mensup ndam
lar beş sene kadar ev"e1 başvekil 
DUknyr katletmişlerdi. Tltülcskonun 
zehirlenmesi hlidisesintn de onlar 
tarafından yapıldığı söylenir. Bu 
partJ son lntlhnbatta parlamentoya 
mebus göndenneğe muvaffak olmuş 
tu. 

binenin siyasi teıekkillilnde cusnJtad' l 

yet federasyonu lideri Maren ır;:;:: 
kadar - bu grup dahil • genitle 
teklif etmiştir. Fakat Blum bu hu:; 
ta kendisine muvafakat cevabı ver ._._ 

p• t, 
yeceğini bildirdiği için Reynon~..,J ti 
kQmet kombinozonuna ittirak ihti 
ortadan kalkmz§trr. 

Bunun neticesi olarak Blum, ::: 
ziyade sola müteveccih bir nevi ;,. 
birlik kabinesi te§kilinden aarfınuar 
mek mecburiyetinde kalacaktrr. 

Son dakika 
' Blum kabineY' 

teşkilden 
vazgeçti 

• dl' \ı Paris, 17 (Hususi) - Blum, 20 • tı 
kika kadar reisicumhurun yanında ırıJ \ıt 
dıktan sonra Eliza sarayından ayrı~ dQ 
ken gazete muhabirlerine şu bey•111 .\ 

b~ vermiştir: •,t' \ 
"- Bizzat kendimin de rok cUr l 

:ı ~ Qc 
karane addettiğim bir hükumet xoıs;u. 
nezonu yaratmak için çok çal.ı§tıttl· aP' ı, 

hakika bu husustaki cür'et çok f al' ~I 
imiıı. ki teıı.ebbüsüm neticesiz kaldı. 11 la, 

:ı :ı te• ~ 
nız bütün efkan umumiyenin bd clr-
şebbüsümü büyük sempati ile kartıla 
ğını gördüm. bir' 

Bu hale nazaran ortada hem halk Jt" 
liği komitesinin hem de M>l c~ f tii 
katarı delegasyonunun istedikten si 
bir halk cephesi komb:nezonu ~ 
ldu. Fakat bu cephe üç fırkadan oJI. 
ıosyalis.t, radi~~ sosya~st, Jcorn~ rl' 
partilennden murekkeptir. Halb~Jd jall' 
dikal sosyalistler dün a1qa.mki ıçt # 
lannda komünistlerin bükllmete 61' 
raklerine karşı kafi bir muhalefet g 
termişleı-dir. 1ı" 

Bu şerait ~ltmda ~eiaic~urun rfr 
na tevdi etmış oldugu vazifeden ... e~ 
nazar ettiğimi ken.l:iil~rine bı1dı~,,. 

bbu.teruzaruretinde kaldım. Bu tcıe r1JSSI' 
daha fazla devamı faydasız görUyo t4 

• • ! • mtrnlekC 
Şahsi memnuruyetim ıçın . I' 
bir gün değil bir saat dahi kaybett1rıı' 
istemem.,, ~'1 

Son dakikada Reisicumhur, Ş 
çağınnI§br. ~ 

Çin - Japon harb~ır 
Han kov, 1 7 (A.A.) - Çin Ue JI' 

ıomatık mnnasebetlertnt ke~n rJ.' 
pon hUkümetlnin bu harekeune ,ıı11' 
men Çin hükumetinin makul ıı•' 
şartları müzakere etmcğe datıll11~8r~' zır bulunduğu resml mahf 
söylenmektedir. ıyJ 

Bu şartların Çinin mülkl -çe ~asrı' 
tnmamiyctln11hla.l etmemeıert 

dır. dit' JI". 
Jnponıar tarafından tlr.ıı ıtt•l,t 

dar blldiı ilen şartlarda bu no 
hiç nazarı itibara almmamıştır~ıı'y 

Çinin Japonyadnki sefiri Jl• ti •' 
yung, Japon sefiri Kavagoe •1~Jf lmır alınmaz Tokyodan ayrı 
hazırdır. ~ 

Londra; 17 (hususi)_ To ~ 
gelen haberlere göre, Ja.ponl~ ifpt• 
Kay-Şeke verdikleri mühlet bıtııl ._, 
Mareşal tarııfından bu teklifleı:~ 
müsbet ne de menfi bir cevap verıj,.d 
diği için Japonyanın Çine re&lilen ~· 
ilan etmesi muhtemel sa.yılına) ~ 

Maarna.fih bu hususta bir k•~~ 
önce çıkan haberlerde, m~ ilJSl1>" 
vermese dahi Çine ilanı harp ed ~· 
ceği söylenilmektcydi. Bununl:ıc1~ 
ber, ilanı harp haberinin h 611 
yakın olabi;.:.ceğini anlatan ~ JJ' 
liller mevcııddur. Bu ara.da Ja~·~ 
riciye nezareti istihbarat sefi ~·ııssss., 
geçenlerde Şanghay ve NankıP rftof' 
kas!na ynpt.ığı seyahatin, iIJl~i~ 
luk konferansı mukarreratı ts a) fi" 
na maha!!i r.ıemurlan hazırlaı11 ~ 
lesiyle yapıldığı söylenmekte ": ~ 
Domei ajansmın Japon hariclJiof t': 
rı Hirota.n:n Çindeki büyük el?~ıı:~ 
ri "n!!ırma·~a karar verdiğini öğtfY 

~ ~ J • 

bulunduğu ilave edilmektedil'· 

Hurp ÇinHlerin lehine 11,r'~ Şanntounsun garblnde JllU jll~ 
şimdi daha ziyade Çlnltıere sıı1ırr 
bir manzara. arzetrpektedlrİePı _ _!!ı' 
dtğtne göre, Çinliler ChO\'S il avr~ 
rar işgal etmişler ve Hanlt01°r .1'~~ 
ilerlemişlerdir. 10.000 kada •llo4 ıf' 
askeri alclficele Mancb~1rıld'4" Chantoung cephesine gön ~ 
tir. Şanslden takviye kıtaaU 
rllmektedir:ı 

~~~~~~~~~~~~~~~__:___~~~~~~~-



• 
HIKA YE 

Halk 
?J11dızsıı, mehtapsız boğucu bir 
il ıtcesf, etrafı baştanbaşa Hrtmnş
ttıı hlr, kocaman, bitkin bir hay
'tır rlbt boğuk boğuk lnllyor ,.e ağır 
Gıt'1Ykuya dalıyordu. 

b~lııt~kce yere doğru alcalan kara 
tt.ını ar kımıldıyorlardı. Şehir bah
" k n tozla örtUIU ağaçları, boğu-
tlbf ~ranıı~ın içinde Adeta ölmüş · 

"- 'reketalz duruyorlardı. 
beıı1~erı muztkanın sesi bnhçenln -
}ek Yatmakta olduğum - kuytu 
~~. ;[anlık köşesine kadar gellyor
b,l'\b r nıarş çalınıyordu. Bu marşla 
~lll tt~r beygirlerin ayak sesleri, ka
~ltı b ayışlan, bUmem kimin söyle
~Gttın 1~ veda şarkısı da fşltlllyordu. 
~ı..,. u sesler, marşla birleşerek, 
aı,,1, 0ndakı lokomotifin ağır nefes 

lı' l'tnr boğuyordu. 
da b21~lr bir yerde, ağacıarın nrasın
'~ıe takım ateşler parhyordu. Bu 
te h rde, Adeta yerden uzaklaşmak 
lııtren~' kara göklere uçmak iste-
n 1r hal vardı .• 

az da hayasızca, ccno şarkısına de
vam etti: 

Se,·giUm döğllşliyor, gaUbn ııç; 
'l'ok sc\"gill ise hep U)'uy,lr. 
Den ondan ayrıldım. fakat 
l>ilnya.dn Jdmscm rok. 
Az sonra kadının sesi kesildi. 
Bana öyle geldi ki biraz kalkıp 

oturur ve ellerimle karnımı bastı
rırsam, açlığın acısını daha az duya
cağım. Ağır bir hareketle döndüm 
ve kalkıp oturdum. Kanape iniltili 
bir sesle gıcırdadı. Bu inleyen ince 
ses, kadını dönüp bnkmağa sevkettl. 
Tek ve ağır bir yağmur damlası e
ltmln üzerine düştU. Bilmem neden, 
bu damlayı dlllmle yaladım. 
Kadın sessizce geri döndU ve kar

şıma selli>' durdu~ 
- Son burada. neye oturuyorsun? 

diye sordu. Sarhoş musun, nesin 1 
- Buradan gidiniz! .. Ben sarhoş 

falan değlllm .. Size hiç de lQzım ol
mayan hlrislylm .. 
Kadın, sakin takat çıngıraklı bir 

sesle: 
- Esasen bana Mç hlrJnlz Jaırm 

....................................... _. ..... ,_..__.. 
: : : Yazan: : 
~ Makslm Gorkl i 
: ........................................ - ................. ! 

Biraz sonrn gene f;Ordu: 
- Demek yat.acnk yerin yok? 
-Evet, yok. 
-Demek böyle, ha!.. Halbuki ben 

arzu edince kendime her vakit yata
cak yer bulabiliyorum .. Fakat arzu 
etmiyorum. 

C C'nç kı:ı başını şiddetle salladı ve 
r;fgnrnsmr avucuma sıkıştırmak iste
di: 

- lstemlyorum, dedim. 
- Yoksa aç mrsın? diye sordu. 
Yavaşça: 
- Evet, dedim. 
- Halbuki hen tokum .. Yarım sa-

at 6nce bir ahçı dUkkAnında. çorba 
ne kötte yedim. Sıcak köfte tıe so
van .. Ne lezzetli şeylerdi!.. Belki sen 
de köfte isterdin? 

Adeta kırılmış bir camın sesini 
andıran ı:mgıraklı bir sesle gülmeğe 
bnşladı. Gitmek istedim. Fakat aya
~a kalkınca sallandım. Bunun ilze
rfne, sokaklarda serserlyane dolnı;:
mndnn burada. oturmanın daha mU
nnfli p olacağını anladım. 

1'omşuın: ~I .:~· akasya. ağaçlarının altrnda
tfıı~e antrlr ve eski bir kanape Uze
''1 lı:e Yatıyor, açlığın uzviyetimt na.
dnııı :ıtdiğfnl duymağa calrşıyor
.\~ 2~ lflyetten başım dönilyordu. 
~etıı ;:ıan evvel, şimdiki açlık kadar 
b liaıı:ıı:~un, bana eziyet veren hayata 

değllslnlz! Hepinizi şeytanlar gör-
sün!.. 

Knnnpcyc yaklaştı, yanıma otur
du. Bir kibrit çakarak yüzilme tuttu 
ve alaycı ,,lr sesle: 

- Ne o, dedi, ayacıklnrrn tutmu
yor mu? 

Sesinde gizli bir sevinç var gibi 
geldi bnnn .. 

Genç kız biran için sustu. '°ttlztka 
da artık '.:nlmryord11. Şimdi havada 
yorulmuş lokofottfln nefes alışın
dan başka bir şey duyulmuyordu. 

ne fırlattı. Yavaş ve mndeni bir ses 
duyumu. µu, yJrmt kapiklik paranın 
yere dtişerken, ağaç yapraklarına 
çarparak çıkardığı sesdl. 

nana, ~ya yüzüme yapışkan bir 
çamur atıyorlarmış gibi geldi. Acı
dan, hakaretten, aclığın verdiği ıa
tıraptnn titriyordum. Bundan maa-

~tlde k k hisleri de, ynvaş yavaş 
\'oı ayboluyordu. 

- Surata bak da silngliye davran, 
diye söylendi. 

Hareketinin manasını anlamaksı
zın sessizce ona bakıyordum. 

O, benden bir adım kadar uzakla
ı;nrak hain bJr sesle: 

da, onun, hayatımın camurlle zehir
lenmiş yüreğinin ıstırabını ve acısı
nı anlamış olmamdan ötUrii de tlt
rlyordum. Bir sigara tellendlrdl ve vücudunu ~~. k:rı bir dönemecinden YUvar

~IAer ~k bir kadın, bir yaqından 
a~ı, :anına sallanarak ağır ad1m
~Sle b~na doğru gOllyor ve yarım 

snllarnnğa başladı. Du sallantıdan Genç kız birdenbire bana doğru 
eğilerek yavaş ve okşayıcı bir sesle: 

- Bana bnk. dedi, sana yirmi ka
pik vereyim mi? İstiyor musun? Ha, 
söyle? 

- Onu sana vereceğimi sandın, Genç Jcız yUrUdU. Küçil silueti ge
cenin knranhğmda. kayboldu. Fakat 
uznktan, koyu karanlığın içinde bir 
defa <lnha sesini duydum: 

kanape gıcırdadı. Bana öyle geldi 
ıle~'il mi? Buldun enaiyi .. Burada 
senin gibi yUzlorcesfntn açlıktan gc
ber<llğlnt görsem bana vız g_eltr .. Al
laha ısmarladık .. 

tır, t earkr mırıldanıyordu. Az 
4e ba.~arkınm sözlerini ayırt etme

l\ıı~ :ı.ı:lını: 
~tın n JftinUm işsiz geett. 

h Şarır1"1em de u~tn. gtttl .. 
ı:ı eıııın hazın ve gn.mh idi. Kadın. 
1 lt1tıt1;~anape üzerinde yatmR.kta 
tıı111 . u görUnce şen bir sesle söy-

ki bu gıcırdayan benim vUcudumdtı. 
Zaman zaman pırıldayan sigara a
teşi kom!i'umun yilzünil aydır.latıyor
clu .. Bu yUz. yannklarr henüz penbe
llklnlnl kaybetmemiş açık mavi 
gözlU, sevimli bir Rus kızının yu
varlnk ;\iizüydil. 

Yavaş bir sesle: 
- Veriniz, dedim, sonra ben size 

geri veririm. 
Yemek yiyebilmek lmkA.nlarını 

diişlinerek ar. bir insanın bUtiln o aç
lık hırsile titredim. 

Hayasızca btr kOfür savurdu ve 
uzaklaşmnğa başladı. Fakat beş a
dım kadar uzaklaştıktan sonra ge
ne durdu; ağlamaklı zannettiğim bo 
ğuk ve titrek bir sesle: 

- Şnyet gebermezsen.. Onlara .. \ 
O hergelr.lere bunu anlat. 

Etra frmda ölU bf r sesslzlf k vardı. 
Yalınz lokomotif, muztartp bir hay
vanın ağır nefesini nndırır bir sesle 
lı~Ja. nefes almakta devam ediyordu. 
Uzaktaki ışıklar korkak korkak tit
riyorlardı. 

Sordu: 
- Hasta mısın? 

' - Evet, dedim. 
>'a .\illa tıı-orın n Yarabbi, burada. birisi 
Gt lfı~ ~e UR .. Korktum vallahi... 

tıı. vap vermedim, kımıldama-

G<>ç kız ytlzllnll bana do/!ru yak
l:ıştrrnrak haffrçe., bir şarkıyı başla
dı: 

- Cöril~ or musun? İşte yirmi ka
piklik para .. Dak işte .. Bilsen bunun
la neler nlınnbllfr! .. lki gUn karnın 
do:rar .. Vereyim mi? 

Ben sessizce elimi uzattım. 
- Demek vereyim? 

- Belki de sen kabahatslzsln, de
di. Delki de iyi bir adamsın! .. Fakat 
arkadaşların hesabına tahammill 
et! .• Anladın mı? Ben de, hlc; olmaz 
sa hayatımda bir defa bir köpe/;I fğ
neledlğlmi düşünmekle miltcsellf o-

Altımdaki toprak da, fneanlar ta
rafından kırletllmtş, göğsünden be
ni fırlatıp atmak için uğraşırmış gi
bi snllnnıyor, d6nilyordu. )' İtadın b llıtnd dltkatle bana. bakarak 

~n ••eti. Biraz uzaklaşınca 
Yilksek bir ı:ıe le. battft bir 

-
.. .... . 

Ben çoktan kemll ı'Uyanma j?fder· 
dim. 

Fakat ncr<lo dok<luğumn bllml· 
yorum. 

Birdenbire kahkaha. 11e gUlmeğe 
başladı. Elime vurdu. Kolunu blltUn 
hrzıyln sallayarak parayı otların içi-

lacağım.. ı · - ı 
Sesi boğuk çıkıyor ve zaman za.: 

mnn keslllyordu. 

Çeviren: 
Ferah Ferruh 
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1'\ı rn - Size düşes dö Şevrözü veri;o~ 
~Ilı.· ~~kn.t bana yardım etmeniz la
hoı- QiinkU bazı maniler vardır. Bu 
··"'nlle~i b 
d<lfl'\t • en tnnımıyorum. Bazı ıt-
'la ar \Tnrdır ki, onların listesini ba-

\'~rl'l'!' . • 
~eeana .nız lazımdır. Diyorum ya he-
°l'it kapılmayın ve isyan etmeyin. 

l'c-nteyi F 
tııt kar 11• arzedcllm ki, sizin 19k1-
bf.iturı ~·c.-ı mevzuu :,nhis değildir. Siz, 
aı~k . arcketleriniz ve halinizle bir 
.. hır hal b SO;vı~ n ir casus olduğunuzu 
~u ~kl istiyorsunuz. Ben ise size 
~ ..... y emek ll"~:.burlyeUndeyim ki 
~e~ k ' 

ffa ed! ' "rala kaı11r olan vazifenizi 
h ~·oı-&u 
er G<ıyj nuz. Şunu s<Syliyeyim ki 

hain \' anla!;mazsanız, asıl o zama~ 
80 e alÇak d 

l'li~Yiın . a dedilirsiniz. Şunu 
l.. kı .... 

+- U\'lnyı Uın 
"'Vlıt ett· ' it8izIJk ve tessürtinün 

....._ s~ği bir sertlikle sözUnil kesti: 
ru. 8Un rnonseny·· , 

l 
~ or. 

'd Yı bir an d • 
1 

1• ~l§liyö k ' . erin bir sükflt kap-
' hi~ endısine böyle bir tavır
t,_ :~ p edild'ği 
.~."Ylıı ı nden mUteh ... ,.;~· \11 Y'i iac bel . a,.,. ....... ı, 
it~ 11.ıabı b kı ?e·. içindeki son bir 
lld~di akl)esıyle mücadele ha-

1'rı eun; k Lu,,inyi, talak kus etmiş o. 
ttı~. ardinale tızatnı .. 
l' '"""!ık a.ı·ı ış, ona, ıçınde 
~ ~u. lli~i~ beliren gözlerle bakı· 
l:~dialni ~~'. bu adamın, fçin için 
hı~~taa Yıl~nJ ve belki de aşkının 
~~a l'ere lariyle \1\ırulup hemen 

it lteıı~ Yıkılacağım "'"'1 d B' ~, .,ne 8Ö -. a ı. ır 

ha~ Lu\inYi Ylerneden hareketsiz kal. 
ı. Yo en tatlı lbir tebesstimle 

k.. _~rıYinln 
~ı lndı..... kolu ağır ağır dilştU. 

ll}f <ıUf Ve l\ğlad 
~el kork ı .... Ve o zaman 

~'1\inY'i .:ıç bir eey gördü! 

~t h ~rn ağlıyor, hem de arka 
~~l'll t l.I>Oletlerlni, şövalyelik 
~. ~ 5-teren ni§anlanm sökil· 

ra. kılrcını da çıkararak 

----......--------------
nuıS!lnm üzerine koydu. 

Luvinyi, kendi kendini şövalyelik
ten azlediyordu. 

Bunu bitirdikten s_onra, karma ka. 

rışık bir hal alan ve tere bürünmüş o
lan başını kaldırdı \'e 

- Şimdi konuşabilirim! 

Dedi. nieliyö de; sizi dinliyorum! 

demek istiyen bir be.ş işareti yaptı. 

Bunun lir.erine. Luvinyi gUçlUkle duyu 

labilir bir sesle şöyle dedi: 

- Suikastçller bu ak~am toplan.. 
dıla.r ... 

• -Nerede? 
- Onun e\inde ? .•. 
- Çok güzel. Benin~ yapmak isti-

yo~lar? 

Lminyi çok garip bir ta.vırla cevap 
Yerdi: 

- Sizi öldürmek istiyorlar. 

Rlşliyö sarardı. Kama darbesiyle 
ölmek, onun hayatında her zaman en 

büyük korkusu olmu§tur .. Bunun için

dir ki sarardı ve etrafına dehşet dolu 
nnzarlar atfetti. 

Bu bakış, ka.pmm üzerindeki per. 

denin aralığına takıldı ve Rişliyö, bu 
aralıktan bakan ve ainliyen peder Jo. 
r.efin başını gördü! Bunun üz.erine ken 
disini topladı ve aakin bir sesle sor. 
dıı: 

- Bu iai ne zaman yapacaklar? 
-Yarın! 

Bu defa kardinal sendeledi. Dara
ğacml\ bunca insan göndermek cesare-

tinl gösteren bu adam, katil ve bilhas
sa katlinde:ı son dere<'e korkardı. Asa
bt bir Urperi§ içinde kenidisin koltuğa 
attı. J.,uvinyi ona doğru bir adım içe. 
ri gırerek Rlşliyönün kolunu yakaladı 

ve kamçı tesiri yapan vahı;ıi b:r sesle 
şöyle dedi 

- Katiller, ellermdc kamaları bu-
lunduğu halde, burada olsalardı 

" 

--------------------~---- -~---------------------Bu söyliyen, kapı arkasındaki bir 
sesti. 
Raskasın, dudakla nna doğru uza. 

nan şarap bardağı yolda kaldı. Saçları 
diken diken oldu. 

- Bu ne? diye mınldandı. Yoksa 
ınucheler devresi avdet mi etti? Ölüler 
konuşmağa mı başladı? 

Drşarrdaki acıklı ses inliyordu 
- Aç, Ra.sku ! Tann aşkı için doe 

t.un rahip Korinyana kapıyı aç! 
Raskas koşarak kapıyı açtı ve r:ı.

hip içeriye girdi. Köpek onun ajra.kla
rına doğru atılarak :ısırmağa çalı§b ve 
hayretinden donakalan Raskas bağır
dı: 

- Ta. kendisi ! 
Korlnyan sordu: 

- Niçin ben olmlya.cakmışmı? 
- Fakat sizin, Sen nehrinde veya 

mezarda olmanız lamndıl 
Rahip masa.ya ietihaJ.ver blr nazar 

atfederek cevap verdi: 
- Beni yemeğe davet ederseniz, , 

~ize hem meza.rden hem de Sen nehrin
den nasıl kurtulduğumu anlatırım. 

Korinyan bunları söylerken, bir 
taraftan da iki Uç tekmeyle köpekten 
kurtuluyordu. Bu aralık, Raska.s da 
kapıyı kapıyordu. Be.şmı ~evirdiği 
zaman, rahibin masa başına oturduğu
nu ve kenarda duran sucuğu keserek 
yemeğe başladığını gördfi. Raskas o
na hayretler içinde baktı ve sonra mı
rıldandı: 

- Doğrusu, hiç olmazsa ben de 
payıma dUıJeni yiyeyim. Yoksa bu he
rif her şeyi yutup bitirecek. 

Bir dakika sonra iki casus karşı 

karşıya oturuyorlardı. İnanılır şey 
miydi bu? Korinyan Raska.sm .ziy-.ile-
tine müthiş bir şekilde kmnıştı; P..as.. 
kas ise, Korinyanın dirilmesine kızı_ 
yordu. Buna rağmen, bir defa daha 

buluştuklarından adeta memnun görü 1 1 
nü yordu. 

Karınlarını doyurup, şarap §İşcsini 

na.zeled;kleri zaman Raskas §Öyle 
dedi 

-Korinyan, erzakımı yutmak su
retiyle beni adeta. iflasa kadar sürü.k
lemenizi aff cdiyonım. 

- Raskas, bana böyle .sefil yemek 
ler yedirmenizi affediyorum. 

- Doğrusu rahip, bana o ta.van 
arasında oynadığınız oyundan sonra, 
bu kfu:tahhğınıza hayret etmemek el
den gelmiyor. 

- Bu da ne? Size ne oyunu oyna
dmı? Kendimi öldürtmedim, diye mi? 
Rahip Korinyanm böyle bir tek de
fada kolay kolay ölmez, dostum. Vt 
sizi iyice kızdnı:nak için eunu da söy
llyeyim ki, beni siz kurtardmız. 

Raskas hiç bozmadan cevap verdi: 
- Bunu gayet ta.bil olarak biliyo

rum. Ne diye kızayım? 
Korinyan dirseklerini masa.ya da

yıyarak devam etti: 
- Evet, sırf sizin, sandalyelerle 

ve cübbemle yaptığınız hayalet saye.. 
sinde kurtuldum. Haydutlar kapıyı 

kırınca kısa bir tereddütten sonra cüb 
bemin üzerine atıldılar. Ben de, bir yı
ğın eski mobilycnin arkasına saklana-

rak bu garip mücadeleyi gülerek seyret 
tim. Tabü n.nlıyorsunuz, değil mi? 
Doğru.su çok kalın kafalısınız! 

Raskns hayretler içinde gözlerini 
açmıştı. Buna rağmen cevap vermek
ten geri kalmadı ve §Öyle dedi: 

_ Kaf a.m sizin hizmetinizde kalın
laşmış olacak. Anlattıklarınızı pek 
ala anlıyorum ve isterseniz vuku bu. 
lnn hldiscyi de size kendim izah ede
yim. Ben bu hayaleti yaptığını za
man, bunun böyle olacağını zaten tah
min etmiştim. Bunu, sizi kurtannak 
için yaptnn Korinyan! 

- Bunda katiyen şüphem yoktu. 
Siz beni terkodip gidince, ben derhal 
mobilye yığmmm arkasına girdim. Ve 
bir dolabın içine saklandım. Tabi!, bu 
dolaba girmek için, onlann hayalet 



-3Q.l
/Jcga:ıl .V. A. C. 1: 
Yaşınızı, - 5 farkla - SO kndar tahmin 

ediyorum. llo)·unuz kı~dır. Bünyece zn· 
yıfsınız. Söz \'C hnrekelleriniıde nıüJnıllı 
ğayo nıütemayil-ılniz. nir şeyi olıhıAu gıhi 
söylemeniz nnılirdir. Şnk:ıcı n H'itifeci 
bir tnbinlinlz \'lir. Etrnfıııızdııkilerln te
bessümlerini topl:ı) ııhilmck sizi nwnınun 
eder ve lmnrln ela mııvnffıık ohıı unuz. 
Du tnhiotiniıi mulınfn1..a etmekle heralıcr 
ciddi işlere alakanızı arttırmanızı tan;lye 
ederim. 

-305-
A rnavu tkö u - Reıit 

Genç, geniş heder \'e ideıılli ve hııy:ıtın
da iddialı bir znt. Sıhh:ıtinız iyidir. Gön
derdiğiniz üç imza suretinden anladığının 
söre: Birkaç sene e,·,·elki imzanız ile son 
imzanız arasında hayatınızda bir inkişaf 
olmuştur. Bu müddet ;arfında bulunduğu-
nuz yolda ilerlemiş ''e bu ilerleyiş size 
btı7.ı iddialar verdirmiştir. Artık eski~i 
gibi basit bir heılef önünde de!ıilı;iniz, 
emellerıniz daha çok bü)·umüştür ve siz 
de bu hedeflere kn\'uşrnnk ümidı çoktur. 
Zekisiniz. Bır işte tııbi olmak, hakiki kıy
metlcrlnizin tecellisine ve tezahürüne pek 
meydan ,·ermez. Şahst işlere, resen ı, ı::ör
me~c kabiliyetiniz fazla olclu~u için bu 
gibi vaziyellerc.l~ daha ranc.lımanh iş gö
rebilirsiniz. Hakkınızdaki tahlillerime de· 
vam edebllmekliAim için elinizin şeklini, 
parmak izlerinizi ve sol elinizle yazılmış 
bir )'azıyı - bu tahlil hnkkınılııki müı:ıtc
anızla berııher - göndermenizi rica ede· 
rlm. 

-306-
lıt. 82. N. E: 
Genç, hao;sas ruhlu, ıcki, intizamı seven 

bir karakter. Yalnııo biraz mObal~oya \'e 
yn hftdiseleri sOslemeğe temayüllinüz var
dır. Çok az bir emekle tutumlu olabilir
siniz. Çünkü buna esas itibarile istidadınız 
Tardır, fakat henüz bu istid:ıclınızdnn isti-

fade etmiş dcllllslnlz. 111\diseleri bir anıya 
getirerek deF!il lııınları birihirinden ayı

rarak mütalea ve mnhakeme etmeğe alış
kın bulunuyorsunuz. Bu, .ıyni r.nmuııda 

hUkfim ve J.orarlarınızdn aceleci olmadı
~ızına da de!Alet eder. Sol elinizle bir ya
zınızı, elinlzin şeklini, dirseğinizden bile
ğinize kadar ol:ın mesafeyi, parmak lzlc
rinlzi - bu tahlil hakkındaki mütale11nı1la 
beraber - f(Öndcrirseniz l:ım Te 1-;nbetli bir 
tahlil y:ıpnı:ı~n imkfın n:rınlş olursunıız. 

- A lCsAm nnahun 
===~ 

ı 12 carıliyan 400 Franho-
' 

Cevapları veren 
cu es.rl mu ıufazc. e:Hyor 

j S::V- Uaştarafı 7 incide 

den sabık generallerle münasebata gi 
riştikleri, İspanya hükumetine karşı si 
liih istimal ettikleri cihetle idamlarına 

Profesör Sanerk 
3ra oıo·ı ve Gralomelr 

m llte assıs1 

-307-
Tepebaşı • Fi. 220: 
l\liiteı eddıt bir karakter. Çok lercddüdü 

nüz şimdiye knd:ır size birçok fırsatlar 
ve imkanlar kaybettirmiş olmak gerek. 
\'chim halini de alabilen bu tere<lcliitten 
kurhılm:ınız, sizin için en mühim bir 
kazanç olacaktır. Knrnrlnrınızıla o kndnr 
geç knlı~or unuz. ki hu şerait ııltııııla veri 
len hareketlerinize hemen imki'ın knlmı· 
yor. Yaşınız 25 30 olacaktır. Boyunuz u
zıındur. Bünyere şismıın değilsiniz. 

-308-

Ankara l'. S. V: 
Orta vc:rn uzunca boylu, genç. Ameli 

işlere kalıiliycti çok iyi, fnal bir zat. Bün· 
yere de ortarnrn:. Şahsi teşelılıüs kabill~·e· 
tiniz iyidir. Kendinizi göı;lermekten ve 
temayüz etmekten hoşlanırsınız. Fikirleri
nizde idrlinlıırınız \'ardır. Orijinal şeyleri 
sever ve ynptıkl:ırınızdo yenilik teminine 
- belki de dikkat ctml~crl'k - uğraşnsınız. 

Biraz lnotçı olmanıza raAmen sizinle nn
lnşmak zor değildir. Çiinkii herhanııi bir 
vaziyeti kavrar ve bunun icnlıların:ı ııürat 
le uvabilirsinlz. Çok mu :röylilyor<ıunuz, 

çabuk mu konuşurorsıınuı ,·eyahul konuş
manızda herhnnızi bir dikknlsi1lik mi VRr 
nnl:ıyamadım, yalnız bir şey olmnı;ı lllıım 

ı<elıliğini tRlımin e<liyoruın. llildirlnlz, 
tahlile de\'am edereğım. 

-309-
A n kara W. S. W, 
Orta boylusunuz ve ort:ı bfinyecleslnlz. 

Sıhhatiniz iyidir. iradeniz kuvvellidir. A
ınc)t işlerde kolaylıkla muvaffak olacak 
lrnhıliycllesiniz, son zamanlarda, eski bü
yük emellerinizde ladi!At yapmı,, hayatı 
daha müfe\'azi bir dekor lr:inıle geçecek 

saadette arnmnk lüzumunu du~·ınus bulu
nuyorsunuz ki hu da tahltdlr. intizamı se· 
ver:.oiniz, i~lerinlzi dağıtmaktan ziyade top 
lamnjta mlilemnyilsinlz. Hayat yolunda 
- yo~ınıza göre - olının tecrübe ve tel:'ıkki· 
leriniz vor<lır. İnsanların 5Radetl, bulabil
dikleri lmkAnların hurlurlu içinde arama 
l:ırı lftzımgcldiğinl siz çok iyi takdir ede· 
bilir ve bu ,art içinde mesut eder ve daha ı 
çok da meınıt olnhilirııinlz. Rıı sö1lerle mak 
sndımı anl:ılım' oluyonım siz ne dcrıılniz? 

karar verilmesi. ilah ... " 
Esirlere baktrm. Hab'!rleri var. l 

dam karan verilmiyeceğ1ni, kurşuna di 
zilmiyeceklerini evvelden bilyorlar. Bu 

na rağmen, l.da;n kelimesini i;itincc yine 
hepsinin rengi soldu. 

Azalar. biribirleriyle mi\zakere et 
t 1kten sonra reise bir ~eyler söy!editer. • 
Reis ayağa kalktı ve esirlere hitap et 
ti: 

- Aıkeri kanunlanmız bu gibi 
cürümbre karşı idam ce,.a., veril 
meıini emreder. Fakat. bir madde 
ıinde, aman dileyenlerin idam olun 
maması ya:nlıdır. l,te bu maddeyi 

tatbik ediyor ve ıizi ıerbeıt bınlo 
yorum. Haydi, arkada,JannIZin 
yanına gidini~ Muhakeme hitam 
buldu." 
Mu!ıafızlar kendilerini bııhçeye çı 

kardılar. Ve onlara: 
- Unutmayınız, dediler. Her üçü 

nilz de 8 sınıfına mensupsunuz ... 
B sınıfına mensup olarlar. esir dil 

şen ve divanı harb.:e serbest bırakılan 
!ardan mürekkeptir. 

A sınıfı, bizzat tesl~m olanlar: C 
sınıfı da divanı harbin muhakemesine 
lilzum görmediği serserilerden ibaret 
tir. 

Karargaha geldlğim zaman kaçıp 
saklanan Piyetro meydana çıktı. Yanı 

ma sokuldu, fena bir fransızca ile: 

- Dogru, dedi. Ben, milisler tara 
fından yakalandım. Fakat, onlar dört kişı 

idi, ellerinde birer bomba vardı. Ben 
de ise tek kurıun kalmamı§tt. Ne yapa 
bilirdim? .. 

Ben, 8 smıfmdanım. Gündüzleri te 
bir dışındaki isfhkıimlarda çalrfıyorum 
Şu gördüğünüz arkadaşım Vanelly A 
sınıfın.dandır. Ara sıra serbe<st bırakılır 
tehire gider, portakal bahçelerinde ça 
Iııır. Biraz para kazanır. Hayatından 

da memnun. Harp bitince İspanyada 
yerle~eceğini söylüyor. 

Harry Grey 
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-------------------------- ----------------------------~~~--~------------------------..... ----önün.ıı:: .. <i tereddütlerinden ve cübl::em
le mücadelelerinden istifade etmiştim. 
Herifler odada çılgınlar gibi bir hayli 
koştular. Sonra, açık duran küçük pen 
cereyi gördtiler ve oradan kaçtığımızı 

söyliycrck ve küfürler savurarak çıkıp 
gittiler. Görüyorsunuz ki dostum, si. 
zin sayenizde kurtuldum. Aksi takdir
de §imdi buraya gelip, şerefinize iç
meme imkan yoktu. 

Raskas hiddetle: 

- Bir dostun hayatını kurtarmak 
ne güz.el bir şeydir! Doğrusu insanm 
kalbini ferahlatıyor. 

Korinyan dişlerini gıcll'dattJ 
- Hayatı bir dosta medyun olmak 

ne güzel bir şey! 

Fakat, her ikisinin de sabn tüken
mişti. Bir saatten beri biribirlerine 
kin ve nefret dolu nazarlarla bakıyor. 
lar.:r. temerküz eden bu hiddet, her 
ikisinde de, ayni zamanda infilak etti. 

Korinyan bağırdı: 
- Ah sefil! Beni öldürtmek iste

din, öyle mi? Senden muhakkak inti
kam almam 18.zıml 

Raskas da kükredi: 
- Alçak rahip! Sen de bitirdiğin 

şarabımla yemeklerimin intikamını 

ödiyeceksin. 

Derhal giriştiler. Korinyanm yum 
ruğu havada dönmeğe brujladı. Raska
sm kafası da mutat darbeleri indiri

yordu. Bu darbe ve yumruklardan hic: 
birisi tabii ölmedi. Fakat on dakika 
sonra, ikisi de, artık döğüşemiyerek 

bitkin bir hale geldi. Raskas kafası. 
na ıslak bir bez kovarak yatağına uzan 
mıştr, Korinyan da yere yıkılmış, iki 

elivle karnını tutarak inliyordu. Biri
birlerinln canlar•nr yakmış olmaları, 
onları teskin etti. 

Raskas bir c;cyrek saat zarfmda 
Jre~4icıini toplamağa muvaffak oldu ve 
ff(Syle dedi : 

- Akılma bir şey geldJ 

Korinyan da derhal ayağa ka.lka.
rak §U cevabı verdi: 

- Öyleyse gene beraber hareket 
edelim! 

İki meslektaş yeni bir §8.rap §iŞ&
sinin karşısına kuruldular ve biribir. 
!erine şayanı hayret dostça sözler söy 
lediler. 

Ra.skas tekrar etti 
- Aklıma bir düşünce geldi ve bu 

düşünce sayesinde kardinal bizi aff e. 
de bilir. 

Korinyan sevincinden sarardı ve 
derin bir nefes aldı. Korinyan o cins 
mah!Uklardandı ki, kendisini fen alık 
için yetiştiren efen dil erinden 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 hami monsenyör Gastondur. 

Korinyan dudağını bükerek mırıL 
dandı: 

- Doğrusu ötekisin tercih ederim. 
- Ben de öyle, fakat kardinal ol.. 

mar&. o da fena değil ... 
- Evet, icabında, monsenyör Gas

ton bize layik bir adamdır. Şimdi izah 
edin bakayım, düşüncenizi ..• 

- İşte, benim ve benden başka 
on kadar insanın bildiği bir şey vardn-. 
ki onu siz de biliyorsunuz. Bu bildi
ğiniz şey de şudur Kardinal öldU. 
rebilseydi, Monsenyör Gastonu 
çoktan öldürürdil. 

- Evet, biliyorum ve ayni zaman 
da biliyorum ki, Gaston, kardinali ba.§ 
ka dünyava göndermek için her şeyJ 
feda ederdi. 

- Doğrusu, dostum. Şimdi benJ 
dinleyin: kardinal yarın, kralm karde. 
şi şerefire bir ziyafet veriyor ••• 

- Olur şey değil!.. Bunda bir iş 
var! 

_ Ziyafet, kardinalin Flöıidekl 

köşkünde ver llecektir! 

il 

Korınyan ürperdi: 
- Aman! ... Kama ve zehir koku.. 

su duyar gibi oluyorum. 
Raska.s, soğuk bir tavırla 

- Ben de, ayni fikirdeyim, dedi. 
Öyle zannediyorum ki, yarın, Fransa-

da büyUk hadiseler vuku bulacaktır. 

Bunun için, bizim de Flöriye gitmemiz 
icap eder! Rüzgann ne taraftan estiği 
ni görelim! Kimin daha kuve\Ttli oldu

ğunu anlıyalım ve o kuvvetli olan kim 
eeyi kurtaralım .•• Ne dersiniz, doe
tu.m? 

- Şunu derim ki, Raskas, eğer ben 
kral olsaydım, seni muhakkak başba.. 
kan yapardım! ..• 

• • • • 
İki müttefiki, ertesi gUn için hazır. 

ladıklan pli.nlarla başbaşa bırakalım. 
Anlattığımız bu sahnenin bir eşi de 

ka~dina.1 nezdinde vuku bulmuştu. O· 
kuyucu, peder Jozefle Rişliyö arasın
da 1d gCSrilşm.ede hazır bulunmuştu. Pe

dcı· Jozefin şayanı hayret ikna kuvveti 

nin tesiriyle kardinalin düşüncesi alev 
lenmişti; Raska.s için olduğu gibi, O-

nun için de, Flörideki randevu bir harp 
randevıısuydu ve malfun olduğu veç.. 
hile Gaston d' Anju ölüme mahkfun e-

dilmişti. Kardinalle görU~ek istiyen 
bir astlzadenin kapıda beklediği işte 

tam bu strada haber verilmişti. Kar
d ina.lin bir işareti üzerine mevzuu ba

hıs asilzade içeriye alındı. Bu, Luvi.n.. 
yi idi. 

Luvinyi, düşesin ikametgi.hmdan, 
bitkin bir halde, buna rağmen ihtiras, 

kıskançlık ve kinden kudurmuş bir va.. 
ziyette çıkmış ve doğruca kardialin 
yanına gelmişti. 

Rişliyö ile Luvinyi biribirlerine 
b"' 'rtılar ve bu bir tek bakış klii gel
di. 

Kardinal gizli bir tebessümle §Öyle 
dilşilndü: 

- Artık bu defa, tamamiyle yola. 
geldiği muhakkaktır. 

Luvinyinin nazarları bir an peder 

Jozefin üzerine dikildi, bu bakış da §1.1 

nu ifade ediyordu: 

- Hicabıını görebilecek şahiilet' 
önünde konuşamam. 

Peder Jozef, hUrmetıe RişliyönÜJl 
önünde eğildi ve: 

- Hoşça kı.lm, monsenyör, dedi· 
Manasttra dönüp kral için, onun bil· 

yük kardinali için tanrıya dua edecC" 
ğim. .• 

Ve Luvinyiye dönerek ilave etti: 
- Ve sizin için, oğlum. 
Bu sözler üzerine, peder Jozef del'• 

hal odadan çıktı. Luvinyi biribiri arlcll 

smdan kapanan kapıların sesini uza.ıc· 
tan duydu ve şöyle düşündü: Y~ 

Rişliyö sakin bir tavriyle: 
_ Şimdi söyleyin, bakalım! 
Dedi. Luvinyi de sapsan kesilıtl~ 

olan çehresini kaldırarak: 

- Monsenyör, dedi, Sen ~-· 
ki eve gitmemenizi size haber verd@; 
zaman, siz bana bir va.adde butunın° 

tun uz... ~-
-İşte siro bulunmuş olduğuıll eri 

at! Sizi ondan ayıran bütün ıntnil · 
ortadan kaldrracağ!ma. s~z vcrınişt.1J1l' 
Yani onun aşkını değilse bile sir.e t"' 
mamiyle tabi olmasını vaadetnıişt111" 
Titremevin ve heyecana. kapılınaytıı' · aıt· 
Bu kadının slu ait olması ıazuıı '1' 
Böylelikle intikam alacak, erke~, 
gururunuzu tatmin edeceksiniz. SO 
kimbilir? Belki bir gün Mari dö ~oJ1ı' 
bamn, sizi sevmeğe başlar! 

LU\'inyi inler gibi bağırdı: , 

- Onun isimini de biliyorstı1111ı~ 
Rişliyö, llkayt bir tavırla oJJlı.ııl 

m silkerek devam etti: 
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~, 7' 
r~t b «lo:'d11 bir /;af tıt konıılur. 

0lırı/u rıkarılır ve lılr clirru" 
wıılırdı 

RABER - 1'.lieam posfur 

,, ... 

Ekser!yetlc başlarından ağır surette 
yaralanan bu kadınlar ak~m üzeri bir 
manastıra götürülür, saçlan kesilir -
di. Bunlar, ömürlcrinirr sonuna kadar 
manastırda l:alırlarfdı. 

(Makon) da, zanparalık yapanlar, 
yalınayak şehri dolaştırılırdı. 

(Liyon) da, kocasından gayri bir 
erkele yakalanan kadın umumi meydan 
da çırçıplak soyulur, ortaya bir tavuk 

r e 

15 

Sonra kafes.suya batınltr, çıkanlır

dı. ' 

Japonyada j.?arip bir eeza 
Vefasız kadınlara verilen cezaların en 

garibi, Japonyada tatbik olunandır: Ko
casına ihanet eden kadın, başınm üstü
ne, ihanetinin sayısı kadar tencere koy· 
mak ve bu tencereleri düşürmeden 

(Çuşima) mabedine gitmek, tövbe ve 
istiğft\r etmek mecburiyetinl:ledir. 

Bir çok yerlerde de kadının kocasın· 
dan başka biriı;iylc münascbatta bulun
ması gayet tabii görülür .• 

.rimle 
LEXANDRE • 

DUMASNIN 
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GRiP 
gel n 

- NEZLE 
hastahkJard 3 

ve üşütmekten husule 
hatırınıza gelecek 
iLK iSiM 

• 

BAŞ - DiŞ -
v 

grı arı er Ve bü ü 
ROMA1'iZMA 
al ç· ir 

Eczanelerden ı - 2 ilk ambalajlarını ısrarla arayınız. 
Taklitlerinden sakınınız. 

... .... • . ;.ı ]i,• ";;T .• 'fır_ • .,, • • • • • • 'u. . 
~ .. , . ;.-; , ,.1 . . .. ,._ • ,,·~ .. - .. \o. • . • 

!. •• , .; "',· ~ - • . t ., ... ,, \...,~.-.... ·:. ; 1'ıtr... 

birt 

D O IK T O fR{ __ ,_ Birinci sınıf Operatör -
1 llr CAFER TAYV AH 

Necaettln Atasagun ı 

ACELE SATILIK ARSA 

Her gün sabahlan ıteklı buçuğa 

akşamlan 17 den 20 ve kadar l..ile 

Umumi cerrahi ve sinir, dimna estetik 
cerrnlılııi mütclıns~ısı 

•• de 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir ten 

Buruşukluklardan kurtulmağı ve daha genç ve ~ 
... ~ ~ görünmeği seversiniz değil mi? Açık beyaz ~; 
· ~- bir genç kız tenine malik olmak istersiniz ~ 

• •• . ı • ~ oii? Evet dersiniz. bu basit güı.ellik tedbirini t' 
• rübe ediniz. Her ak§am, yatmaZdan evvel ptJll 

reı.glndeki TOKALON kremini kullanmız. Bu ~ 
min terkibinde Vıyana Üniversite Profesörü Dr. st; 
jskalin cazib keşfi olan ve bUyUk bir itina Ue ,!..,, 
hap edilmiş geııç hayvanlardan istihsal ve ''l'Jv. 

CEl . ./' tabır edilen mUceyreleri canlandıran yeııf_~ 
her. mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cll~ 
besler ve gençleştirir. tık tatbikmdan itibareD ..:ı.tıt 
si sabah, cildinizin ne kadar tueleşmiş ve gen~ 
miş olduğunu g6receksiniz.. 
Hastanelerde 60 • 70 yaşlarmdaJd kadmlara ~ 
lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde burufUlduY 
nn tamamen zail olduğu görülmllştür. . .• tt, 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki TO~..,\. 
kremini kullanınız. Terkibinde tue krema ve ıv· 
ye edilmiş mytinyağı mevcut olup bu unsur11 
uıesamata nüf ttz ile derinliklerde gizlenmfe ~-tııtl 
bir sabunun ihraç edemediği gayri saf maaov-. 
harice atarlar. Siyah benler hemen kaybol~ 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıYP'"'., 

li unsurlar ise, açık mesamatı kapattt ve Uç gUn zarfında en çirkiJJ si' 
en sert bir cildi beyazlatıp yumu§atD'. 4~ • 50 yaşlarmdakJ kadJilJfl" 
bile bir genç kızın tazelisinl ve yumuşaklığım verdiği teminatlıdır· 
mc., bu günden bir tilb veya bir vazo TOKALON kremi alınız ve ~ _...ıı 
edildiği veçhlle kullanınız. Netlceainden son derece memnun kalaca.JP'.....ı 

.. • '• Uzun ve soğuk kış gecelerinde rahat, de"80'' .. KUŞ TU Y U h uyku temin eden yegane vasıtadır. 
Yastıklar bir liradan başlar, bet keseye uygun çeşitleri vardır. Dalına . 
~ ve batün dünyanın memnuniyetle kullandı~ bu tüyleri: lstanbulda ~ 
makçılarda Sandalyeciler sokak Kuştüyü fabrikasında (telefon: 23()21), 
yoğlunda ve Ankarada Yerli Mallar Pazarında ve Beyo~unda Karlmaft 
geÇiclinde bulursunuz... · -
Ya~tık, §itte, yorgan ve çocuk için her çeş it ve saire. .. 

-----~ 
lstaobal Telefon MttdUrlUğUoden : 

Muhammen bede:i 930 lira. tutan 1000 adet porselen makar8t ;J t 
tel kö&e ve 1000 adet 4 No. lu dirsekle, 880 lira bedelli 60 adet 10 .. l~ 
det 15 - lik kablo tevzi kutusu açık eksiltme suretile ayrı ayrı ibale)f 
tir. Eksiltme 25. 2. 938 tarihlne müsa elif Cuma günü saa.t 15 de 
merkez binasında. toplanacak Alım Satım Komisyonu huzurunda ,-e 
tır. Porselen makara, tel köşe ve 4 No. ro dirseğin ilk teminatı 69·~ 
kutularının ilk teminatı 6G liradır. Şartnameleri her gün Levazım v":".~ 
görülebilir. İsteklilerin mezkfir gün ve saatte ilk teminatlarile mUrae"" J. 

.JJ. ~. @i A R 1 f4 
ECZAHANESI 

Her nevi reçeteler, Sıhhi J 
ve ıtnyat. ,~ 

Beyoğlu iatiklil caddesi !l~..JI 
Yerli Mallar Paz:an JcarJlV 

Pazar dö Bebe ııra~ 

.. . . ~ 
Jt:c~ı;ıtı•±.:F~reeln~sıl;ıı=-~dı~f 
hestalıktar t>lrlnd sınt ~ 1 

... ---ini JIYJlll"""' .... .,Oft' ..... ,,;J ~ 
~ --- ı.acı. __ ..,.~..J 

... oor- ooı-.... -- .,.,_....~ 
fılıhf11 1111111111 11srf ıcr'9 

.... ~ 
.~eti f 

. . ı.stan bul ~omu . . 

İstanbul komutanlığı bir1~0 l 1 ; 
vanatı için lüzumu olan ~"1 f..'J 
y..lz) tane kadana ve 200 (ı to~' 

1. b · 1 · · · ~e11' " J ne yer ı eygır en ıçın J .. ıı 1 • • .. IY- '.J/ 
1000 (bın) tane Gebrenı::...at'ısl' r. 
me ile ihalesi 26 tkinc:ıl'"' 61 f'J 
Çarıamba günü aaat ıs,3° 10 ,,-~ 

li tayyare apartmanlan ikiııeı daire ' 
17 numarada hastalarını kabul cde.r. : i ı 
Cumartesi gunlerı 14 den 20 ye :.a '1 

d~r hastalarını paras•z. Kurun, Ha 

Parls Tıb Fakültesi S. nsislonı, f'rkek, 
kadın amcliyntlnrı, dimolJ estetik 
"yfiz. meme, karın buruşukluğu ,.c 
ııcnı:llk amcliyotı". CNnsaiyc ve doğum 

GUmUşsuyu caddesinde mühendis 

mektebi kar§ısmda (80) numaralı ha· 

neye muttasıl altı yüz otuz sekiz met
re murabbamda Uç tarafı sokak mü-
kemmel nezareti olan bir kuyusu bu· liB!l.ll Dr. Ihsan Sami -

ıu~an nrsa satılıhtrr. Görmek istiye~- ı Gonokok Aşısı 1 
•.:aktır. Muhammen tutarı~, 
İlk teminatı 81 liradır. şı iJJ!· 1 fı 
gün öğleden evvel görtUeb 4'1'. ~ 
terinin ilk teminat makbııı ut' 1 
tuplariyle 2490 sayılı kıf1;')1~ 
ncil maddelerinde yazılı • e f'> ,ıJ 
hale günü vakti muayYenı~ ııJ'f 

ber okuyuculannı dakupoo muka· 
bılinde mWlyenc eder. Tc·lef: 2ö!:ı53 

mülehoss1sı.) 

Muayene snbohlnrı M e c c ~ n n n 
8 den 10 a kadar ı U l~lJ 
0Alerfon Mnr:ı Ocrctlidir. Tel. <C408!i 1 
Bcyol!hı. Parmnkl.:apı, Rumeli han. -

lcrın mezkur haneye. pazarlık içın 
Sultnnhamamında. Katırcıoğlu hanın- Belsoğuklu~ ve ihtililtlann.a karşı 
da dördüncü kat sekiz numarava mil· 

1 
pek teslru .e taze aşıdı:-. Dıvanyo

racaatlnrı. (V. P. 2153' · hı Sultan Mahmut türb{'sf. No. '113. da komutanlık aatınalınll JcO 
celmeled. <11> 
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