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FrQ.nsada kabine buhranı 

· HeryO·nun ba_şvekil 
olması -.muhtemel ••. 
SosyalistICr,· ·komünistler 

• plria, 10 (Hususi) - Şota~ kabine- kalade salihlyct isteyen, kırk sa~ik 
~ buıün istifaaı muhakka'k; ~ibi'tlir. it haftası kanunun· tadil ctmcği bile dü-
1.r '9e içimai sahada yeni kararname- §Ünen kabineye sosyalistler ve komü-

ŞOtan kabineSine· 
llıilzaberet etmiyor 

ÇfkaraliJmck üzeri! meclisten fcv- . 'pP Devamı· J2 incide 
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Şehir Meclisi içtimaı 

· Belediye (ey·rek 
llıllyon borç alacak 
8u husustaki teklif ·Meclisçe 

ittifakla kabul edildi · · · · · 

Be'ltiUyo Reisi Şehir mecli8ind6 f:ahat ucrirken .• 

~bentrop Lond~~d·~ 
· nasıl karşılandı ? 
~-:ıı::etecller ve halk, .Alman Ha

· •cıye Nazorrına yaklaştırılmadı 
1taıya, zırhlı tonajının 35 blr.a ton 

Olarak tahdidini kabul edecek 

~~~------~----------------------------------

.ı ... ~ 
~ . G, 

~~ ~ · ~ . d' ller gUn Qflık 11c 1ıastalıkt•n yü:lercc.i ın,.. zavan. mRlt<Ciler 

aponlar sarı nehri 
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Bugünk·ü sayımız 

16 
·sayfadır 

tALIE 
D ~EVAINDE 

15 ~JlcNE f 
! 

St:JREN i 
1 

Bir sünnet 1 
1 

düğünü 1 
Lale dovrifli aça.11 uc oti be,, güJı, on İ 

: be§ gece ri~cn bu muaz.z:om. siimnet 1 

l
i düğiinUnü, bugünden itibaren, tari. i 

hi ya:ı"larıyla kendini 8ovdirmif okm ı• 
i REŞAD EKREM .!ize anlatacakttr. 

· 11 lncı seyfada 1 
okuyunuz ! 

)#.. i 
Bir adam yaratmak 
· piye si dolayıslle 

Yazan: 
Asaf Halet Çelebi 

! - 10 uncu aayf ada - · 
• ....................................... ! ................. . .............. ~ 

ispanyada 
Harp gene 
şiddetlendi 

Prankocular 
taarruza geçtiler 
Roma, 9 (A. A.} - İspanyada Ka. 

lamoçadan Stef ani ajansına bildirili
yor: 

Fuentes de Lebreden Alf ambraya 
kadar olan bütün cephe üzerinde bu • 
sabah §af ak Sökerken fiddetli bir mu. 
harebe ba§lamıştır. Frankilt piyadeei 
iki saat topçu ve tayyare hazırlığın -
dan eonra, harekete geçmi.§, hUkQmet
çilerin glddetli mukavemetile kartıiq. 
mıştır. Muharebe tam inkifl.f halinde. 
dir. 

Bombalanan köyler 

Beşiktaş klübünde: 
mühim 

bir ihti18f çıktı 
Birinci takım idare heyetinden 

tarziye istiyor 
idare heyeti ise klUp nizamlarına itaat 
etmlyecek azanın Beşlktaşla alAkasını 

kesmeye karar vermiştir 
Teessürle öğrendiğimize göre, milli f 

kümenin başında giden klliplerimizden , 
Beşiktaşta , birinci futbol takımıyla I 
idare heyeti a.rasmda çok vahim bir 
ihtilaf çıkmı§Ur. Ve ~ dakikada Be • 
şiktaıs klübünde, neticesi hiç §Üphesiz 
klUbün istikbali üzerinde rol oynıya. 
bilecek çok tehlikeli bir ikilik hüküm 
silf{nektedir. H!diseyi anlatalım ... 

Fenerbahçe ile yapılacak millt kü
me maçı için, Beşikta§ idare heyeti, 
takım kaptanı Hakkının da reyini ala. . 
rak bir takım tertip etmiştir. Fakat ' 
hernedenae, kaptan Hakkı maçtan ev. \• 
vel bu takımı deği§tirmiş ve sahaya 
bqka bir kadro ile çıkılmı§b.r . .Ma .. 
çın neticesi de beklenen gekilde tecelli 
etmeyince, kIUp idare beyti ta.rafmdan 
Haklaya ihtar mahiytinde bir mektup 
yazılml§br. Fakat Hakkı bu mektup 
muhteviyatını kendisi için çok ağır ,.e 
tahkir eclld tekilde bulmuş, bUtiln ta. 
kmı ar.kaclqlanyla da Jmnup.rak ida-

..,- Devamı 12 IDC"fde 

Moskova muhakemesi 

lngiiiz' BaŞVek.ili kom
ploda lngilterenin 
rolü yok diyor 

Çemberlayln, Rosyada eotelllcens servis 
memuru olup 

olmadığı sua llne .. 
cevap vermedi 

i\losko\·a 9 (A.A.). - T:ıs ajansı bildiri. 
yor: 

Mahkemenin gizli celsesinde. suçlu H:ı. 
kovskl, Grinko Rozengolç ve Krestinski, 
birkaç yabancı devletin h:ızı mümcssilJe
rlle olan münasebeUerine dair beyanatta 
hulnnmaşlardır. Mahkeme. bu mfimcssiJ. 
)erin 'Ve temsil etlikleri devletlerin hangi 
leri oldulunu tamamen teshil etmiştir. 
Gorkl nasıl öldllrOlmftş ? 
MoskO\·a 9 (A.A.) - Tas ajansı bildirl

:ror: 
Mahkeınc bu sabahki celsesinde suçlu 

Platnefi sorguya ı;ekml~tir. Plntncf şu ifa 
dede bulunmuştur : 

- Lcvln, Yagoda (eski siyasi ztı hıla 
~efi) ile yapılacak mfilakatıan beni haber
dar elli. Bu millAkatta Yagod:ı, mukabil 
ibtilAl darbesinin başarılması fı;in, mcmle 
J.:ette ve dışarda büyük bir otoritesi olan 

~ Devamı 12 incide 

Ma:munlan muhakem., ~ olıln 
komployu meydana çıkardlğs bidirileK 
Sovyet Dahiliye KomiBeri Nlloo"lıtl l8*'f. 

A vusturyada 
• .A 

reyıam 
Ne netice verecek? 
Sosyal bırlstlyan partisi ile kraleılar ve' 
katollk ler hOkftmetln siyaseti Jeblnde 

rey verecekler 
Avusturyada bir reyiAm yapdacatını bil_ senislerinde huna dair Jnu bir -... 
diren İnsburk nntku, bu sabahki Alman yennittir. 

. geçemediler 
~e_çen 900 Japo'1u Ç!nli~er 
O~maya muvaffak o:dular 

:W-- Yııxm 1:! inclde 

Baraelon, 9 (A. A.) - Yan reamt 
menbalardan öfrenildifine g6re, asi 
tayyareler, Taragon cfvamıda "dört 
köyil bombe:rdnnuı etmtetfr. • 

Berlin 10 (A.A.) - Şuşnigin 13martta1 D. N. B. ıimdi)·e bdar nim& ...... 

pzeteJcrfnde t11m11mlle mcs!<ı"ıl ıeı;Umelr- yıyana 1 O (Jfuıust); - .ı\•s q. 
li:dlr • · • ,.... W: ~--JI-
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Doeru 
Ueğit mi? 

·. 

lfalıralarınt anlatan 
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&stuobut yo .. ıarınde 
~e.vrlseler 

l atanbul, en i§le1c oadde?eri bQe 

dar, karmakarı.ftk, bir şehirdir. ' 
Değil, yeni asrın nal-.."il vamtı:ıl.an 

yaya maanlar bile bizim yollan~ 
çoğunda güçlükle yii.rür'ler.. ' 

Sen Lazar lstasyoı:u baskınında Jakalanao 
serserinin cUzdanıodao biner franklık 

Jlrml banknot ~ıklı 

•nMUtere v~ iki 
faşist devlet 1 NGILTEREN1N Roma bllyilk 

elçisi, Lord Pört, Londraya 
gidip, Başvekil Çemberllyn'dan ve ha
riciye vekili Lord Halüaka'dan itimat 
aldıktan ve ltaiyaya geri döndükten · 
sonra rtık lnglliz. İtalyan görüşme_ 
lerl başlamıg sayılabilir. Bu görüşme- ı, 
lerin mevzuu da lııgiliz avam kama. ! 
raaındaki mUnakqalardan eonra kili İ 
derecede aydınlamnıgtır. ispanya me- İ 
aeleai, Habe§iıtan meaeleai, Akdeniz j 
meaeleıı, propaganda meaeleai, orta !a 
Avrupa me1eleal- itte Romada 1--ı- il ~ ; 
11.z bQyllk elçlai Lord Pörtl ve ltalya ! 

KtJt'i ilıtiyaç kar§'ı&ında bu kar.' 
gacık ~rgacık yollardo trcımvay, 
otomobil ve otob~ gibi oo,,ıtı:ıl.ar. 
dan binlerce,,i i§liyor ... l'akGt but1 • 
lann hiç olmaz.ta bif'a dikkatıt 
birCJ.ı" yolların vaziyetini na.ıan di~ 
kate alarak tedbirli hareket etmeai 
lazım değil midir1 

Ne çare ki, böyle yapıZm1yor. 
BilhfJ88a otobüs aervialeri lxıfladık· 
tan sonra, lstanbul yollan, adım 
~~ında öliım teh?i1;esi ile kar~la
~an bir yer halini alda. En tehlikeli 
vircıjlarda, daracık yer'lercle, tram. 
vaylann solundcın geçmek, •biribiri. 
le yanfa kalkmak bizbn otobll8'ler 
için adef 4 bir 4dct haline gelmif bu
lunuyor. 

lstanbııl ao1oa7clan hlç'blr =man 
bugünkU k4dar tehlikeli bir hal aL 
mamıştı. 

Be'üJdiyenin tekrar f ekrar namn 
dikkatini celbederiz. Şu otoblla~n 
birer ölUm ve cehennem makineai 

hariciye vekili Kont Çlyanoyu gele _ 'i 
eek hafta içinde meııuJ edecek olan • 
me1elelerln bqlıcalan. Bu meselelerin 
bazılan üzerinde anlqmaya yakın bir 
görUı birliği de bugünden temin edll. 
mittir. ltaıyanm "gönlllllller,. hakkın
daki lııgill.z teklifini kabul ettiği rea. 
men blldirilmiftlr. Bu teklif de bilin
clJli gibi, ispanyadan muayyen mik
tarda "'gönlll!U,, çekildikten eonra, 
Franko'nun muharibllk haklarını ta. 
nmıaktan ibarettir. Franu. tekllfl çok. 
tan kabul etmlftl. Sovyet hllkbıetl, 
birkaç cDn evvels1ne kadar, J'ranko. 
nun tanmmumdan evvel çeldleeek o. 
lan "gönllllll,, miktarı Uzeriııdekl ,. 
sıervde mv ediyordu. Sovyetlttfn 
Londra e!çisl Maiski, evelal gUn Sov
yet Rusyanın kayıtsız ıartaız İngiliz 
teklifini kabul ettiğini lıagW.a hWdl. 
metine bildirm\ıttr. tnglltelt 4e anlL 
şıllfOi' 'iti tıatyanm Habe§fstan impa
ratorluğunu tanıyacaktJr. Fakat bir 
defa bu im para.torluk tanmdıktan son. 
ra bu memleketin ne şekilde idare e
dileceği lta.lyayı allkadar eden bir me
seledir. ttalyanlarm, eski Ha.bet impa. 
ratorunu valiliğe tayin etmeği dilşUn. 
mekte olduklarına dair tekzib edilen 
bir rivayet ortaya çıktı. Tekzlb ediL 
memi.§ olsaydı dahi böyle bir ihtimal 
olsa olsa, Babeşiatanda İtalya hlki • 
miyetlnl daha u muraf1a kurup ida
me etmeye )'Bl'dım eder diye dUtUnlll
mU§ bit' tedbir olabillrdl. 

I
s halini alma?Mlan f-:in, ne ~maa 

I• 11cıpı'lltın. Cün1ciı hı~b!r mtandaf M- ' 
• """ M>ho.7!':tts btılmamt.,tır. 
ı==m=ı:n:ıı=eı• 

pan Halüaka da harici ye vekili olmut
lardır. Binaenaleyh eğer İngiltere ile 
Almanya arasında bir anl&flll& bugUn. 
kU politika imklnlarmm çerçeveal l • 

Yokla lngilterenln, Babetistan. 
dakl ltalya lmparatorlutunu ta • 
ımnak lc;in böyle bir pıtı ileri .ur. 
.mea1 beklenemez. Habetfltanm bir 
imparatoru vardır. Bir defa bu tanm. 
dıkta.n eonra kendialne tlbl olan 
:memleketin ldarelini kime tevdi ede.. 
cefinl kendisi bilir. 

İtalya. ile İngiltere arumdakt g6 -
rtıfinelerin en enteresan lafhumJ teı
kll edecek olan Akdenls mnele81 hak
kında henllz bilinen bir eey yoktur. 
Bu belld de mllakereler ilerledikçe 
aydınlanacaktır. 

Fakat birkaç gOndenheri, Londra 
ve Berllnden plen haberler, İngiltere 
ile Almanya. arumda da mtızakerelere 
ba§lamak f çln hazırlık yapılmakta 
o'duğı.ınu bildlrmektedlr. lngtlterenln 
Bertin BUyilk elçisi Nevit Hendereon, 
Bitler ile uzun bir görüşme yapmış. 
BugUn de Alman hariciye vekili Ri -
bentrop, Londrada bulunacaktır. Fa. 
kat Ribent:rop, İngiliz hUkGmet mer. 
kczıne hariciye vekili sıfatile değil, 
büyiik e1çi sıfatile gidiyor. Mahimdur 
ki, Ribentrop, gubatın ilk haftasına 

kadar Altnanyanm Londra bllyilk el
çisiydi. Ve hariciye vekilliğini deruh. 
te etmek için Almanyaya alelacele ça
ğu?ldığmdan Londradan resmen ayrı
lamadı. Binaenaleyh ttimatnameslnt 
geri almak için Londraya gitmekte • 
dir. Bununla beraber hafta sonuna ka. 
dar Londrada kalarak lngilte~ h6"- 1 
metile yapılacak olan görilfmelerin ze. 
minini hazırlıyacağı bildirilmektedir. 
Malflmdur ki İngiliz - A 1man görll§ .• 
melen lc;fft aemi!l hazırl!ğl, HaHf altı'm 
blr'cac ay evvel &rtlne yaptığı seya. 
hat 1te başlamıştı: BugUn o seyahati 
tertip eden RibentoP da 1eyahati ya. 1 

çindeyae, bu Ud adanı, bu lfi bqara
bllmelidir. Fakat bu mllzakereler müı. 
bet veya menfi neticeye varıncaya ka. 

dar bu SJ_~ı~ fil ııfak 
teaı&ma;t~~a'lllr-Uin1aı 

kesmek lAzımdır. Hitelr, g~ıµ~ mev
zuunun guetelere akeetmeeinf, bu mü. 
zakere!erin müspet neticeye. vannuı 
bakımından bir feliket addeder. Giz
li diplomasi bu meselede en ileri ker
tesine götUrülmil§ttır. 

Anlaşılıyor ki Almanyada, gUnUn 
parolası bedbin görUnmektlr. Alman 
~telerinin hepsi de bir ağızdan, 
netice hakkında hiç Umid:eri olmadık. 
tarını yazmakla iktifa ediyorlar. ln. 
gi!lz gueteleri böyle dlsf pline Ubi ol
mamakla beraber, yazılan eeyler de 
tahminden ibarettir. Bu müzakerele. 
ri gizli tutmak ve hatU bunlara esra • 
rengiz bir mahiyet vermek lngiltere
nin de işine elverir • 

Hattl İngiltere, Almanya ile yaptı. 
ğı müzakerelerin ltaıyadan, İtalya ile 
yaptığı müzakerelerin de Almanyadan 
gizli tutulmasına taraftardır. Bu, ln. 
giltere politika tabiyeai bakımından 
büyük bir UatUnlilk temin eder. Gerçi 
Romanın Berlinl, Berlinln de Romayı 
müzakerelerin gidişinden haberdar et· 
meal, iki devlet arasındaki anlqma 
iktızasıdır. Fakat her lkfsl de k&J11 
tarafın bUtUn hakikati söyliyeceğin • 
den daima lllphelenecektir. Gizil dip
lomasi ile tı görenlerin prenaipl, her 

ı,eyl en yakm dosta bile söylememek· 
tir. Sözün kısası, İngiltere, her iki fa. 
vist devletle ayni zamanda fakat ayrı 

olarak müzakereye giri~mekle, ilk a. 
vantajı temin etmletir .<;onkU anda.ki 
aıkifıkı dostJuğa ra3"men, Almanya l
taJyanın tngilt:ere Ue anla.şıp kendtet. 
nin açıkta kalmasından, İtalya da Al
manyanın İngiltere ile anla§arak ken-

disinin ayni vaziyete dUşmesinden en. 
di§e edebilir. 

A. Ş. ESMER 

Son .ı...ı din 79pdmİf •• lleptl ı ediyonunuz? Ben belki de bafıaamı 
sizli PPdrmt o._ •Dhak81neli e.-. .kaybederek hüviyetini unutmuı blri-
~da Stnmden, cuaalufan menme yim ! GünUn birinde beni ıerbelt brnk 
~ Franaı:z.~~lanm.tevkifi eınasm · mağa muhakkak mecbur ollcaksnm. 

bilmecliii ıçın itirafta balun· ı Cevap mahirane iw., fakat Jan Lan
da~u, ~ h9 ba1191an hapi.. tineyi yıldırma&: 
hanede tetkik edince .diaini hiç de - Hutabx.-·- Bylı sakinanı ve 
ıaçlu sönaediliai ~lemiıtlr. Ona •.Ö- ........ "' hatta alay ederek MSylilyoraunuı ki 
re Fran11a ceza bmımı gizli maJUmatı 
elde edip düımana venn.ıeri tecziye et· inanmak için insapın budala olması 
mekteclir. HaJbald oiaua or. Vebere lh.ın.. Hutalıfııuzın mühim olmadı-
•erdiii malUınat ..dece ticari mahifet
tectir. 

8a .....,_,. _..,._ brmmda 

....., ~tir: Sbmden mewaaa

.... ..ıta.tı ............ bir .. ................................ 
nm Wmn17orchl. Bi ....... ~rh ...,._ 
keti ....... a.hİ7etincledir. v ......... 
EateBc-. Semam .. ld bir lqellaabu 
llfl!tile ._&inin bilwiae imlrAD 
7oktar. 

Netice .. _,.._ Slnn4erel Ari ........ " .. ,..... ............ ............................ 

ğı bence o kat!ar muhakkak ~ eğer 

biraz hüsnüniyetle hareket edeNen~z 
sadece ilminin ve hOviyetinizi söyle. 
m::kle \almayarak tercUmei halinizi 
lile kolaylıkla anlatabilecek bir hafı
nya maliksiniz. 

Jan Lantiye bu malinde ''tercümei 
hal,, kelimesini litbıce tabirile sormuı 

tu. Böylelikle muhatabına bir tuzak 
kurmuı oluyordU: Bu ta~ri herkesin 

anlamasına lmkln yoktu, ancak mü
nevver bir adam anlayabi!irdi. Meçhul 

adam bu tuzağa gözler( kapalı dütU. 
verdi: 

lmlJk ı .. ıAstir.., 
Ba psete ·bam:.tnl kalp uklam1- - Eğer hafızamı ka~tmemif ot-

la nt'edn 1bum ıkdtllil ve kılılı. saydım bu arzunuzu m•elmemnuniye 
kıyafeti ile mOteauip obmyacalr dere- yerine getirirdim. Maalesef vaziyet 

cede mOhlm olan )'lrml bin fnmp _. böyle delil, hastalığım o kadar fazla 

reden elde ettiği kendisine sorulunca' ~ ismim~ bite hatırlayamıyorum 1 
meçhul idam cevap vermek iatememiş- Jan Lintiye,_ bir noktayı Bğrenmit 
ti. Hatta lım'ni ve adresini söyleme- bulunuyordu; meçhul adam iyi tıôsll 
mekte ıarar ıöltermittl. görmüı biri idi. Dostum alaycı bir eda 

Poliı mUdürlüiü tehlikeli bir müc- ile suallerine devam etti!: 
rim veya - Uzerinde çıkan gazete par - Şu halde cebinizde bulunan yirmi 
çumın tahmla etdreceli gibi • blr bin francı nereden aldığmm da batır• 
eaıuı kar)ıamda bulunduğu kanaatile layamıyorıunm: , Hyle mi?. 
meseelyi latihbant teıkilitma bildir ... - Evet, bunu bana sis s6ylenenla 
mittL . . pek memnup olacoiızl . 

• - ·~ »~'lafl.A.~ j- lf~vot.,_;.,..; .. ~;...;. .. ·' ·~ Tan 'f'A"tfaa;· ' 

getiri~.:~ lıli~ ~?~ ·n~lr ~t.k: . ; . -;:~ Ha)' ... ~lı d~~ ~ c!e bwıu at
IJSak ıatediiiıft ·sııSda ıaıu bana ili§· renmefe santıyoıW. 8~ ... ete· 
mit n . ytiri tanrmıJb. Eller. de bd- söyıiyece~de~ emin olabiUnlnlsl. 
lJ bet•n:z titremifd. Dostum Jan Lan- - Tetekldlr ederimi 
tlnye ihtimal ~az da bunun için ba- Jan Untiye ·bana c!8nc!G; 
na tatm.amı nca etmft bulunuyordu. _Sis bu humta ne dGftlnGJOfla· 

Lantiyı heyecanı pek çabuk yatı- nuı ~ NobocU? Plkrials IUlm 
pn me.ç!ıul ada~ dönerek: için' çok fıyı:T&İı olacaktır. 

- Sızl. eledi, ı·mdlye ka::lar .c>ylet-
mete muvaffak olamadılar. Sorulan 
bü':ın suallere cevap vermemekte ıı
nr ıösterd:niz. Bu inadınııda devam 
etmek niyetinae misiniz? 

Cn-ap yo:Ctu. Do.tum devam ettl: 
- Cevap .ermemek hakkınızdır. 

Sbi buna zorlayamayız. Fwt bu ha
ı:n ai.ıin lehinize olacağını hiç zannet-

mem. SOk<ltunuz ne kadar ıUrene ılir· 
sUn bizim· irim olduiunuz hakkında 
maliımat edinmemize mani olamaya
caktır. 

Meçhul adam gUIUnısedl, sonra bl· 
ru boıtılt bir pyvı ile Fnnaızca •.:e
vap verdi: 

- Hüviyetimi ula öirennniyecek
alniz. 

- GarUrtız. Son gülen lyl g<ller. 
Kim oldutunmu ve ne yaptığının 
s6yleyinceye veya biz ona öğrenince
ye kadar icap edene ebediyen hapis
hanede kalırsınız. 

Mevkufiyet'nizin gayri resmi şekil
de ve &izli olarak devam etmesinde 
hiçbir mani g&nnUyorum. 

Tehdit tesirini g&terdi ve meçhul 
·adam omuzlınnı siJkettk hiddetle mu
kabele eUI: 

- Ne hakta beni hapishanede alı

koyabiliraini.%? Beni hangi suçla itham 

Tonton amca 
aşık 

- Sanırım ki, bu meselede dze yar· 
dmı edebilecek vaziyetteyim. Çünkü 
Masyö ile çok e!lr;idenberi t:cupyoruz. 

Meçhul adam yerinden sıçradı: 

- Ben ıfzi tammıyorum. 
Sapsarı olmuştu. Ben alay ederek 

sor3um: 
- Bundan emin misiniz?, 
Meçhul adam sorulan suallere cevap 

verirken gözlerimi ona diknıiı, hareket
lerine, söz s<Syleyişine, sesine dikkat 

etmiıtim. Bu ad=r:ıu ben gayet iyi ta
nıyordum.. Fakat a:aba nerede ıör

müıtUm ?. 
Çehre.ti çok değiımit olmalıyıdı ki 

d:rhil tanıyamıyordum.. Uldn 18zled 

değlı:nezdi ve ben bu ı&zler sayem
de onu ~ dakib içinde tanmuıtım. 

Koltuktan kalkarak mevkufun yrcu
na pttlm •e 18aleriml ıCSzlerlnin Cçlnı 
dikerek& 

- Sis, dec!lm, RotoJd, Jan Roto1d 
değil mlsinid Rua kontu un•anlyle ca· 
suıluk yaplDllDlf mıyd:nıs?. 

Cevap yoktU. Dnam ettim: 
- Jan, Puaret, LObe, Jısiens1d, DB· 

1abur, Elora Kalo, Kin Ti ulre ile U• 

mum! harl'te Belçlkada •e şimali Fran· 
sa1::1a yapmAdık MUm bır.Wıuran Ber· 
gam ıiz değil mi.dala?. 

J an Untiye haykırdı: 
- Ne diyorsunus7. 

(Dt!JNmt mr) 
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Stlrdht Havwa merkezinde yaptıtı1~1~ 
Jandor111a ~Tiyonu kapalı zarf usu~ 
ekılllmeAe konı,ıtmuştur. Keşif bedeli 5 ,.
lira olan bu eksiltme 25 mart 1938 cu il" 
,nntı saat 15 de Siirt hnkQmet konalı iÇ 
de wlllyet makamında yapılacaktır. 11 

• inhisarlar idaresinde yaptırıtaca~kuJI 
lan muhtelif tamir lılerl pazarlık us 
eksUtmeye konalmuııur. Eksiltme yarı0 
cuma .Onll idarenin Kabata.ıtakl Jev 
•e mftbayaat .-.besinde yapılacaktır. f ••ç•n ••n• •usun ne c:ıC:ll ... 

• Oıilm kongresi bugün Ankarada s' 
dı. 1' 

• Hükumetimiz, Türkiyeden lspan>'8 

gönüllü gitmesini menetti. 
\, ı:: ınernaıaıt ıl! 

Türk: bllkl41 Fedalleri. Sara11: Bl~1-
mcmlşlir. /pek: Kara alim. Mtltk: . ,,.r 
Sümer: Se\'Qiliden gelen. Sakarya. l':ıııı· 
honcuğu. Alka::ar: Gece nnnhtnrı. 1'ı• 
Rildimıeıniştir. Yrldrı: üc modern. t1r• 
Şrk: Blldlnncml•lir. Sark: Bilrllrmeııı•}er: 
Asri: Progrnmını hlldirıncmiştir. Zyif' 
Programım bildirmemiştir. Sancak: 
r:ımını bildirmemlıtir. 

IS1 .\NHUL ~ 
Ferah: Dört film birden: l - Afet :.A 

litesi (Türkçe) 2 - Gilndüz insan tr 
kurt 3 - Cinayet yolu ' 'e killlilr filı111:1,: 
A:ak: \'al! dalgası, hususi hafi)·e //re>'. 
Programını bildirmemiştir. AlemdarJlıı1'' 
nül yolu ve Karınca muharebeleri 
ProRramını bildirmemiştir. 

K.41JIKO't: _...ı_ 
Hdle: Metropol bar SIUC1U1a: P~~ 

nı blldlrmemi•tlr. 
llAKIHKfJV: 
Jlllll11al: Ramona. 
'OSKODAR: 
Hdle: Korkusuz adam. 

' 1'ıya~ıroıar 

rSl'L>Afl D-11 ..... 

..a-.. .._ FIDANAltl 
Dram 1 perd• ~ 

Yezan: Ti~ 
Pandell Hom Fahri• 

.tl'SllS'I ..... 

DAi.CiA 
Kom~ıJI 3 perde 

Yızan: Ekrem tle,ıt: 
Puar günleri l&,30 da Mıtfllf 

TURAN TlYATRosU 
8anatlc6r Naıld •• arlcadasla~ r,tfl_ 

Hakkı Rufen n arkadıtları lh • Jlio' ' 
Sabri birlikte a kişlllk matmasd tJ;.ıt', 
Pençef n Macar Yarlyeteslnfd l~ 
DAMGALI HAYDUT komedi 3 pe stJ 

, ...... , ........ , ~AD1 TEK TIYA rıı0 

-"' 'ıııartesl <Kadık&Y • 11&1" 
.rn) cin: (Bu ınosııl P'~ 
bitti) büyük TOd\'il J 

HALK OPERETİ f Sf" 
14 mart pazartesi ekşamı Beı9'tl 

park sinemo~1nda. 
ESKi HAJılAM ESKi TAS . .MI. • I(~ , 

15 mart ııalı nkşamı Pansaltt 
sinemasında PlPlCA 
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?f.atJata daic -Bır teşekkür 
Y LI:LAR oluyor... HenUz genç-

l'aı tim, Dergrfü mecmuasında ilk 
. ılarını çıkmağa ba§lamı§tı. Bir 

&Un lkdam'da Yakub Ka.l-·• • b. l'azı • ud nm ır 
dır sında kendi adımı da görünce çıl-
flo acak gibi sevinmiştim. Y edigün'Un 
lr~!1sında (8 mart 1938), Hikmet 
ok ın Yakub Kadri ile mülakatını 
ti! Urken bUyUk üstadımın bana da il. 
g at~ bulunduğunu görünce yine o 
e~~lık günlerimdeki kadar sevindim. 

de.;·~i Ytla yakm Y.aman az bir şey ot/ dir; o zaman zarfında hiç bir şey 
fed~nınedimse bile bir mUlakatta lüL 
oı 1 en iltifatıarm muhakkak doğru 
~:ası lazım gelmediğini öğrendim. 
dtun at ~~a .rağmen eski heyecanı duy. 
be · Çünkü bizler, yani ilk yazılan 
tı:ı:ıg6h'ta çıkmış olanlar, Yahya Ke
~adr~~ Ahmed Haşim gibi Yakub 
llltt ~.den de bahsederken: "Üstadı
b:ıe ·:· dediğimiz za!llan "Ustad" keli
iş/\181~1 ınannsım düşünerek, tartarak, 

.. nıncı ~-"d v llıeu us...., erlten duydugu hUr. 
~ e kullanırız. Biz edebiyata girdiği. 
~:Yd tnınan o Uç adamla karşılaşma. 
bu.guık, onlar bize yol göstermeseydi 
luçb~ olduğumuzu da olamaz, belki 
l'apa . fl~y olamazdık. Az çok bir şey 
Cebıldıkse bunu onlara borçluyuz. 

!be .. tçt Onların ilçil de bhe ders ver
)e~ ka1ıa:ıe.cı1Iar; UçU de her şahsi
bııe kendıne göre inkişaf edeceğini 
ti:ycn, bunun için de yol göstermek fs
~ n adamlar değillerdi. Fakat man. 
~, • lllonsur herhangi bir yazımızı o. 
to~ar~':11 seslerindeki eda, ellerinin, 
~~:ının küçilk bir hareketi bize ger. 
2iılrp n beğenip beğenmediklerini, ya
liep· l:anılınadığımızı hissettirirlerdi. 
~:ıı bir Yahya Kemal, bir Yakub 
(bun ' bir Ahmed Haşim olmak değil 
tlik) Un hayaline bile cUret edemez. 
içinti·onıar gibi olmak isterdik. Bunun 
~ ırki Yakub Kadrl'nin dudak u
bııe dan BÖylenıniş bir iltifatı da bugün 

1) en tatlı heyecanı vermeğe kMidir. 
buı crga,h'tan beri yollarımız hazan 
beı~~up çoğu zaman aynldı. Kimbilir? 
~ •.. } ~akub Kadri'nin hatıralan ara.. 
~a.ı ""- ,_ " . ·--..:s """'*• .I""'- &.14&.. 

Ca~ •O, bizim gibi DergMı'ç,ı değil, an. 
~~o~crgalı'ın üstadı idi. öyle 7.amle· 
•ıl'ıl 

01 
rn ki bizlerin yazılannıızı ara 

larıın ·Sun okumuyor; çUnkU arkada§-

~ş. ::n. hi~ ~irinin ~ söyleme· 
ti!atıt· nun ıçın de ... Dognısu çok il. 
~dtj ar sÖz!cr söylüyor; fakat Yakub 
~t:b heni, günden gfine gilcüme giL 
b ir; 0 lan bir "18.kab0 dan kurtara. 
~e b 

1
• O olsun benden "mUnekkid" di

lleklt~~Betınemeli idi. Çünkü ben mü
\id 1)1 değilim. Hayatımda birkaç ten
tı ltad llkalesi yazdım. Hangi muharrir 
~i~ ~ı~nı Yazmamıştır? Fakat on se. 
~ıı~id an beri yazdıklarım arasında 
~e~ bir makaleleri pek küçük, görül. 

ita Yer tutar. Bu gazetede, daha 
~a lctst?iiZetelerde yazdıklanm • iyi ve
ı~.. U • birer "essai" dir bir mora-
h,_ ın dıı~ . , 
'«lll· ~unceleridir. Tekrar ediyo. 
:~ı~~azıla.nmm iyi olduğunu iddia 
~ite el ru1:1· Fakat onlar tenkid. eri. 

bır-~aç eğıldir, essai'dir. Yakub Kadri, 

~dı ;'~~ı okumak Iutfunda bulun· 
, be . nıunekkid" olmadığımı söy. 

' nı sevmediğim bir ''Hlkab" dan 
l'll-dı. 

Deniz Bank 
teşkilatı 

Ankara mer kezi 
nisanda faailyete 

geçiyor 
Denizbankın Ankara merkezi önU. 

mUzdeki ay içinde faaliyete geçecek· 
tir. Bankanın lunir eubesi yeni teşki. 
lit ve kadrolariyle işe başlamıştır. i
dare meclisi bu scf erlti toplantısında 
lzmir teşkilatına ait kadroları tasdik 
edecektir. 

Diğer ta.raftan, lstanbul şubesinin 

kurulması için, bu şubenin de müdür
lüğünü yapacak olan muavinlerden 
Tahir Kevkeb hazırlıklarını bitirmek 

üzeredir. Bankanın İstanbul şubesi 

Merkez rıhtım hanının üst katlarına 
yerleşecektir. 

Bu §Ube kurulduktan sonra, Deniz. 
bank müesseseleri bütün mali işleri. 

ni bu banka delaletiyle yapd.cakla.rdır. 
Deniz müesseselerinin bütün tediye ve 

tahsil işleri bu oube taraf mdan yapı· 
lacağı için alakadar müesseselerin mu. 

hasebe ve vezne kadroları küçültüle

cek, buradan artan memurlar Deniz. 

bank l&tanbul şubesindeki vazifelere 
tayin edileceklerdir. 

1stanbulda bulunan Denizbank mü • 

esscselrinin levazım ve mUbayaa işle. 

ri de yine, Denizbank: İstanbul şube
si teşkilatı jçinde tevhid edilecektir. 

Karadenizde 
fırtına 

Birkaç gündenberi Karadenizde çôk 
sert bir hava etmektedir. Bunun için 

iki gündenberi küçük gemil~r, boğa.z
uau ~an ç~a.ma.ma.Ktaaırıar. 

Zonguldakta bulunan vapurlardan 
dUn gelen telgraflara göreğ bu liman· 

da ve Ereğlide yükleme ve bo§altma 
i§leri tamamen durmuştur. 

Giresun, 8 (A. A.) - Şiddetli esen 
batı karayel rüzg3rından denizde fır. 
tına başlamı§tır. Gelmesi beklenen va. 
purlar, yakm limanlara eığınm!§lar • 
dır. 

Aın balaJhk 
kereste ler 

Devlet Demiryolları İdaresi, mem· 
leket dahili iatihaal, ist.:.hlak ve bil\. 
mum ihraç madldelcrinin ambalajların
da kullanılan aandıklık ve muntazam 
boylarda kesilmiı kerestelerin en faz. 
la tenzilatlı tarife ile nakline karar ver· 
miıt.'.r. Bu tenzilat bu sabahtan itibaren 
Devlet Demiryollannın bütün tebeke
sinde batlamış bulunmaktadır. 

Devlet Demiryollan timdiye lçooar 
bu ıekildc tenzilatlı tarifeyi yalnız yu
murta, meyva ve sebzelere ait 11andık
lık kerestelere tatbik etmekt idi. 

Emniyet 
sandığına 
borçlular· 

Va ris lere bir buçuk 

a~~.~ •• 1!!~.~~.~~.!!d~ı~~~-ı 
mi~ Ye eshabı tarafından aranmamıt mer. 
hun eşya ve emllık dola.Yısile birikmi' 
olan borçlan hep birden tasfiyeye başla. 
mıştı. Sandı~ın son defa borçlulara k8f1l 

güsterdiiti kolaylıklar ve borçlarını öde· 
mek için Terdi#i imkanlardan sonra borç 

lulnnn bil)ilk bir kısmlle anlaş~ak lmkl 
nı basıl olmuştur. Fakat ba vaıiyette de 
müracaalln bulunmayan bir takım borçlu 
lar bulunmuştur. . . 

Yapılan tetkiklerin sonunda bunların 
bir kı!"nıının ölmüş oldukları anlaşılmış, 
bir kısmının İ!e adresleri bulunamamış. 
hr. 

Emniyet Mndıltt idare mecfül ölen borç 
lıların nrhlerlne borcun ödenmesi için 
tebligat yapılmasına karar 'Vennlştlr. Bu. 
nun için de, bir buçuk aylık azami müra
caat müddeti konulmuştur. Sal oldukları 
ıannolunup acfreşJ te~bit olunamayan borç 
Jular için de aramı hlr aylık mnracaal 

müddeti konulmuştur. Gerek borçlu nrfs 
leri gerebe e'as borçlular bu müddetler 
zarfında ~ndı#a rnüraeaat etmezlerse bor 
ca karşılık olarak ıııındıkta fpotek bulu. 
nan mülk veya merhun eşya satılacaktır. 
Bu suı:elle ııandı~n sermaye.sinin toplana 
rak halkın ihtiyaçlarına daha faıla eeYap 
vermek imklını buhınac,-ıktır. 

Maslak yolu 
k'azası 

Kllşeel AIAettl n tek.;. 
rar muhakeme · 

. edllfyor 
lki sene evvel Mıı.-'ık yolunda bir 

jandarmayı otomobili altında çiğ!l:iye. 
rex öllliiiUne eebeb olan kli§ecl ıA.li. • 
eqdinin davası evvelce göri.Umüt ~ 
suç 88.bit ol.duğu için· mahküm edil

mi§ti. O aman maznun bu hükme i· 
tiraz ederek temyiz etmişti. Temyiz 
şahit eoförün evvelce müddeiumumt • 

likte verdiği ifade ile 110nradan mah. 
kem ede verdiği ifadesi arasındaki 

farktan ve o vakit vaka. yerinde keşif 

yapan ehlivukuf un verdiği raporla yL 

ne phid eof'ör Bahaeddinin ifadesi a
ra.Smdaki farklardan dolayı bu kara-
n bozmuştur. ' 

• 
AIAeddinin nakzan muhakemesine U-

çüncii asliye cezada yeniden ba§lan • 
mıştır. 

AIAeddin vekili ile mahkemede bu • 

lunmuş ve mahkeme evveli şahit · eo
för Bahaeddini dinlemiş, ondan son
ra da Alaeddinin vekili gahit §Oförle 
ehlivukuftan Burhanın gelecek celsede 
kar1'ılaştmlarak tekrar ifadelerinin 
ahnmasmı ve aralannda f arkm mey
dana çıkartılmasını taleb etmiştir. 

~ Nun11lah ATAC Van mabkeıneslne Meyveci ilk ıslah 
la istasyonu ''•Oskovada baş kAtlp aranıyor Ziraat vek~leti, Aydında mevcut in. 

b Açık bulunan 25 lira maaıla Van cir istasyonu yanında bir de meyvacı-\, i r •ı n t• har mahkemest ba§katipliğine noter mua- Jk ıslah istasyonu kurmaya karar Yer• 
f vinliği vazifesini de inzimamen yapmak miştir. Bu istasyon Aydının Erbeyli 
lltıan ma slaha t - üzere talip olanların 25 Mart 938 tari- kazasında kurulacaktır. İstasyon 
ıtiJ hine kadar evra'Jr.ı müsbiteleriyle Van mcnıleketimfain en çeşitli meyvalan.

1 
ları kendini aldliye encümenine müracaatlan lildi· mn yeti3tiği bu mıntakada meyva.la.. 

>rtoıııc 6 J d Ü rd n rilmektedir. nn ıslahı ile meşgul olacaktır. 

Kambiyo 
borsası 

Aokaraya nakli 
• hazırlık larına 

başladı 
Martın son günü faaliyeti nihayet 

bulacak olan İstanbul kambiyo, esham 

n tahvilat bor88Smda nakil hazırlık. 
lannm tamamlanması için borsa ko • 

miesrliğlnc emir gelmiştir. Bu emir 
Uf.erine hazırlıklara ba§larum~ ve bor· 

sanın Anka.raya nakledilemiyecek C§. 

ya.smın satılması takarrür etmiştir. 

Bu eşyanın satılmasına bu sabahtan L 

tibaren başlanmış ve borsanın seneler. 

d~nberi hizmet gören meşhur elek • 
trikli fiat makinesi satılmıştır. 

Istanbul borsasmm bütün kadrosu 
Anka.raya gitmektedir. Bu nakil işi ta. 
mamiyle memurların buradaki maaşı 

ile yapılmaktadır. Yalnız memurlar o. 

radaki maa.~larma ilAveten mesken 

zammı alacaklardır. 

Ankaraya giden acentalar heyetin. 
den gelen haberlere göre, heyet, ma
liye vekili Fuat Ağralı tarafından ka. 

bul edilmiş ve acentala.rm burada bir 

ay üzerinde işliyerek hazrrladıklan 

muhtelif dilekler vekile bildirilmiştir. 

Borsa acentaları, ayın on beşinden 
llOnra Ankaraya. nnkle başlıyacaktir. 

Bir kısım sara.flar da. An.karaya git • 
mektedirler:. Borsa komiseri ile mu -
dilrler aynı on beşinden sonra Anka.

raya gidecek ve yeni borsanın hazır. 
Jıklarmr yap:ıcakla.rdır. 

lstanbulda 
12 tayyare 
satılacak 

Defterdarlığı n mn
zayedesloe herkes 

iştirak edebilir 
Gelecek cuma günü memleketimir.de 

ilk defa olarak İstanbul defterdarlığı 
tarafından on iki tayyare serbest bir 
§ekilde satılacaktır. Şimdiye kadar 
devlet ve hava ~teriyle alakadar te -
şekküller tara!mdan sipariş üzerine 
tayyare alınmaktaydı. Fakat her istL 
yenin iştir!lk edebileceği bir tayyare 
alım satımı ilk dc.f a görülmektedir. 

lstanbul defterdarlığını bu satışa 

sevkeden şey, H.ubcr Puti isminde bi
rinin milli müdafaa vekaletine muka
vele mucibince vermeye mecbur oldu. 
ğu on iki askeri tayyarenin mukave. 
le şartlarına uygun olmamasıdır. Tay
yareler 930 senesinde Eskişehire geti. 
rilmiş, .fakat o zamandanberi sahibi 
tarafından kaldmlmadığından köhne 
bir hale gelmiştir. Bunların nihayet 
satılması için Ankara ticaret mahke
me!i karar vermiş ve bu karan tem. 
yiz mahkemesi de tasdik etmiştir. 

J.fa::..-:ı~ih, üm:d e~iicliğiı12 gv:-e bu 
tayyareleri satmalacaklar istimale im. 
kan olmadığından ya hurda. olarak 
kullanacaklar, -veya. memleket dışına 
çıkaracaklardır. Maa.mafih aksamın • 
dan istifade etmek üzere yerli tayya
re fabrikalannm alması da muhtemel. 
dir. 
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lir-' Sal ov~ maslahntgüza.n Nikola. • lktısat Yekfıleti, yük!ıek iktısat n tica. ~~ 
~ : ~İl\oıı S'Ünü burada intihar etmiş. ret mektebinde geçen sene imtihanlarda 
q~ apuı k bir dersten muvarfak olamayan ve bunun 

lı~ etler os, endisine çok büyük için mektebe devam etmiyen talebenin bu 
b4- ~beb~et7n şifa bulmaz bir hasta- sene yalnız bu deuten imtihana alınm11!a-

llle(t ıle ıntihar ettiğini bildiren rını bildirmiştir. Bu imtihan haziranda 
Up hırnkmı§tır. yapılacaktır. 

Cflıh Bir müıldcıtenberi muhakeme edilmek-
() anc Ürolo]l Profesörü te olan BeyoAlu temizlik işleri mildürü 

r F Hayreddin benıet etmiştir. • uat KA.mll • Unkapnnınıla kahvecllik l'apan Ah-

"".... Bek sa o dullah bir hesap me~elesinden ortaRı Ye. 
l',k1.1ıı11dan li:ri bıç~klayarnk öldürmüştü. Abdullah 

' sılltd avdet etmiştir • dün ağır ceza mahkemesinde yedi sene 
!\batarı e Sark apartımanında cumarte· dört ay ağır hapse mahkOm olmuctur. 

\ l'ıt L esı " v 
ıJ~ ••ııst 1 e Perşembe günleri öAleden • Fransız frangı mütemadiyen düşmek 

~lııı d: arını kabul, ameli)·at ve teda- tedir. 
rubte etmektedir. • Maliye YeUletinde p)'ri mll.badil bo-

nolannın kıyınellendirllmesini temin ed.e. 
cek bir kararname projesi hazırlanmakta_ 
dır. 

• İki sene evvel başlanmış olan arazi 
tahriri mayısla bitecektir. Biitün memle
kette tahriri icap eden 40 milyon cüzü. 
tamdan birçok kısmı bltirllmi~Lir • 

• Selıir<'illk millehas.sısı Prost martla 
gelecekli. İşleri çok oldu~undan nisanda 
geleceğini bildirmi~tir. 

• Fatihte inşuına karar 'Verilen orta 
mektep binasının temelatma merasimi 
bugün yapılacaktır. 

• Emnir.et umum mildQrü: §aluil Sök~ 

mensiicr şehrimize gelmiştir • 
• Ticaret borsasında buMny ihraç ni. 

ıamnamesl üzerinde lıir müddelenberi ya
pılan tetkikler bitirilnıistir. R:ıpor y:ırın 
Ankaraya gönderilec-ektir. 

• Avrupado bulunan inhisarlar umum 
müdürü Milat gelecek harta şehrimize ge. 
lecektlr. 

• İstanbul gümrüklerinin ,ubnl aym, 
daki umum geliri .C62,000 liradır. 

• Kadıköy Halkcvi binası icin açılan 
müsabaka sona ermiş, heledi:re imar l>üro 
su mimarlarından Rükncddinin eseri hf
r:lncillğl knzanıııı,tır. 

• Dcnlzbank tekaüt sandığı kurulmuş 
\re faaliyete geçmiştir. 

• Sanayi birlUU her ~ene oldu~ gibi bu 
sene de bir yerli mallar sersi~i açmaya 
karar vermittfr. 

CUMHURiYET' de 

Başka milletler 
ne yapıyorlar ? 
E CNEBI iımihaslardo bQ§ka milld· 

ler ne yapıyorlar? lsmail 'ltlıiıtak 
Jlayakon, bu aualln cevabını bir Frannı 
muharririn vcrml~ olduğuna aöglüyor. 
Pariain mülılm akıam ga:etelerindcn bi. 
rinde bir: aütun işual eden "Jori Udar •• 
"Nicin Londre.s diyorsunu:. da London 
demlyorıunuı?., başlıklı bir 11a:.ı neşret. 
mlştlr. Fransı: muharriri, bu ua:.ıaında, 
Fran8ı:larm memleket isimlerini ba::an 
mli ~ckilleriqd~n a:. çok auır.arak, ba.:aıı 
de bu şekillere hic bal:makıı:rn onları kcR 
dl imldlarilc ıcldllendircu.k pa:dıklarma 
ve nsırlardanbtri süriip gelen bu işin bir 
itiyat halini aldığına işaret ediyor. Birkac: 
da misal vuiuor: 

"MeselA Lehlilerln memleketine kt'ndi
leri (Polska) dedikleri halde hiı (Polog. 
ne) deriz; lngiliıler kendi toprnklnrı için 
(England) derler, biz (Anslelerre) deriz. 
(Espana) yerine (Esp:ıgne), (İtalia) ye. 
rine {İtnlle) kullanırız.,, 

"Jor} Udar., şehir isimlerinde de aynı 
ıcyi ısöylcmektedir: "ı .. ondon ucrinc l..011 

drc8 ya:ıp öyle okıİyoruz. Praha yerim· 
Prauııe diuoru:. ildlı" Binaenaleyh, bıı 

lttlratsr:lığa bakarak, bu meıelede aabil bir 
kaide olmadığı, h(r milletin kendi f a.ntt
:l&lnc göre httnkd elliği neliuJfne ııarn 

bitiı:l:.." 
lsmail Müştak Yauakon, 'diyor ki: 
"Bu ifade ile bir defa şu sabit olUl'Or ki 

başka milletlerde ecnebi ismihasları ken. 
di şivelerine uydurarak kendi iınlnlarilc 
yazmak usulil caridir. Yeni şu halde ismi
hasların "cJeAiştirilmeı birer kli~e .. oldn~ 
~ hakkındaki iddia tatbikatla filen çürü. 
mektedir. 

Dizim tezimir.e gelince: Bunda vakit va .. 
kit de~lşebilecek fantezi alAkası yoktur; 
ecnebi fsmihaslar meseıe~ini biz ~u surclr 
k::ıideleştlrl~ıoruz: 

1 - Şahı isimleri ait oldukları mil}3t. 
lerde nasıl teJAf(uz ediliyorsa onlıırın çı. 
:kardıkları sesleri kendi alfabemizin kon. 
son ve voknllarlle teshil ederek lAfızlan. 
dırmak; 

2 - Memleket, şehir TC kasaba isimle
rinden öledcnbcri bizce muayyen '\°e mar:. 
but bir telAffiızu olnnları bu teıarrm: şek. 
Jine gi5re yar.ıp okumak (mesela: Londra, 
Marsllya, fsviı;re, Kahire, Vi~·nna, Buda
pcşle, Ncvl·ork, Kopenhag, Avustun·a, Ma
caristan, Lehls,tan, ! pany~ Allna, Bükr.e~ 
Fransa, ekoslovalı:ya, v.s.) 

3 - Arrika, Amerika ve Asyanın bizce 
tanınmamı~ ve işlUlmcmiş şehir ve kasa. 
ba i:ıimlerinl ornnın teltıffw: tarzlanna s&· 
re kendi alfabemlıln konson "te vokalin. 
rile teshil etmek. 

Fransız muharriri, Frnnsu: dilinde ec. 
nebi Jsmihoslara tatbik edilen yolu "abes,. 
söıilyle tavsif ediyor. Filhakika mesele 
:;abi tvc makul bir sisteme bağlanmadıkça 
ahes olaca~ı ve mnntıksıılıktan kurtulama 
yacağı aşikl'ırdır. Ecnebi ismihaslnrdan 
bazılarını nynen nlıp '1i~er bnzılannın 

yıızıhş tnrzında değişiklik yapmak, \'e ne 
nynen almanın, ne de tadilat yapmanın 
sebeplerini hah eıtememek kilflü bir ana • 
neye bnRlılıktan başka ne He tevil oluna. 
bilir? 

JJaşkn milletlerin ne ynplıklannı soran 
ve buna fazla bir ehemmiyet verir gibi 
görünen kimseler ,ncaha, Frnnsızlann ln· 
gilizlerln, Almnnlnrın herhangi bir Polon. 
ya, bir Jlolnnda, hlr Macar, bir Türk şehir 
ndını kendi şive Te ftiyatlanna uydurarat 
kendi fmldlarlle yazdıklarını gördükten 
sonra lıAll'ı "ecnebi ismihaslnr değiştil'.il. 
mcz birer klişedir,, iddiasınıfa ısrar ede· 
eekler mi? Türk gencinin hulynsında mut 
fa~ıı şişirilip büyütülen !Atin medeni~·cr 
Menıinln se~ vermeı harnerle cetrcfille"
tirilcn isınihnslarının şekillerin& bu der;_ 
ce bnğlnnmanın manaııı ne? 

Türk çocuJtıı varsın bu isimleri hlc oku 
mnsın, ynhııl zora gr.Jince ynnJış okusun, 
hunun 2iyıını :rok, eh•erir ki onlnnn kli
şeleri mahfuz kalsın, öyle mi? Fnkat Türk 
zekisına karşı bu suikast neden? 
Fnınsız muharriri bugünkü vnziyele kar 

~ı enıernnsyonal bir tedbir bulanması m. 
zumunu bir aralık ileri silrcr gibi oluyor. 
sa da hunun zorlultunu da derhnl iUrnf 
edlyQr. Filhakika 15tin alfabesi kullannn 
milleUcrin hiçbirinde konson ve \•okaJ. 
lerin ,dc~il. y:ınyana gelişleri, hatta teker 
teker ıluru,ıarı bile aynı sesleri "ermedi. 
~ine göre hu meselede bütün milletler fçin 
mOştrek hlr tedbir halmağa kalkı5mak bir 
cinsten olmnyan c~ynyı cemelmek kabilin 
rlen bir hareket olur. 

Tezimizin dayandığı esns o kadnr ku,·. 
Yelli, ve hu tez tntbikalta o kadnr Jürumlu 
ve faydalıdır ki vnzife $:ıhiplcrinin işe 
h:ışlamakıa vakit knybelmemelerini ihta. 
ra hacet hile knhnamıştır. Gerci bu iş bir 
parç:ı ıahmete, hirar. sılye, bir hayli de 
nra:şlırmaya ihtiyaç gösterir; fnl:at ,·aıi
fenin kıymet ve şerefi bu kndarcık bir 
külfete değıner. mi? Herhalde biz hocala. 
rıını.zı, müeJiinerimizi, muhnrrirleriınl ... 
halta müterclmlerlmi:ıl göı tahmlnilc ça. 
Jışnn birer kopyecf farzetmlyoruz. 

Her refonn gibi lmlA reforma da bir ta. 

'lIAtfm aoyf OYJ '"Jirirriz); 

• 
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Şehir Meclisi içtimaı 

Belediye ~eyrek 
milyon borç alacak 
Bu husustaki teklif Meclisçe 

ittifakla kabul edildi 
Şehir meclisi düıı saat on dörtte 

fevkalade bir toplantı yapınl3tır. Cel
se açılınca, belediye riyasetinden gelen 
bir tezkere okunınU§tur. Bunda, et fi
atıa.nnııı ucuzlaıruw kareısmda bir 
hafta evvelkine ııa.zaran eon haftada 
kesim miktarmm yibde 21 derecede 
fazlalaşma.sına mukabil kasaplık hay. 
va.n muvaredatmın bu aylarda azal • 
dığı, bu aebeble istilılAk faZla.sım kar-

§ılamak üzere belediye kanununun on 
beşinci maddeslne istinaden icabmda 
piyasaya mUdahır.le etmenin ve fiat • 
lar üzerinde nbmı vaziyet alınmanın 
zaruri görüldüğü bildiriliyor, m.illl 
lxı.nkalardan birinden 250.000 lira is
tikraz yapılmasına salihiyet veıilme
ıi isteniyordu. 

Bundan aonra ikinel bir tezkere o. 
kunmu§tur. Bunda da mezbah&ya. ~ 
!ecek keallmif hayvanlardan alman 
resmin lcabmda t.enzili Jçln belediye 

k1a.iml encUmeniDe saWıi~ :verilmeai 
isteniyordu. 

Valinin sBzleri 
. Bu t.ezkereleı'dm IOlll'a 'ft.li 've be]&. 

5119 reisi söz almJI, f(SyJe demiftir: 
- Et fj&tJ t1.ıerinde ya.pılan tenzil!. 

lb idame, hallan lehine olan .elJemml-

yetli faydayı hüsnU muhafaza etmek 
ve buna karşı lamngelen tedbirleri al
mak üzere sal!hiyet istiyoruz. Şu sr. 
rada gelen kasaplık hayvan miktarr 
istihllkin artmasına tekabill edecek 
derecede çok olmadığından indelhace 
piyasaya müdahale etmek, kasaplarla 

birlikte veya doğnıdad doğruya bele. 
diye namına hayvan getirmek üz.ere 
sermayeye ihtiya.cnnız vardır. 1ki yUz 

elli' bin lira kadar salfilıiyet verirse
niz bu i§te muvaffakıyetle ylirliyeocği_ 
mize itimadımız vardır. · 

Bu tedbirler meyanında kesilmifJ 
hayvanlara ait mezbaha ücretlerinin 
de tenzilini istiyoruz. Fakat buna şim-

dilik kat1 ihtiyaç yoktur. Ancak mec
lisinizin toplu bulunmadığı sıralarda 
daimi encümenin bu hususta karar it. 
tihaz edebilmesi için mez\Uliyet ver • 
menizi rica ediyoruz. Alacağnnız ted
birlerin halk lehine idame.sini vaade. 
diyoruz.,, 

Bu Jz.alıattan sonra. her ru teklif 
btttçe ve ilrtısat encümenlerine gön • 
derilmi§, celseye oıı dakika fasıla ve. 
rilmf§. !kinci celsede istikrazı tasvib 

eden enct\me.nlerin mU§terek mazbata.. 
m ittifakla ka.bul olunmutt;ur. 

Tiitttn ziraat mın
takaları yeniden 

teshil ediliyor 
Tütün ekimi yasak edile 

mıntakaları yazıyoruz 

HABER - ~şam J)Oshlsr !O MART - 1938 

FK~-tt~~ Yugoslavya 
oışAHDA: BDyilk devletlerle dostluğunu bozmadan 

Y': i~o~~~~~~·ab~~i~!v:~k~;:.~t~!~~e;le~~~: 8 d e o 1 o ı· ı· k b 1 ok 1 a r d 1 ş 1 n 
sında da, Letonyn ve lsvcçin Lenıngrad 1 

konsolosluklarının pek yakında kapatılma . 

sı hususunda anlaşmalara vnrılmış.ır. d k 1 b • ı • t • 
• So,·ycller bir~sı hüköme~i ile . Iran a a a 1 ın 1 ş 1 r 

hükfimeti, Pclıleva konsoloslugu harıc ol-
mak üzere lrıındakl bfilün So\•yet kon!ıo-
losluklarının ve BakCl konsolosluğu hariç ~'U;@ya<dJDınovnç, Vug~sosı~waıınıın 
olın:ık üzere Sovyeller birliğindeki bütün .-
lran konso1os1uk1arının 1 niso.n tarihin. Uııaıırncn sDyaısetDınıl n~aft=Q ~(ğ)Oyoır ., 
den iUbnren kapatılması hususunda bir Belgrad 9 (Hususi) _ Meclis bu t6§'1iki nıcsaiyc muvaffak olabılr"eğl-
ıınlaşmo.yn varmışlardır. bah h ! . b··t . .. k 1 · .. _ · t · ..l tm kteıff.p 

• Llmc'rada diplomatik mabafillcrde sa arıcıye u .~ı muza ere erın_e ne Oı.un ıı::anımızı e1.Jlu.. e. e . . dlf 
verilen ma!Omata göre, İngiliz hükömeti başlanııt;tır. Bu munasebetle Başvckıl Başvekil, Yugoslnv hUkumetiIUU 
Van Zeeland raporunda bildirilen tavsiye Stoyadinoviç bir nutuk söylemi§, bir politikasındaki §U üç prensipi Jtaydt' 
Jerin takibi imkllnını tetkik etmektedir. buçuk saat süren sözlerinde Yugoslav. diyor: 
ı~ükömet bu hu~ustaki teşebl~ü~ önolmak yanın harici siyasetini izah etmiı;ıtir. Te§rikl mesaiyi ve bar.§ı istibd~ e-
luzumun~ ko.nidır, Londrn., 1 arıs •. Vaşlnc- Stoyadinoviç, Yugoslavyanm geçen den beynelmilel he:- harekete t,.c:ıtıraJı. 
ton, Berlın ve Roma arasında istışarelere , • . . ·daJ'.!le 
haşlanması muhtemeldir. ~n~ zaı:t'~da ~Ile~le: me.clisi ~le §~ an ~ev~ dostluk. ~e ıt~akla.rın l 

8
,,-yt 

• Beynelmilel olimpiyat komitesi bugün dikı polıtik vazıyetin ım.kanı nısbetin.. ve ınkışaf ettirılmesı, Yugosl tı 
Knhircde toplıınacaktır. de teşriki mesai ettiğini, bu te§riki menfaatinin istilzam ettiği her tnral 

• Romanyn H~riciye nazırı B. Taln ı.:s mesainin Yugoslavya dı§ politikasının yeni dostluklar temini- j. 
ko bu s:ıbah kficuk ontıınt ckonorrıl konse umumi hcdeflerile ahenkli bir surette B. Stoyadinoviç, birinci prensfpi 
yfnln 11 i~c~ topJ:ı?hsını nç~ıştır. biltün bilyilk d l tJ l h tUrr' zah ederken Yu osla\ anın adtıııl 

, ••• ..-1.l'i mctı ,.c I.aypzıg cnternns- ~e .. eve er e er . ~ .. • ~ • 'Y T" anla.i-
yon al scrsi ! l. .. ~'Jörhığu tor:ıfındnn ya_ ıd:oloJık blok~ar dışında kala_rak ıyı mudahale ~o~ı~ı~c v~ ~ı~on sil' 
pılan bir dayet üzerine Yunan m:ıtbu:ıt munasebetlcr ıdame arzusunu ıhlal et- malarına. ıştırakinı, ikıncı preıı İJıoo 
ve turizm müstc~:ırı Nikoludis Loypzige memeye ihtimnm ederek yapıldığmı kısmında Yugoslavyanm Frans3ı • 
hn!eket etmiştir. . . . kaydetmiştir. giltcre, kUçük antant ve Balkan sıı 

Cezayir belediye rcıslcrı ve beledıyc K"" .. k ta t Balkan tantı tanb ile olan dostluk ve fttifakla,rt 
meclisi :ızalnrı istifa dmektedir. Simrli:re .. uçu an . n ve an . . , . .. , ~ dil }tY 
kadar 22 belediye reislle 101 belediye muna~~tı~rınden bah~~en ~ugoslav sadakatim \e ü~ncU ~ımda. o'lll' 
ıneclisl azası istifa etmiştir. başvekılı bılhassa. demıştır kı: manya, İtalya ve Bulga.rıstan ıle .rt 

• Tic: ret tediyeleri h:ıkkındııki Frnnsız "- An'anelcri tesbit cdilmi§ bulu- yeni dostluklan kaydeylcmiş ve JJl 
Romen anlaşması dün Pariste ~mml:ınm~ş nan Küçilk Antant, bu 8Cn6 zarfında 1937 de İtalya ile a.ktedilen anla~ 
tır. ~u anlaşma, 15 martta merı:ret rnevkı. <la pasifik gayretlerimizin bilOnçosun. smı, mesaiyi tasfiye etmesi ve p0lı 
ne gırecekUr. k ·k b. t ·ı · · mı.y"1 

• Şimdiye kadar lnsiliz hava nezareti da müsbet bir nokta. o_l~tur. Bu an. :'~ e ~nomı 1: . eyı cı .~eaaı -~} \)il-
dnlmt m~ste~:ırı bulunan Benks, ynkında tantın yapı~ bir. polit1ka ba§armak ı~barıle yalnız ıkı ~ ıçın degı 'tJJli 
ihdas edılecek oJ:ın sMI tayyarecilik d • lııısusundalci, samımı arzı'8tt va ba§ka. tun Avrupa. barışı ıçın olan kıyıne 
imi mü~eşarl ğın:ı ta:rin olunacaktır. 7.<ınnın menfaatlerini tamamen kavra- bilhassa ortaya koymuştur. ...-/. 

• Surıye kr:ılltAının 1920 de Fav_ı,:ıl ta. yı.şı Macaristan ile yaptığı görü.§me- y ğ 1 b · · · rf 
rafından Hiınının yıJdönumü mi ı~l'!Je f. fer~ ab·t l ktad y-tt fkl . 8 1 1 r m U şte 
ıe dün s:ımda merasim :rnpıımış " f'k de- s ı 0 ma ır. u e ı crı - K u y u m cu d 8 bir 
fn olarak Suriye hiil\Ometl bu mera JI"'.!~ miz Romanya oo Çekoslova1cıja ile da. .. 
iştirak eylemiştır. irm temtı8 ve dostane görr~ te.risi ha.. bllez=ğl değiştiri P 

• Holnnda prensi Bernnrd yanında k r Zinde olduk.,, k 8ÇID 'iŞ 
'dcşi prens ~ş~n .'·on Lippe olduğu h::ıld uDünya hôiliseleri 1uıkkmda.ki gÖT"Ü.§ • • ~ 
Londrnya gıtmışlır. 1 b. r W•nde ka ·-1ıkl f t'Zeri Dün akşam saat on sekizde kS 

• fnı;illerede Lord Şansöliyc Heylş::ım, ır ıgı 00 ~".i"' '~ aa ~- çar§Ida. Rayserili oğlu soknğında. bJle-
Lord Halifaksrn yerine B:ışvekftlet l.ordu üıyıştak"ı tam bır ahenk ıçındc o"larak, zik . O . -· d""kk,,. b" klldJJ' 
t • · B l'- t k 1 f _,,,_ ge- çı nnıgın u anına ır • ayı~ edılmlş ve yerine istinat mahkemesi an.un an ano geçen YI zar ınuu. girmi bilezik almak istedr·ni sfıY 
reisı Lord Hnnzhnm geçmişllr • rek a~ d6Vletler arasında ue gerek u. . §.' • gı ı;e-

• Domei ojrınsının bildirdiğine göre .. .. cbetlerinde ve Balkanlar lemı§tir. Dilkkfuıda bulunan çıralt Ml• 

"Japon - Sovyet gcrginli~l dolayısile J ' mu'?1ı t'?ı~nas .
1
.k . ı..;..,,1._,ıa '1.-yır ğork gayet {ilk giyinmis bulunan -":"ıt 

t ·hı S . . . " - vaztye 1nın pası ' • '""'"\"": "~' '"" • . . - b·ı~ı"" pon ezt.ı.J an, ovyctler bırlığı hesabına ı.r .,,, ... ·,1 • H.ı 1 f.t" ·~ dm müşterıye beş tane kal n ,ı _, 
11ıvn • l\'7110 n-mn o~n~ . -- --.. .... "'""'""" --~ •n ~ ~ :.ı.rın.t.: - ~111.an.ı.uıgwıo-.oa- ıuuı..ı u...ı.ııı-..-- ,......- •• 
lill;ine tevdiini talik eylemi..,lerdir. tır. zikleri uzun müddet tetkik etnıi!i, bl 

Stoyadinoviç, büyük devletlerle olan 1 kl . . . kartmı ı:ı.rıJJl git' 
l&tanbul ikinci icra Dafreıinden: siyasi münasebetleri a.nlatırken, Von et erme dge~ınp çı ~, Y 

Kemleketim.iıdeJd tiltlln ziraat mm- (Abana); Zonguldalıj viliyetinin Zon- Mehmet Ccrrahoğlunn 1400 li ra üzerin- • 
1 

- a sonra a. '""" 
j:akalannm yeniden tabi\: lüzumu hia- guldak, Ereğ~. Bartın, Divrik, Safran- den birinci derecede ipotek söstcrllen Nöyrat'm haricıye bakan ıgı zamanın- - Ben bunlan pek beğeıunedw---
tedilmit ve tütün kanwıudda buna s<S- bolu, Çankırı vilayetinin Çankın, li- Nasır ve l\lükerreme ait ve yeminli fiç eh- da yaptığı ziyareti .. sıra~md~ Alman Başka dükk!nları da bir dola.Şa)~ 
re tadillt yapılmıttır• gaz, Çerkeı; Antalya vfil.yetinin An- li vukuf tarafından tamamına 8720 lira milleti tarafından gosterıle~ ı1yi dkab?1- Yine gelirim, diyerek dilkkandaD ~ 

Bu tadillt ile tütün ekilecek mmta - talya, Serik, Ordu villyetİnin Ordu, kıymet takdır edilen BoRazicinde Kuru - d.en sitayişle bahsederek şoy e emı~- kıp gı"tmi..+; ... Çırak, kadının bJl'll~~ 
ccşınede Kutuçeşme caddesinde eski 41 s>..u. '(lr 

Jcalarla, tütün ziraati menedilen mmta· Fatsa, Unye; Giresun villyetinin Gö- yeni 63 numaralı, tapu kaydına nazartın tir: .. . • . ğx bilezikleri yerine koyarken içr dJ 
biar biribirinden ayrılmaktadır. Ayn· rele Bolu vil1yetirin Bolu, Gerede, bir tarafı F:ıhri bir tarar Halit sahilha _ "- Bütiıtt bıı te:a1"urat sa.mım' ~r dükkfin sahibi Onnik girmiş, çJl'll~.ıtı· 
ca her mıntakada e'J91ecek tütün a:o&- Mudurnu, Göynek, Akçe§chir, Çanak- neleri bir lnrarı Lchider~a diğer taraf ta- d.ostluk eseri oldugundan Almanya. ile bi Uşterin. 1i b"l ·kıeri be 

nkıam (tramvay carldesi) ile mahdut sa- olan münascbetlerimiz:n, iki memlekc. redr:ıği . .. mı g~ ... ~ 1

0ezı .k kadtJ1t1' )eri de tayin olwımuıtur. kale vilayetinin Çanakkale, Ezine, Bay- . . A • • l kl b. m 1 ru soy emı~1.ır. nnı .. 1.,, 

HilkQmetı,· kanwida bayle bir tadil ramiç, Llpse~, Gelibolu, Ecelbat, İm· hilhane clyevm cephe ,.e yanları duvar l- tm sı11ası kanııat1enne .1~r§'L ı. ı ırf bc;.,,nmedigıV• bilezikleri kendisi ıı.:·. 
le mahdut deniz cephesinin bir kısmında t · et d 7 ı nde ınkuıa b~ ııv 

yapmağa ıcvkedcn •ebep, evvelce teı- ror, Bozcaada, Denizli vilayetinin Acı- rıhtım bulunan kömür deposu olarak mus- suret c ~y esası a ıı t b .. tib camekana koymak üzereyken btıll tıt'• 
bit edilmiı olan ziraat mmtak:aiannda payam, Saray, BoJdan, ÇivıfJ, Siirt vi· tmncl iki yüz kırk iki metre murabbaı ve edcbileceyine ve Yttgo.cıkıvyanm ıt / dan birinin değiştirildiğini an}a.Jll1c: o. 
isabet olmadığının anlatılmasmdan 11yetinin Siirt, Eruh, Şirnak, Pervari, içinde müstecir tıır:ıfından yapılmış yazı- sa1ıa1arda nıürcf f eh ~ te1~ar kı4vv~ - Kadının bıraktığı bileziğin gnnıU6 tı! 
ileri gelmigdr. FiHıakika, ziraat uha- Garzan, Bc!iri; Amesya vilayetinin hanesi mevcut scnevı 300 lira icar geti- lcncn Alma;,111 i1c d!l. ma daha sıkı r ?.erine yaldız suyuna batmlmış bl,. f• 

A M ·r A d ·ı· . ren ors:ınm 13/16 his~esi borcun öden- k .-.gSJ 
ema dahil ban yerlert!e ser'iyat za- maııya ve erzı on i Y ın vı ayeti - iJ~alliııı•••ı•••••••• • lezik olduğu görtilünce, cıra UI'• Jj. memesinden açık ortınnaya konulmuştur. , ---'ıt ~· 
man1a fena neticeler ~erclip pi mem- nin Bozdoğan, Karacaıu, Nazilli; E- ~·'"c ... hur Opera M.ugıınniycsi le dilkkand!m dışarı frrla."llışlaı... · .,e~ 

1 - Şnrln:ımesi 28-3-938 tarihine mü- 1•• :r J<ııf" 
ııu mıntakalardan buılarmda da çok dime vil!yetinin Eneı: nahiyesi; Bursa sadlf pazartesi snnnnden itibaren herke- ve fevkalade Soprano sesli bar müşteri kapalı ça?"3ıd:ın. çı bıt' 
iyi tUtün yetift\rmek 'Jr.abil oldufu an· villyetinin Orhaneli; Samsun vilayeti- sin görebileceği şekilde dairede mahalli görUlmUş, orada bulunan bır ııııcı • 
laplmtJtxrJ nin Terme, Havza, Ladik: Sinop vCla· mııhsusun:ı. asılncakur. ol r: H de ~o u o fi' i memuruna yaknlnttmlmıstır. BU, 

Bunun için, tütün eldmi fena netice yetinin BoyAbat, Ayancık: Mani!a vi- 2 - Birinci acık nrtırma 8 - 4. 038 ta- U 1 U M dm, Beşiktaşta Yıldız posta. cadd ffJc' 
veren ve yetiıtirdiği tütünlerin çoğu !Ayetinin Alatehir, Eıme, Kırklareli vi- rfhfne rastlayan cuma Rün!l saat 14 den BU AKŞAM de oturan Samiyooir. 'Ozeri arsJI rttıl' 
kar_al!h. sarf edilen mmtakalaı& zer'i- llyetinin Vize, Pmarhisar nZlhlyeııi, lS'ya kadar dairede yapılacaktır. O gün N QV Q T N •' d biraz evvel aldığı elli beş lira l<ll_.f)" 

:r•• verilen en son bedel muhammen kıymc. 1 e StW' 
yatın men'i kararlqtınlmlftır. Muğla villyetinin Köyceğiz; Koceli vi- tinin yüzde 75 ni buldu!;tıı takdirde son tindeki bilezik bulunmuştur. 

Hükumet tan!mdan huırlanan ye- liyctinin Karasu. Kandıra, Sabanca; artıranın üzerinde blrnkıl:ıcaktır. Aksi Sennslanna ba§lryor. Sofralannı- ı adliyeye verilmiştir. ~ 
ni tıyiha mecli1e aevkedilmit§ir. Muad- Maraı vil!yetinin Mar2ı, Elbüstan, takdirde artıranlımn taahhüdü bakı kal. zı evvelden tutunuz. V il f ... kÜ"ll" 
del kanun meclis encümenlerinde mU· Göksun, Anderin; Kütahya ~layetinin mnk şartile artırma 15 giin dahn temdit 8 O O ÇOCUgU '\' 
zakere edilmekte&?. Bu müzakerelerde Kütahya, Emet, Tavtanlı, Up.k (Si- edilerek 25 - 4 - 38 tarihine mils:ıdif pa- - bi .. k UZO o-elli rdl. JTf 

1 h. · u ) B"l 'k ·ıa zartcsi günü saat H den 16 ya kadar ikin- kl 1 ı d'ğ ltıkadar .& ~ ._ v 
~i~=.":n ~~:~ ~=r 1: ;::i~i:a si';~~' m ~~:;:n ~ ~~~rb:kı~ el artınnası ynpılııcak ' 'e 2280 No. lu k::ı- i:r~n~P~~~;~kıı~~=kı 1 ~;h~ple~i~na bu bak: Vali ve belediye reisi Mubidd~j ti' 

ır- nun ıınzarn :ılınmak şut ile en çok artı- lannı \'e hususiyle faiz ve ınasarife dair o- tündagvın kü,.Uk og·ıu Robetr I<. o cı~tif· 
H , t T CTttnar An'l. .. -vııı -"tmı'tti·r vı1. yetinin Osmaniye·, Trabron vilA'-·e- ı·an fi tn d b k ı kt ;< ,....., " aıe a~r·- AtU•,,- ... ~ · " ın s n e ıra 1 acn · ır. lan iddiııl:ırını ilfın tarihinden 20 gün l- Jebesinden üstün bir kaza geÇJJ. ...... ~ 
Aldığımı~ mal(Unata göre, gimdiki tirıi.n Of; İstanbul vilayetinin Bakırköy, 3 - Satış p:ışln para i!C'dir. Artırmaya cindt' cHakı müsbiteleri)le birlikte daire- Küçiık üstiln mektebin j~:J· 

halde tütUn ekimi serbest olup ve yeni Rami, Şile, Büyükçekmece; Malatya gireceklerin mulı:ımmen kıymetin yüzde mh:c 937/3i7 dosyn numarası ile h.ldir- . tell ı>"> ~ 
kanunla yasak ~ecek olan yerler ıun. vilayetinin Pctur'Jı;e, Hekimhan, Besni; 7,5 nishetinde pey nkçesl veya mlllt bir meleri lli:!:ınıdır. Ak~i tnkclird hakları to- salonunun tavanında asılı ıp ili! i 
lardır: Gaziantep vilayetinin Kilis (Kl!rtd<>- banka teminat mektubu ..:ermeleri lazım- pu sicilleri ile sabit olmıyanlar satış bede- ya inerken eli kurtulmuş, d!:u ı:~ı 

ğı); ulahiye, Nezlp, Pazarcık, Çoruh; dır. Satılan gayri menkulün birikmiş ver- linin paylaşmasından hane bırakılır. Da- bileginin alçıya alınması lil 
Balıkesir vitıyetinin Manyat, Balye, gl, beledh·e TC vakıf borçları \•e delleıli- ha fazla malömnt nlmnk isteyenlerin dal- im t _ırtl 

v.:Jiyetinin Hopa, Şavpt, Yusufeli, 0 U§ ur. :ııdİY ı 
Dursunbey, Bürbaniye, Edremit (A· yesl boreJaya ait olup satış bedelinden ô- reye 937 /377 dosya No. sile mOrncnat e- Ustilnün sıhhati iyidir. J{~A.,,_~ 
gonye müstesna), Bandırma (Kapıdaf Ceyhan vilayetinin Adana, Karaisalı, denir. 20 senelik t:ıviz bedeli ve tapu har- derek evrakı ve h:ılcn vııziyet ve takdiri geçmiş olsun der, acil şifalo.f ~ 
köyleri müatesna), Kip&ut nahiycai Su- Osmaniye, Kozan, Dörtyol, Bahçe (Sc- cı müşteriye aittir. kıymr.t rnporlnnnı görüp anhynhilecek-

köyU müstesna)·, !reli vilayetinin Mut, 4 - Hakları tapu sicilli ile sabit olmı- kri illin olunur. (2-187) ederiz. --;:44 sığırlık, İsparta viliyetinin nefsi lapar- ~ ~ 1 
ta, Karaağaç, Yalvaç, Eğirdir, Tokat Gülnar, Anamor, Silifke; Rize viHiye- /" g &ti!' a as $ 

v.:Iiyetinin Zile, Retadiye, Artova; b- tinin nefr: Riza kazası. Bu akşam T o R f Slnemasıııdtl 
n:ir villyctinin Ödemiıin Kiraz nahiye- Mı:ıleketn bu ycrletdcn baıka bütün 

mrntakalannda tütün ekimi serbest o- Gala suvarcsi olarak sine bağ?ı dokuz köyü; Kastamonu vi- _ 

Jiyetinin Kastamonu, İnebolu, Dalday. lacaktır. i s ti k 1 a 1 Feda i 1 e r 1 
Tosya, TagköprU, Cide, Araç, Küre Ankar a Yenişehir 

-ı 11111~ (Fransızca) 
.._ 

0 7 
• ır postahanesl ft llJldı L kım ananelerin enkazı fistünd" kurulur '\' WILLI BIRGEL - VlCTOR ST AA 

Ba yıkılacak şeyler bazı kimsel~r n:u::ırın f Ankarada Yeni§ehir posta binası HANSI KNOTEK _ URSULA GRABLEY !..,,ıı 
da ne kadar kıym~tli olursa olsun kurula.

1

1 diln saat 16 da nafi& vekili Ali Çetin- 1 ,,., 

cak yeni binanın bfiyilkJOlüne. zenginli- kaya tarafından açılmı§tır. Posta ve Büyük istiklal - H::r.-p - Heyecan ıve aşk filmi istibdada kar§ ast / 
ğine. konforuna nisbelle gene köhne, kUr. telgraf umum mUdilr muavini Bekir eden bir milletin istiklal mlic&'delesi ve nefis bir aş'ls ına~ccr 
m ve harda malzemedir. . .. . . Muhteşem raks ve muz~k sahneleri. Binlerce figüran··· 

Bir daha tekn r edelim: llcdeCim!z Türk Vefa kısa bır soz söylemı§, bunu na. Iİİ••llliim••iiiım•••••••m•n•••••••••••••••••••••••••• 
!rolAsıdJr.,.. t . fia vekilinin hitabesi takip etmiştir. 
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lJAncRL~ TARİHİ TEFRİKASI: 20 Yazan: 
A. Cim 

Vesiknl:ırı veren: Don:ınma Komodorlu#u Başklltibl Binbaşı İhsan 

IN!n@laıw@t ~a a:ıDDesn, genen balhlırDye 
'l~'ffeırnını~ ~aı~ıyı açop açmamakta 

~®ıre<dldlYıt edlyoır<dlu 

t- - Dur, dinle ... Şimdi bu a.rkada.şla
h~ber \•erıp, vaziyeti anlatmak, bu 

: r yatı:.mcaya kadar evlerinde 
.. nn1alarını bildirmek 13zım. Dil • 

tı:ı.ıJ?l.:Jurn, taşındım. Telgraf çeksek ol-
~ t! Zaten evleri şuracıkta, bur. 
~ dibinde ... Sana kağıt yaza • 

1ıtı: C lice g miden çık, bir yere gi. 
un gibi uzaklardan dolaş, 

liıdav_t beyin evine uğra, o 
h a Yakındır, sonra Ahmet beyin ma
d s e gıt. Verdiğim kağıtları ken
~ ~Je,.. ne -.; er. Dön gel; haydi asla • 

- B..,ş ü tüne beyim! 
liu · r. u efendi, masasının ba§llUl 

l'ı • ve 'Eiıdayet beylere ~ tezkerele-
~ı: 

il 
8 l)arıi sa i Ahmet ue ser!'<Jrkçı 
~Yet beylere: 

,/en~ir.ı, 
ltı eın,tde bu sabah miircttcbatın ba..--ı 
1 etvar ve cvzaı 11ümayan ol • 
~ tn,lır. Ezcümle silôhhanenin açıl. 
ıı 17 ı nöb tçi zabiti bulunan bende. 
eı~. ta b et tiler. Arzulannı i.<f a/ 
~kl,a d nı. /(cndileri kapılan kınp a"/a-

l'J rtnı Boylcdiler. 

,. dan 'başka sizhı adreslerinizi öğ· 
'l !J kalkı§tılar. Tarafımdan mü -

~ ~t olun lu ... Birinizin efrada dü.
', 1 ~ ta leler 11apı'lllığı idda edil • 

• 
1» ll'dayct beyi de uvatan haini,, 

ı ı•crdikleri Ali Kabu1i be'lje • 
.. ta b radf'Ti olduğu için cezalan. 

-......_.n: t;r,>ıı -soylcineldedirler. ,. 
. ıı favazzu1mna kadar devlet -

iE l.,tiralıat buyurmanızı had -
~ olm ·ıarak tavsiye ve gemide ge • 
,..ı; l>tıkqları berayı malılmat arzede -

fendim. 

Tw;oz muhribi hümayunu 
Nöbetçi Z<ıbiti 

~ Hüseyin Hilsnü 

1 ıı ~ n kağıtları alır almaz bir yo
l' ' t :ı znuş, gemiden srvışmış, tezke-

ı- tı 8 h'plerine vermeye koşmuştu. 
l ~ 

8 
e h1vuzların kapısından çıktık . 

t •• <ıtta do ,.'ll Kasımpa.,.~run yolunu 
" ' l:'ı. Hidayet beyin evine uğ-

li 
1.: .t ~ey evinde büyük bir korku 
, lC'ır.1e bulunuyordu. Kardeşi 
~' k"pt nın başına gelenleri, tu

·~ rJ,"'tınu, divanhaneye götürüldüğü • 
1 /l'lnuş; alE'yhindeki ta..cıniatı hat

tııı tı tn ta avvurlnrını da haber al • 
l'tl · ~:ı.vaııı ndam, yardıma muhtaç 
~ 1• ne bir şey ynpamamak gibi bir 

~ "e-· tı • <>lnd ... bulunurken, bu badire. 
"1. tp'ntııerinin kendisine de u;ı-ı-

l'ı 1~1 d:i Undükçc büsbütün çileden 
l'ı} • ıbi oluyordu. lkindi vakti, 
~t:/ divanha:neden Yıldıza sevke -

b , sırada Raban da kağıdı getir. 
ita Unuyordu. 

• ıı. ~;~n ~ir bahriye ne.feri tarafın -
1 

ha ı ndı ,rm duyan Hıdayet be;in 
t;:~1

1hüyUk bir telfü:ıa düşmüşler. 
l ~ kapıyı acıp açmamakta te. 

~ aı go ~ rdiler. Gelenler Hidayet 
~ ıı. \'o~ak icin u~.rram15larsa diye dü

t 1 r ardı. Nihn;yet Hidayet beyin 

-..... l\ı ~n~~e-dcn sordu: 
ab nıı ıstıyorsun oğlum? 
ek:' hllinıkün mertebe tatlı bir 
~ ndinı tanrtt: 

'· ~diı_rı, gemiden geliyorum. Ta
~ ~ u.ı~un Hüsnü beyin emirbe. 
t-e g6 abıtını Hidayet beye bir tez. 
~ ~ e:del"d.i. Onu getirdim. 
~:·p, ab, ev halkının heyecanla 
~!~ kalplerine biraz su serper gi. 

1~tu. Maa.mafih, bunun bir hile 
~ liıcıa~ kim temin edebilirdi? 

tle ;.t bey, namaz seccadesinin ü. 
l'itıııı ıı ÇÖkznUş, lmrdeşinin ve ken-

" 'ri:telamt'ti için Allaha yalvarı -
~,a ?li al"d.rna <"kled~ği ?'('kt\tlar. 

Yıp nrunnz kılıyordu. Sabanın 1 

geldiği haber verilince bir defa d& pen
cereden kendisi bakmak istedi. O, Şa.. 
banı tanıyordu. . Ka.f esin arkasından 

bakıp neferin Şaban olduğunu anla • 
yınca usulcacık kapıyı açtırdı, neferi 
içeri aldılar. Nefer Hidayet beyi gö. 
rUnce se!Am verdi, zabitliğine gönder
diği tezkereyi uzattı. 

Hidayet bey bir hamlede tezkere 
muhteviyatmı okudu, zavallı adam 
boynunu büktü. 

- Peki, dedi, seIAm söylersin! E\• -
den bir yere çıkmam! .. 

Bir daldka sustu. Şaban dı§a.rdan 

geldiğine göre muhakkak kl kardeşi 

hakkında bazı malümata sahiptir diye 
düşündü. Sonra çekingen bir sesle ne. 
ferden sordu: 

- Şaban, birader hakkmda neler 
duydun? 

- Efendim, kaptan beyin gemiden 
alınıp divanhaneye getirildiğini hepi .. 
miz işitmiştik ... Ben · buraya gelirken 
divanhaneden iki at kO§ulu bir itfaiye 
arabası çıktı. Kabuli beyi bunun içi. 
ne oturtmuşlar, etrafına d& beş tane 
süngülü itfaiye neferi koymuşlardı. A. 
raba Azapkapı caddesine doğru gitti. 

- Nereye götürdüklerini öğreneme
din mi? 

- Öğrenemedim efendim. Götüren. 
ler arasında tanıdığa tesadUf etmedim. 
Bunu oradakilerden sormayı da müna
sip görmedim. Ama bana kalsa. .. 

Şaban susmuştu. Hidayet bey ne. 
terın gozlenne bakarak sözü bırütı:ğı 
yerden devam ettirmek için aynen tek
rar ettirdi: 

- Neye sustun Şaban, bana ka.lsa 
diyordun? 

- Evet efendim, bana kalsa saraya. 
padişahın huzuruna götürüyorlar der. 
dimi 

Hidayet bey derin bir düıünceye 

dalmıgtı. Tehlike içinde bulunan kar. 
deşinin kıbetini, kendi başını dilşünU
yordu. Fakat, dindar adam nihayet 
bütün tereddüdlerine galebe ça.ldı: 

- Peki, Şaban, dedi, git, Hüsnü be· 
ye selim söyle; te§ekkUr ederim. Ha. 
ber göndermekle bana karşı arkadaşlr. 
ğını, dostluğunu· göstermiş oldu. Ne 
ya.palım? ••. Kaderiınİ% neyse onu görU
rUz. Allah cUmlemizin muini olsun! .. 
Haydi evlldım, Allah selfunet versin! 

Şaban, Hids.yet beyin evinden aynl. 
dı, bir mahalle a..,m oturan ikinci kap. 
tan Kulaksızlı Ahmet beyin evinin yo
lunu tuttu. 

Hidayet bey tezkereyi aldıktan son. 
ra ihtiyat tedbirler.ini bir kat dil.ha ka.. 
\Tileştirdi. Kapının çifte kol demirini 
vurdurdu. Sonra ışık yakılmamasını 

tenbih etti ve filintasını aldı, namaz 
seccadesinin UT.erine .diz çöktü. Bu f e
H'iketli günü.nü Tannsryla başbaşa ge -
çirmek üzere ibadete daldı. 
Akşam olunca, karanlıkta ve sUkfıt 

içinde kalan evde hiç kimse yokmuş 
gibi bir hal vardı. Kabull beyin kanlı 
elbiselerini sırıklar ucuna takarak me. 
şalelerle kanlı bir fener alayı tertip e. 
den lstler evvel:\ ffidayet beyin evi
nin önüne geldiler. Meşalelerle evin 
ı~hnişlerini tutu§turacak hareketler 
yaparak kapmm önünde bağırdılar, 

çağırdılar: 

- Kahrolsun ueriat hainleri, padi. 
§8h hainleri... lşte, hain Kabuklunwı 
elbiseleri ve pabuçları ... Alçak idam e
dildi! 

Diye naralar attılar. 
Hidayet bey, kardetlnin sınklarm 

ucunda te§hir edilen elblaelerini tanı
yınca kendini zaptedemedJ, yere ka • 
pandı, hüngür hUngür ağladı. Ta ken. 
dinden geçinceye, bayılmcaya kadar 
kanlı göz yaşlan döke döke hain katil
lere lAnet okud\L beddua etti. 

(Det>cımı 'Var) 
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1 Günün meselesi =ı 

içtimai yardım teşkilatına 
ihtiyaç var 

Orta kazançta 
maaşhlar için 
küçük kredi 
müesseseleri 
açılmasına 
Hükumet 
önayak 
olmahdır 

Ayda yüz lira kar.anan bir aile aa
hibi tasavvur ediniz. Bütçesini kazan.. 
cma göre taksim etmi§, fa.kat ou ve. 
ya bu sebeble bu bütçede .. tasarruf,, 
hanesi açmak imkbnıı bulamllnI§tır. 
Ani bir hadise, bir hastalık, dolayısile 
bu aile için bir aylık kaza.nema mua
dil bir para bulmak hayatı bir mesele 
olduğu takdirde bqvurulacak herhan. 
gi kapı yoktur. 

Yapılacak İti evdeki yükte hafit pa. 
hada ağırca eşyayı toparlayıp barac 
memd yok pahasına sa.tma.k veya te
fecilere mftrcaat etmektir. Tefeciler 
filvaki kanunen mevcut değildir, fa -
kat fiiliyatta rahat rahat ve insa.fmzca. 
para kazanmanın yolunu bulmu§lar • 
dır. Bunlara karşı kanunun bir §eY, 

yapmasına d& iın1dn yoktur. ÇUnki1 or. 
tada şikayetçi bulwwnaz. 

Bir ar.kadq anlata: 
"-Tanıdığım. birinin çaJJfbğJ mü

essesenin bir kahvecial vardır ki, mü. 
kem.mel bir tefecidir. Faka.t kanunun 
:bq a.®.ınl~ a.lak~dtı.r o1mııaı imklln:U:L.. 

dır. Çünkü borç alan memnun, veren 
memnun... Şita.yet eden yok ki reamt 
makamlar bu tefecilikten haberdar ol
sunlar. 

Bu adamdan meseli. 50 lira alan bf. 
rinin ilk i§ olarak on beş gün sonra ö. 
denmesi prtiyle ve 75 liralık senet 
vermesi lazımdır. On beş gün sonra. 
bu borcun 25 lirası, yani esas borcun 
yansı ödense geri kalan miktar fkinc~ 
on beş günün sonunda. gene 75 lirayı 
bulur. Öyle ki bir defa topluca borc 
alan bir adamın tayyare piyankosun • 
dan kazall11ladığı veya bir mirasa 
konmadığı takdirde artık borçtan ya· 
kasım kurt.armasına imkAn yoktur. 
Kahveciye muayyen bir maq hafla • 
mış vaziyette ilhihaye borç ödemeye 
mahkfundur. Bu tekilde 100 lira bor. 
cuna mukabil 800 Ura öde.mit ve hali. 
300 Ura borcu k&lmlf birislııi tanrnm. 

Peki ama niçin bile bile bu bud!\l&· 
lığa razı oluyor ve mUtemadiyen para 
ödemeyi kabul ediyorlar? 

Kat't ve şedid ihtiyaç öyle bir eey
dir ki, onun ka.rtJsmda ne mantık, ne 
ince hesaplar, ne de ihtiyat ve tedbir 
para eder. O anda muayyen bir para. 
ya kat'i bir lüzum vardır, ince eleyip 
sık dokumak değil, ancak tefecinin in. 
saf ve merhametini ta.brik ebnek mev
zubahstır. 

Borcun birkaç mislini ödedikten 
sonra geri kalan ve hepsi de fahio fa. 
i1jn mahsulü olan parayı ödemekten 
istinka! d& kat'iyyen müraca.at edile. 
miyecek bir tedbiNir. ÇünkU bu para
nın faiz mahaulü olduğunu iapat ede-
cek elde hiçbir delil ve vesika mevcut 
değildir. 

Kahvecinin "benden borç alınıştı; 

şimdi ödemek istemiyor, lcraya mü • 
racaatı doğru bulmadım.,, yolunda bir 
ifadeyle borçluyu mUeeeesedekl lm.iri. 
ne eikayet ettiğini bir diliUnünUa. Bu 
mahcubiyeti, hatta belki ihraç tehli
kesini kim göze alabilir. Kuaya rım. 
dan ba§ka çare yoktur. Zavallı, orada 
kaldıkça kahveciye her ay 20.30 Ura 
bir şey ödemeyi kabul etmeye razı o
lacaktır.,, 

Bu miaall meslek ve memuriyete gö
re istedltiniz kadar çofaltabiliralniz. 
Bozulan vaziyetini birkaç yQ.z liralık 
bir krediyle derlıal dUzeltmesi ve son. 

Bugün, .cmMk. tcrhini sur~tı1c ın~ük 7credi ihtiyacının küçük öir kısmını 
karşılamcıh.'"ta olaıı Emniyet Sandığı 

ra bu borcunu ödemesi muhakkıı.k o • 
lan bir esnaf bugiln teşkil~tsızlık do-

layısıyle bunu yapamıyacak bir hal. 
dedir. Ya tefecilerden borç alıp son • 

radan mü§kül mevkie düşecek veya o
nu da yapamıyarak vaziyetini ıslah e
demeyip gitgide iflô.s yoluna girecek. 
tir. 

Memlekette kUçük kredi müessese. 
lerinc, içtimai yardım teşkilatına kat't 
bir ihtiyaç olduğunu gözönUne koy· 

malt için bu misaller kafidir zannede. 
riz. Hllkflmetin önayak olması şartile 
böyle müesseseler ve teşkilat kolı:.ylık. 
la vücuda getirilebilir. 

10 MART - 1938 PERŞEMBE 

18,30 çıx;uk lhalrosu (Güle fiille serçe
cik), 19 Radife ve arkntlaşlnn tnrnfınd:ın 
Türk musikisi ve hnlk şarkıları, 19130 spor 
musahabeleri (Eşref Şefik) 19,55 Borsa 
haberleri, 20 Cemal Kiiruil ,.c arked:ışları 
tararından Türk musikisi ve halk şnrkıln· 
rı, 20,SO ll:ıvn raporu, 20,33 Omer Rıza 
tarafından arapça söylev, 20,45 Bimen Şen 
, c nrkndnşları t:ırnfından Türk musikisi, 
ve halk şarkıları, (Saat a:rarı,), 21,15 Tnh· 
sin ve arkadnşl:ırı lnrafındnn Türk musl· 
kisi \"e halk şarkıları, 21,50 Bedriye TOzOn 
San, orkeslra refnknlile, 22,30 or1 estra 
22,45 ajans Jınlıcrlcri, 23 plfikla sololnr, 
opera ve operet percnlC1rı, ?.S,20 son ha· 
herler ,.c ertesi günün programı, 23,30 
son. 
BlJKREŞ: 

18, radyo orkcstrnsı, 20,10 şarkılı kon· 
ser, 20,40 İtlnyan ''e l spnnyol müziği, 21, 
15 filiırmonik orkestra konseri, 23,10 pliık, 
BUDAl'EŞTB: 

18,30 radyo orkestrası, 10,30 slgan or· 
kestrnc;ı, 20,30 oper:ıdnn nakil, 22,15 piya
no konseri, 23,05 nsl:cı ! miizik1 24,15 caz
bant. 
BERLIN: 

18 viyolonsel konseri, 19 h:ıfü müzik, 
20,40 Ylyanaden konser nnkli, 22,10 caz· 
bant, 23,30 hnlk havaları, ;ve nskert mil· 
:ı:lk. 

ROMA: 
21,30 müzik, 22 operadan temsil n:ıkli. 

PRAG: 
20,30 operadan nnkil, 23,40 plAk. 

VARŞ<H'A: 

20,30 kemnn konseri, 21,10 h:ıfif müzik, 
23. konservatuvardan konser nakli. 

Pek zihin yormadan akla gelen bir 
fikri söyliyelim: 

Müstahdemleri muayyen bir mikta -
n aşan mUesseselerin memurları için 

yardım s?ndığı kurmaları mecburi ol

malıdır. Bu sandığa kuruluşunda mü. 
cssese muayyen bir parayı sermaye o. 
larak vermeli, a)Tlca memurlardan d& 
para nlınınalı ve gene memurlardan 
her ay bu sandık için cUz'i bir hisse 

kesilmelidir. Her memurun o müesse
sede çalıştığı müddet zarfında. ödediği 
para müesseseyi terkettiği zaman ken. 

disine aynen iade edilmeli, 'Üstelik te. 
mettilü de ödenmelidir. 

Sandıktan maaşı nispeti dnhilinde 
borç alan memur ve müstahdemler bu

na mukabil cUz'i bir faiz ödemeli, bor

cun tahsilinde müessese hakim ve na. 
znn olmalıdır. Hiç borç a1mıyan me -
murlnr du. temettüden hisse almak ve 

birikmiş bir paraya sahip bulurunak. 
itiba iyle istüade edeceklerdir. Hiç 
borç alınıyan memurların sene sonun

da isterlerse sermaye para.dan bir kıs. 

mmı faizsiz olarak geri ala.bilmeleri 
şartı da konulabilir. 

Bugün rcsmt ve hususi m~ler. 
den bi.rçoğuı.da tatbik edilen yardım 
sandık1annın çok faydalı semereler 
vermiş olması da iddiamwn tamamen 
yerinde olduğunu ispat eder. 

HABERCl 

Dün Cumhurreisi 
bugün bakkal 

Birleşik Amcrikıının sabık cumhurreist 
Hover A vrupndn seyahat ediyor. Geçenler· 
de Pnriste idi. Dlr gll umumt bl'hç.eler
den birinin sırasına oturmuştu. Yanında· 
ki sırad:ı oturan yaşlı bir adam sordu: 

- Amcrikndn ne yapıyorsunuz? •• 
- Büyük bir yiyecek mağazam nr. 
- Demet bnkknlsınu? .• 
- Evet, bakkal, k:ısap, sebzerı; oduncu 

"e meyveci •• 
Dostlnrınd:ın birisi, bir gün kendisine: 
- Cok çalışıyorsunuz, biraz islinıhat 

etseniz- demiş. Hovcr şu cevabı Yermiş: 
- lstirahnt mi? Asla!.. Bc:ni. isllrohat 

knd:ır l'Ornn lıir sc:v yoktur • • 
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Şimdi hareketsiz ve başı dik oturan 
Morlen, dudaklarında çok hafif bir te
bcssllmle, her şeye hazır bir vaziyette, 

imtihanını geçiriyor 
-ıı-

İçeriye girdiğiniz anda, bir fotoğraf 
ampulunun parıltısiyle kar§ılaşıyoruz. 
Aynı zamanda. bir çığlık kopuyor ve 
bizzat fotoğrafçı, makinesini bıraka • 
rak, Marlen'in kollarıruı. atlayor. Bu, 
uzun boylu, zayıf, gözlüklü, dörtte üç 
nisbetindc çıplak olan başını süsleyen 
kmrcık saçlı bir adamdır. Bunun, 
"Monden Aktilalite,,nin en meşhur fo
toğrafçısı Fink olduğunu öğreniyo • 
rum. Kendisi bütün yıldızların dostu. 
dur. Onu herkes seviyor ve herkes on
dan korkuyor. Her an, her yerde, hazır 
ye nazırdır. İcap ettiği ve ekseriya i. 
cap etmediği anda, bir kapının veya 
bir sandığın arkasından yerden biter. 

İlk filmlerinin gösterl§leri esnasm
Cla yıldızların korkudan takallüs et • 
miş olan çehreleri, ayrılan §şıklarm 

)>arışmaktan mütevellid memnun çeh· 
,releri, gala geceleri karşıla.şan neşeli 
veya. kin dolu nazarlar, bUtUn bunlar 
fotoğraflara tesbit edilmiş, etiketleri 
konmuş ve onun al'§ivlerine girmiştir. 
Bu emsalsiz fotoğrafçı, ha.la meçhul 
kalan bir ustalıkla Holivudun en bü. 
yük hadiselerini, Con Cilber'le Gar • 
bo'nun ilk tesadilflerini Cin Harlu'nun 
ölUm günü Vilyam Povel'in gözya.§la
rmı, Rarol Lombard'la Klark Geybl'in 
ilk buselerini fotoğraf üzerinde tesbit 
etmenin yolunu bulmu§tur. lki yıldız, 
ilk randevularında buluştular mı, her 
§eyden evvel kanapenin altına baka.. 
rak Fink'in oraya saklanıp saklanma • 
dığını iyice anlamakla işe başlarlar. 

ilk randevulanndaki mektepliler gibi, 
biribirlerine sokulınll§ biribirlerine 
yaslanmış bir çift oturuyor. Erkek bir 
atlet vUcudüne, bir f udbolcu sıhhatine 
maliktir, kadın ise sarı§mdır. Aynı za
manda. mağrur ve sevimlidir. Bunlar, 
Klark Geybl'le Karol Lombardır. Evli 
olmadıkları halde, mUnasebetlerini giz. 
lemek, her zaman her yerde, hattA 
evde bile, baş.başa bulunduklarmı hiç 
kimseden saklamak lüzumunu görmi
y~rek, Holivudun taassubuna. kal"§I 
ilk defa meydan okuyan onlardır. 

!skandal çok büyük olmuştu. Fazi. 
Jet cemiyetleri (Bunlardan bahsedece. 
ğiz) neredeyse onları teşhir edecek 
ve namuslu Amerjka.lıları, onların 

filmlerine gitmekten menedecekti. Fa
kat onlar çok büyük, ~k meşhurdur 
ve Amerikalılar ikisini de çok sevi • 
yorlar. Bunun için partiyi onlar ka -
zandılar. Efk~umumiye onların aşk 
tarını kabul etmi§tir ve saadetlerine 
müsamaha gösteriyor. 

Vakit ilerledikçe salon kızışıyor. 
Metr d'Oteller, bardaklara viski koy. 
duktan sonra, §i§eleri masaların üze.. 
rinde bırakıyorlar. Dans başlıyor. 

Tangonun hazin a.bengi içinde bütün 

kadınlar, yalnız kadın oluyor. Yıldız, 
dans arkadaşının yanağına yaslanıyor, 
eHni onun omuzu ti.zerinde sıkıyor, 

gözlerini hafi!çe kapıyor. 
Corc Raft, ağzının köşesinde küçük 

bir sigar parça!ı olduğu halde, sakin 

bir tavırla ve bir gangster edasiyle i· 
çeriye Kiriyor. Yanında, yüzü bıçak 
yaralarının z1erly1e dolu Inyarı IJU" 

delikanlı var. 
(Devamı var) 

Amasyada 

Bir imparator 
hazinesi 
Aıranuycır 

Civardaki kayalarda hafriyat 
yerini gösteren 

Ok lşaretıerl var ! 
Amasya, (Husust) - Çok eski bir 

tarihe malik olan Amasyada son gün. 
!erde, Zileli Atıf Gölönü, Rif at Kaza.. 
nasmaz ve Nuri YürgUç adında üç ,ki· 
§i alınan izin üzerine, Pont hükfııneti 
zamanından kalma. bir defineyi mey
dana çıkarmak için hafriyat yaptır • 
maktadır. Bu hazine milattan 520 sene 
evvel Amasyada hükümdarlık eden 
Pont imparatoru Mihridada aittir. 
Hafriyatı yaptıranlardan Atıf GölönU. 
nü hafriyat hakkında §unları söyledi: 

0
- Aradığımız hazine Pont impa· 

ratorlarmdan Mihridada aittir. Tarihi 
eserlerin verdiği ma.lfıınata ve hafri • 
yat yaptığımız yerin hemen yanında. 
ki kayada bulunan ok işaretlerine na
zaran hazinenin bulunduğu yeri bul
muş gibi bir haldeyiz. Yakm bir za • 
manda iyi bir netice elde edebileceği. 
mizi ümid etmekteyiz.,, 

Kayseri de 

100 Taylık bir 
depo yaplldı 
Kayseri, (Hususi) - Damızlık at 

yetiştirmek için idarei hususiyenin in. 
zımamı muaveı.etiyle atlarının cinsle
rile meşhur olan Uzunyayla mıntaka. 
smda Pınarbaşı kazası merkezinde yüz 
taylık bir depo inşa edilmiştir. Bu de
ponun idare ve teşkilat masraf mı zi. 
raat vek8.leti deruhte etmi§tir. 

Kayseride belediye tarafından yap • 
tınlması mukarrer bulunan şehir lo -
kanta ve gazinosu eksiltmeye çıkarıl. 
mış olup bir hafta sonra ihalesi mu
Ra.rreraır. lfü sureııc ""--:ıtays~rımn eıı 
bilyük bir ihtiyacı da temin edilmi§ o. 
lacaktır. 

Mustatil salon siyah ve yeşil, masa:. 
lar siya.h, koltuklar yeşildir. Siyah ta.
vanda kocaman bir ayna var. ~ıklar 
çok alçaktadır. Avize yoktur, yalnız 
her masanın üzerinde ~mbc ve turun. 
cu nba3urlu küçük bir lamba var. Esa. 
oon çıplak omuzlardan ve kırmızımtı· 
rak saçlardan müteşekkil karışık sah. 
neden başka bir şey farketmiyorum. 
Bazan havaya kalkan bir el elmas bi. 
!eziği parlatıyor. Bir orkestra Ameri
kanın en iyi "band" larmdan biri, ha
fif bir musiki çalıyor. 

11KaDkıın ey eınaı 
kaDktuk; 

vatan R,, CJe<dlBDeır, 
fakat ••• 

Oturuyoruz. Fransız metr d'otel'e 
listeyi ısmarladık. Şimdi hareketsiz 
ve başı dik oturan Marlen, dudakla • 
rmda çok hafü bir tebessümle, her şe. 
ye hazır bir vaziyette, imtihanını ge· 
çirlyor. Holivudu tcrkedeli aylar olu -
yor. On dakika müddetle, her masada, 
ondan bahsediliyor. 
-Saçlarını nasıl buluyorsunuz? 
- Rengini deği§tirmemiş, niçin! 
- Zayıflamış. 

- Paristen getirdiği tuvalet bu ka-
aarcıx mı? 

Bir çeyrek saat geçiyor. tmtihan 
!herhalde bitmiştir. Marlen biraz ser. 
best nefe8 alıyor, bana doğru iğiliyor. 

- Adamlan tanıyabiliyor musu • 
nuz?. 
· Geçirecek imtihanı olmayan ben, 
esasen salonda.kileri tanımağa çalış • 
'maktan başka bir işle meşgul olma • 
wonını. Bir nevi sıkıntı hissediyorum. 
Beyaz perdedeki, güzel, genç, canlı 
ı 

§8.]ıslyetler nerede. Burada herkes, şa-
yanı hayret derecede ağır, bitkindi!".. 
Kabak kafalı bir adamın yanında o. 
turmuş olduğu halde dondurmasını yi
yen, daha doğrusu emen bu pembe el. 
biseli, küçük sarıfjın Joan Benettdir. 
Şu masada., uzun boylu esmer bir er
kekle, kısa boylu sarı genç arasında 
oturan, biraz yağlı fakat güzel omuzlu 
kırmızı saçlı, ~ok kırmızı ve kalın dU
daklı kadın Con Kravforddur. l{ısa 

boylu sarışın erkek kocası Franşo 

Ton, uzun boylu esmer erkek de va -
sat bir aktör f n.kat mükemmel bir 
dansör ve yıldızlann rumba dal!smda 
adet! bPlfUklan Romerodur. Yanı -
•uzdaki masada, heykeltra.şlara. mü. 
kemmeJ bir nUmune olabilecek, soğuk 
Dotores det Jtio oturuyor. Biraz ötede 
ki tatlı kadın tren Dündür. Bir köşede, 

t 

M 
1ZAH tarihimizde adının unutulmn
mMı ıazımgelen mühim simalardan 

birisi de Tını HMan efendidir. Tıflt, 
1257 de Ak,chirde doğdu. Baba~ı Nasre<l· 
din hocanın türbedarı idi. 12 yaşında ls· ı 
tanbula geldi, Enderona girdi. Az zaman· 
ela zekdsı, zarafeti, ince nüktelerile pek 
nazarı dikkati çekti. Zaman geı;tikçe, maz-

1 
munlnrının orijinalitesi rical '"e kibar 
meclislerinde, halk arasında da duyulma· 
ita, yayılmnğn başladı. Şöhreti bütün İs· 
tanlıulu kucakladı. 

Şakaları, fıklaralı, hikayecikleri - ha· 
zılıırı açık sacık olmakla beraber• buluş i· 
tibarile hakikaten yepyeni şeylerdi. O, 
gılzatı bir güzellik yerce,·esi içinde can· 
landırmağa, çirkini güzel göstcrmefte mu
vaffak olabiliyordu. Sanattaki bu kudreti 
onu, çok ı;eçmeden, her meclisin, her zevk 
ve neşe !ıleminln baş tacı yaptı. 

· Abdülftdz devrinde Enderonda bir a· 
yaklanma olilu. Dört tabur asker, ihtllfıli 
güçl!ikle önliycbildi. Yüz kırk kişi tutul· 
du, saraya f!Öndcrildi. Yakalananlar sor
guya çekildi. lncolemelcr yapıldı. Aynk· 
l:rnmanın Eenıleronlulara '"erilen yemek· 
!erin fena malzemelerle yapılma~ından 
ileri gclılU.!l ve bu işe esa'>cn hiç obur ol
mıyan Tıflınm önayıık olduğu nnl:ışıldı. 

Abdüliııiz, yüz kırk kişinin alaylara gön
derilmek suretile cezalandırılmalarını cm· 
retti. Herkese sorduklnrı gibi, Tıflıya da 
sordular: 

- Cezalılorı nln~·tarıı taksim cdiyorm:. 
Sen hangi nlııyı istersin? 

Tıflı diiş\jnmedcn cc,•ap verdi: 
- Sürre alayını! .• 
Tını, gayet srrbcst talıinlli '\"e annr'5ist 

fikirli hlr adnm olılultu için, askerlik ho· 
şuna ıdtmeıli. Daima lrnrtulm:ık çarelerini 
aradı, ılurdu. Nihayet bir gün hac:ıjtına 
bir sabun çu\"olı ııecirdi, sırtna kirli hir 
nefer ceketi, hnşına yııf!lı, yırtık bir fes 
ıtiydl. Kapalıçnrşıda dilenmeµe haşlnılı. 
Yak:ılndılar, askerlikten tarılettller. Es:ı
sen onun moksndı da hundan başka bir 
şey de~ildi. 

Tını Hasan efendi birçok memuriyet
lerde bulundu. \'llllyetlcrıle rüsumat mü· 
dilrlüğüne kadar y{}kseldi. Elli y:ı,ında dul 
bir kadınla evlendi, çocul.lu olmadı. Onda 
şeker hostnlıltı vardı. Çok fazla s:ırho' 
oldıı~u bir gün, kendi cakıc;ilc kazaen bur
nunu kesti, bu J'ara yüzünden öldü. Ölüm 

tarihi malum değildir. Oı.tad Ahmet Ra
sim, 1310 do öldüğünü söylerdi. 

Tıflının birkaç hlkliyesini naklcdiyo-
nım: 

Tıflıyı kavga ederken tuttular, karakola 
götürdüler. Orada: 

- Beni döğdüler, pcstilimi cıkardılarl,, 
Diye şiktıyete başladı. Bu sırada belin

den büyük bir lııçak düştü. Görenler sor
du: 

- Jhçağı niçin ta~ıyorsun? 
- Taarruz eden olursa, çekmek için!,, 
- Peki •. Kavgada neye çekmedin?. 
- Dayak yemekten bıçnk çckmeğe vakit 

bulamadım 'ki. •• 
Hava çok soAuktu. Tıflı paltosuz olduğu 

için tir tir titriyordu. Bu sırada kürklü bir 
dostuyla karşılaştı. Dostu, Tınıyı kızdır· 
mak için sordu: 

- Nasıl, hn,·n epeyce soğuk değil mi? 
- Evet pek soğuk .• Ah, ne olurdu. ben 

de hn)'VRn ol!'laydım de, sırtımda kürküm 
bulunsnyrlı 1 

Tıflı, zamnnın paş:ılıırındnn biri hak· 
kıncto hir methiye yazdı, götürdü, verdi. 
Pıışn, tııh latini blldlf'ıl için, onu kızdırmak 
isledi. Kcn<lisine cnize olarak bir semer 
nrilrncsini emretti. Tıflı semeri alıp ko· 
n:ıktnn çıkarken bir dosta rasthıdı. Dostu 
sordu: 

- Tırıı bu semer ne? 
- (• .. ) Paşa hnkkınna bir methiye yaz-

dım, verdim, pek memnun oldu, caize 
olarak resmi elbisesini '\"erdi. 

Tını sarhoş ol<lıığu geceler Csküdar so· 
koklarındo nnriı alo ata e\'İne giderdi. Sar
hoıJ olrluı!u lıir gece lınstı niırıiyı: 

- Aa:ıaytttııt! .. Yar mı Tıflıya yan ha· 
kan ... 

Dcvrh·c yan haklı; yakaladılnr, kunınn
dnn Mehmet pnş:ınm karşısına çıknrnılor. 
Kumandan, niırA otan nılnmın ak sokollı 
bir ihtiyor ol<lııijunıı göriince şaşırdı, sor
dıı: 

- Ak sakıılln nlirı'ı ntıhr mı? Utnnmı· 
yor mu~un? 
Düşilnmcden cevnp '\"erdi: 
- Sokalln ııyıp oluyorsa yarın ıra~ ede 

yiml 
Tıflının şu sözleri de meşhurdur: 
- :\'amık Kemal hey "Kalkın ey ehli \'9· 

tan,, eledi. Koll:tık, fokat hRlı1 oturacak yer 
bulnmııdık !,, 
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Anadolu tetkikleri" 

Amasya çok geri 
kalmış bir vilayet 

merkezidir 
Merkezden yardım edilirse burada 
bir halkevi bloaSI yapdabileeektir· 

Bu yıl iki bUyilk ovanın ~ulama lşlerıoe 
başlanacak ve barajlar yapılacak 

Amasya valisi 
Son vaziyeti 
Anlatıyor 
Amasya, (Hususi) - Üç boğazına. 

rasına sıkışan Amasya, cumhuriyet re
jimine kavuştuğu gündenberi, imar 
sahasında diğer vilayet merkezlerine 
nazaran bir hayli geri kalmı3 sayıla • 
bilir. Bu tarihi şehrin bugünkü vazL 
yeti, hiç de onun kıymeti ile mutena· 
sip değildir. Bu durgunluğun sebeb ve 
~millerini anlamak için vali Talat Ön
cel'i makn.mında ziyaret ettim. Vali bu 
bahis üzerinde bana şunları söyledi: 

'
1
- Memleketin geri kalışına ben de 

ayni derecede müteessir oluyorum. Fn. 
kat ne yapalım ki, gerek vilayet, ge. 
rek be!ediye bütçesi büyük işler yap· 
mağa müsait değildir. Buraya geldi • 
ğimdenberi bu bütçenin müsaadesi nis. 
petindc bir şeyler yapmaya, memleke
te faydalı eeerler vücuda getirmeye ça· 
lıştık. Netekim ilk iş olarak şimendi . 
fer istasyonu ile şehrin müntchasında. 
ki Kuşköorü arasında Yeşilırmağa 

muvazi 2500 metro uz'Wlluğunda ve 
15 metro genişliğinde parke bir bul. 
var in.5asına başladık. Bunun 1500 
motr1ıs:.i Sl~7 mnli v:ılı ir.inrlı:ı hitir:ilmis.. 
tir. MQtebakisi de bu yıl içinde ikmal 
edilecektir. 

Vilayetin baelıca eksikliklerine.len 
biri de elverişli bir halkevi binası bu
lunamamasıdır. Cumhuriyet rejiminin 
bir ülkü m:ı.bedi olan ve bila!stismı bü
tün halk kütlelerini içinde toplıyan 

böyle bir müessesenin ~imdiye kadar 
yapılamaması acı bir boşluktur. Bucu 
bir an evvel telMi için hemen hareke. 
te geçtik; Arpat Rodominski adında 
bir Macar mühendise mükemmel bir 
halkcvi binası planı yaptırdık. Plana 
göre, blnad:ı 600 kişilik bir sinema sa. 
lonu, ayrıca 250 kişilik bir konferans 
salonu bulunacak, müteharrik ve mo · ı 
dern tesisatlı bir sahne, parti ve hal
kevine gelecek misafirlerin ihtiyacını 
tatmin edebilecek dairelerle bir kü -
tUphnneyi ihtiva ede::ektir. Bina 30 • 
35 bin liraya çıkabilecek ve dört kat. 
1ı olacaktır. Bunun 20 bin lirasını hu. 
susi muhasebe ve belediye bütçelerin. 
den, üst farafım dı. merkezrPn temin 
etmeye çahşac'.lğımtz ·ard,mla ta. 
mamlıyacağız. 

Su'ama ve ldiy iş1 cri 

Sulu ova ve Geldik!C'r. adlarında vi
layetin iki zengin ovası v:ırdır. Her iki 
ovada irva ve iska yapılması için etüd
ler yaptırılmıştır. Suluova \"e kıs . 
men Merzifon ovasının sulanması için 

Amasya l'alisi Ta1ôt ôııccl 

muktazi bütün keşifler ve proJeıcr ~ 
mal edilmiştir. Tasavvur edilen bal' 
!ar da yakında yapılacaktır. Bu 58~ 
de bir çok bataklıklar kurutulnCJ~ 
mahalli sağlık ı:;artları ıslah edil~~~~ 
lacaktır. Bu işi neticelcndirdığl 

ıı ,. 
gün halkın maddi refahı da teJll1 

dilmiş bulunacaktır. .. "" 
Vilayetin bütün köylerinde k 0Y ıcıılt 

nununu tatbik ediyoruz. 5 yıtııl< ~· . 
lttnmo nlfı.ntmn t.ahalckuku icin,:helc~ 
yUn bütçe ve i5 programı ~Jl'I ııat1r 
rilmiştir. Bu sayede de koy yo ~ 
köy hamamları, köy odaları, okuın;ı,. 
daları gibi birçok işler yaptırılJJ111 

1 

Yurddan 
KUçDk Haberıer 

-----------------------,-~ * Konyada kurulacak Kültür P~ııJ"'· 
bir de paraşüt kulesi yapııması lt 
laştırılmıştır. ~ 

* lzmirde üç gün evvel tekral' b ~; 
yan sıtma mücadelesi hararetle dC~. 
etmektedir. Karşıyaka.daki fakir tıet• 
ka beş ton mazot dağıtılmı§tJ.l'· tJI • 
kes evini muntazam surette ınıızll 
mak mecburiyetindedir. ;· 

• Bursadan Çanak kaleye knd~r pıt" 
nan saha üzerinde geçen sene }

11 
eti, 

sun'i Merinos tohumlamasının ııt ti' 
celerini tetkik etmek üzere zirn~i~t' 
kaletince seçilen bir heyet faa 

geçmiştir. a,ıtJ6' 

"' Bursada Cemal Cumurcul. ~11 ı"_ 
havluculuk yapan bir genç, bU ıŞ~~ 
zamanlarda tavsaması üzerine . fitil 
ocaklarına mahsus yeni bir n;~ 
yapmış ve ihtira beratını da ·vs.! ~ 
Şimdi bu fitiller Bursada ve cı 
layetlerde bol bol satılmaırtııdıt'· 

,,,..., 
• birnz daJııı ı•dJI' 

Ilgo.z dağınm yeşil ve sulu yayla lan na. yaslanarak her gUn • rJ§ınıı~ il', o-
şaf eden Çankırı, killtür sahasında ileıi merkezlerimiz ara.Sına. ka \18li ve 
Yukardaki resim, halkevlerinin yıldönü mü mUnasebetiY,le toElanan 
~elerini halkevi binası önünde göstermektedir, 
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f='aka basmaz,, m Marsil~adan 
gönderdiği mektup 

llt l>11n, g zeteye gelince, namıma racaknıış.. Beni yakalasınlar da 
~ba~·cr bir mektup vcrdJJer. Zarf gönderslnler dfyP .. lşe bak be .. İşe 
~t' (tozuma biraz ncaJpçe geldJ.Dik bak sen ulan .. Dedl;'.:lm çıkmadı mı? 
~,::ıncc ••Mnrsllya.., dnmgasını o- Ah, 0 hergelelerden biri burada ol
~ btr lldlın. AIJnh Allah .• Benim gt. sada :nahnllcde söylediklerimi gös-
'IJ ın~hlilo. hJç tanımndığnn bir bl ("!'?"'" ç) ta""- ki ı ııı---i? Ok tere isem.. • . • • • .. . 'la ·uun m )'47.n 1 nı •• ·w·un 

1 nı~rnkınızı tntmln edin: 
ll:ıanım Çelebil 

1(16~nn bPnJI olduk diye krzmn .. Rlr 
tı ere mnhlrnme yazılarındau ta-
~,~ 

~ı <>ruz. ( ı fndo aynen mektuptn-
lattlbldir. ı Ç.) bu gurbet ellere dilş
~'ll'l dUşeu dertleşecek adam bulama-
tıı <ta onuştan sann birkaç satır 
b-'kbtırayım dertlm. Bu da mı suc . a ı lJ Yel/Hm?! .. 
~n t~r Cct'cyarrsı, ıursıklam buraya 
lııeıt k .. Yıınlyn yllzerek cıktım de-

la isterim eliz temsili.. Beni 
!{ ı11Jnk yakalayıp UtUlcdller. 

~u 
I' "ıiUtrterlm 

Senin anlayaca. -
ğın, blılm gözü -
nu sevdl~im bele
diye nasıl nalları 
dikenlerin e.vle • 
rine iltUcUler gön 
•eriyorsa işte öy-
e ... Suya düştüm 

mu sandılar ne .. 
Ulan! lmnnma 

fakabasmaz yaşa. bar 
~I be! .. 

'{'% cnı-A-1.,.. 1J',..1....,L---- "' 
'il..· ~ ~urm s6kenıedller enayiler .. 
'Ut kil 

•,.,. rn,, dedim, o zaman biri ''n-
~ın • 

~ ~1 • Sokuldu, tepeden tırnağa bir 

~b. ~~"dl ş6ylcmeslne ... Ne bakıyor
' 

0~ıu derneğe kalmadan 
b· Sen Torik? •• 

~~ ~9 Yaygarayı kopardı. "No To-
1 ~ 0 

l'orlk,, dedi it ama, dinleteme
qı. ·t Cızlamı cckcylm dedim, olma

~ltıal~~ın. kısası, abl, anlaşmıştık 
lr 'l' · '· -;-crleyim, sizin caddede 

~'ı:ı °ij1k Necmi varmış .. Bizim soy. 
~U C dört sene önce buralara 

"tıı Ş •• Çekirge mfyrnfş neymiş, ha. 
~ d tE\kfrge efendlJe beraber .. ntr 

teb~~~a.ı,; varmış .. Anlayana kadar 
l'tı lll PalJndı, anamdan emcllğlm 

~~ .. <'~idnn geldi.. (Herif, ErcUmcnt 
'liıın " dcvrJlilcıninden bahsc<tJ1·or 

• Ç.) 

fstanbulc1a kode -
se girince ilk nl
··etf m tüymek ol
muştu. Sils için 
Fakabasmaz diye 
soyadı almadık: 
punduna getirir 
getirmez, mflleU 

h~ mandepsiye bas-
>, ~ana. tırdım. Bir şile-
t,~ll &-efı attım .. Yallah.. Marsil 
~ \>"ectı ene kadar açlıktan imanım 
t ı:ı~llt • An barda ne bulduksa çfm-
~l'ııtcı~· f lınbııır, çuvalları görUnce 

~ tu are var sanmışlardır. (Al
~ lıtıraerıı.. Ç.) 
~/ledı:a tabucak bir f kt nhbnb 
~l <le 01 •• ~ ... Tnbtf .. Kan çekiyor. 
~{'l~ltı ııa nıeslektnşız be abl •• Biri-
)~"" Conı VaJla.b, gözden tanıdık. 
~I t11ı1c var, tıpkı Altındlş .. ısını. 

Ilı • .,, .. Onınrıı bir kendimi göster
~ <-au s 
~ <le 01 unguru hiç kaçırmazdım. 
~~'Ilı ııa ondan bazı el cabukluk-
~'~b,~öre göre becerebiliyordum. 

\'ı:ı<tıl':rı iyice kendi ustalığıma 
~'%·a ıın. Sen yolun dUşerse Fera
~ ~ıtu; Yahud da gazeteylen bir 
~ t <le ,. ediver. (Vay nıelün ,·ay •• 
~içte ekttlctını mi yapacağız? Ç.) 

> ~ •lae~lıtn Yazıcılar kadar Ustun 
~Q,, de, oh .. koyunun olmadığı 

' ha. rı 
"r-ı 0 

diyordum.?. Dnn, kücük-
~fllıt lllabatıede söylerdim de 1-

~ >tlt !~ardı .• Ulan gUnUn birinde 
~ l'tııe it ı:ı.rn olacağım, dünyayı btri-

' lı~"nş~ttCl\ğım, yedi düvel benlrn-
• lt&tı b cat diye ... Na •. işte .. Dün 
llıl!tı ~a''Mlsl gP,tlrdt, Türkiye hU-

rarısa. hUkümetlne lınşvu-

''f /111'' ııııııl'· 

!çim yanıyor be ahi. Meğer ney- , 
mişlz .. 

Doğrusunu arnrsnn, memleketi 1 
özlemedim do değil hani.. Sıla illeti 1 
mi ne derler .. Ona tutulduk gallha .. 
J(ara sevdadan betermiş .. 

Burada. vaUah, raconun da tadı 
yok .. Nordr- imanını Üsküdar! tçlp 
Jç!p Karacaahmette narayı brı_stığı

nm; günler .• Ulan, şimdi nğlaıııaltlı 
olacnğım be •• Hani kendi ayağımla 
deliğe glrestm geliyor.. (Şu l!;-1 hir 
yapsan .• Ç.) 

Ara sıra, akşamları lrnfnyı çeki
yoruz. Kalabalık sokaklarda piliç 
kovalıyoruz .. 

İnsan n"'Ju böyle kuş beyinli olun
ca gilzolfm yerle
ri bırakır, gelir 
böyle sefertası a
P a r t ı nı n n 1 a
rından şehirler 
lrnrnr.Hoy kahbo 
dUnya •• 
Burada lstanbu
'"' u~ ..,., ugwıyo • 
ruz ha .. Seldmet
Jc dönersem be-
lediyeden reklt't • 

mtye istlyoceğim.. Eh, fazla kafn 

a~rıttık (ha bileydin şunu {Ç.) 
Bu mektubu Conl postaya atacak. 

Artık eline gellrse manda gözUnU 

ucıamrsın .• Bizde pnra pul ne gezer. 
Tabft taksiye koyup göndereceğiz. 
(Ey,·aah •• l'an(bm. Ç.) 

Piyangonun sana çıktığına 07.Ul
me be Çelebi .. Kadermiş der, sineye 

çekersin .. Sanki biz burada lortlar 
gibi mi yaşıyoruz? Haydi t•yvnJlnh. 
lhvnnn seldm .. 

~fnrsllyn. llmnnrn· 
<in nu, Uk ı·ıhtıındn 
l o\•uk bekçisi Yedi 
Diıvcli bil'lblrlnc 
katan 
J."nkabnsmnz .thsnn 

"' * • 
Adrese diyecek yok .. Arkadaşlar 

hnzln hal!mo bakıyorlar. Patron, 
bermutnt kf:'mnll mnhamNle sor<lu: 

- Gene ne. var, bUyUk Ustad.(CUm 
lenin arkn,ım ynzmnk f~lınc gelmez) 

- Hlc. eledim, nasıl oldu da tnksl 
damgasını göremedim, ona hayırln
nıyorum ! 

FrrrnzisT:a Ga1'in nir /ilmitule7,1 Tm 

HABER - :A.l<sam nnstıun 

Kokteyl partileri, balo
lar ve kayak yar ışlan ... 
En güzel giyinen yıl-

dız müs3bakasında 
Loretta Yung, kayak 
yarışında 

Jan Krav
ford birinci. .. 
Zavallı Key 
Fransis buz 
stadında dü-
şüp bayıldı. 

Sayda Karol Lombar, 8o1da Lorctta 

Holivud (Hususi) - A\'rupnnın her t:ı- ı 
rafında olduğu gibi bu ene Holh·uddıı da 

Yımg, üstte 

Ev snhlpltri davellj'eleri l ozarken baş f 
haşa vermişler \'C IIolh ud muhitinde biJa· 
hnrc dcclikoılu )npııcnk kimselere dıı\'clİ

yc gliııdcrmcnıl'~c bıllıo~sa tlıkkat etmiş· 
terdir. 

karnıı\•al çok neşell bir sureııc geçmiştir. 
Dilhııssn knrnn,·nlııı gıızclclcr kralı Villi 
am Hnntlolf Hcasst'ın doğdugu güne lcsa
düC etmesi HolivudıJ:ıki rıldıılerıı pek ne 
~eli saatler yıışntmışlır. Doğduğu gün mü
nnsr.bctilc gnzclcrilcr kralının da\'elinc 
gelenler nra~ıııdn ilkin göze çarpan ~c\'irn 
il yıldız Bclliy l>n\'ı'idl. \'iiıündeki mas-

keslnıJcn ta göbeğine kadar bir lıcyaz sa· 
kal snrkırordıı. Arkndaşı Henrl Fondc ise 
güzel blr kndın kombinezonu giymiş, bu
şına da kıırtondıın bir şapka geçirmişti. 

Gıııetcdlcr krıılının dıı"ctlne icabet e
denler içerisinde en guzel giyinmiş olan
lar Clark Gnble ile Corol 1.ombnrd ıdilcr; 
hunlar birer kovboy eJbisco;f lnşı.rordulnr. 

Bu iki yılrl171n Riyinlş tıırzlnrı J;nzetel'ilcr 
kralının son ılerecıı hoşuna gitmlştir. 

l\lctro'nun ı•n dc1icrll nrti~tlerinılen ol:ın 
Jnk Oaki Ilı· knrı!;ı \'erılta'nın ıtn e\'lcıı 

nıelerir.ln Rf'ncl devriyesi kıırnıw:ıl:ı tesa
diir elmiş \'C hu Clrtlcr rlo e\"lerlncle ga
yet rnükllf hir rsmik:ıhııt \'llpmışlımlır. 

Dn\'l'tlyc yoll!lnıın klmoırlcr orasında 
RulC l\lorr;:ıın, Frnnk J,oyd, ve Oıto f\rugcr 
·~ibi şohsiyctll'r de bulunmaktr.:ydı. Bun
ır.r d:ı, hu SC\'Sili dos:lurını zı~ urctr gi
drrkcıı mnskclenmişlcr ve Holİ\ ud cadde 
l~rinden çılsınlıl:lar )ap:ırak gcı;ıni~lcr-

dir. Kruger lmlfın yol devamınca bir mc· 
{Snfonln mulıll'li( şnrkıl:ır sö~ ll'ıniş, hinlıir 

çeşit hoknkh:ı7.lıkl:ırl:ı, da\•et edilmiş oldu
lju e\'C knrlıır Jıntün halkı beraberinde sil
rnı..ıcmlştlr. 

Jlnlh•ııclun rn nrl<1tokrat kadınlarından 

biri oı n konlcs Dl Krnııso mutnnıan sıı

loııl'ıı ında hır lınlo tf'rlip etmiş ve bu ha· 
lonun hrnıni (ıınnntkfırlnr bıılosu) koy-
muştur. Fnkot, kontes, balo'lıına en faz.in 
Jıoşlnndığı yıldızları do\'el etmiştir. Kon 

fesin bnlosıırıa iştirak eden arll!ıllcr lıil· 

ho:ıısn qiyiıımc hususJarına illnıı 

le reli. 
etmiş 

Snlondn cılgın bir caıln dnnscrfon ı;irt 
terin orasında en fazla .söze çorp:ın Vlr-
jiıılo llruce \'C sırtınd:ıki dnr lU\·nlcll olu
.rorrlu. Çok geçmcrlcn, lıfrrok kimseler, bu 

tut'nlctin Mne \'estin ilk film re,·lrmcJıe 

hasl::ldı~ı \•akiller giymiş olduğu lu\'nlcl 
oldııılunu tnnımışJardır. Ilıı elhise o knıtar 
darılı ki, se\ imli yılılı7. "nen ha nefes nla 

yım mı nlnııyııy~m mı?,, diye {lüşlinü
yordu. E;";cr bir pnrç:ı kcndic.ini 7.orlnnıış 
oısıı, cllılse soklilerek \ ' C yıldızın b:ıcnk

larınn Aşık olnn bir çol,lorı onu bcdavn 
'il'l'reılccrklcrdi. 

Ayni hprta içerisinde Basil H:ıllınn ile 
e-şi. C\' lenmclcrinın hiirnci yılını kutlu· 
l:ımısl:ırdır. Bu nıünasclıcllc, Jlolivudun 
en 7engın 'lnlonu s::ı1 ılın s:ılonlarının her 
iki'll <tt ılrlkrlı mısarirlcrıne nı;ınışlar \'~ 
<;ok rr ul tr cm O\ izl'll ri sıırctılc sü'ill•nıiş
lcrdir. S:ılonuıı lıir k6şcsindc duran sa
lon ~rnmofonund:ı ınüff'mncliycn J.okegrf 
fsminclcki c! ~f!n şarkısı çalınmıştır. 

D:ı\·ctıc 1:1ıznbet ti' u~trln, Eılmırt Ro
hlnln, Kııv Frnnrl!!, Jonel l\fol<donnll. 
<;cııl Rn\'monrl. \!nrlrne, Dll':ln-. Falrhnnk~ 
c •• ~and, ve ~nn,Jo hulı1'ln10kln) clılar. nıı . 
lın~-ıa iki \'ılclı7. çok ı;iızcl giyinmişlerdi. 

'1 

--------------------
Hoiivud 

eğleniyor 

\ 
< 

''Zarafet,, mO!!alfakımna 'iştirak edenlor
lçindo tuvıılel blrincıııaını kazanan sevim 
ıı yıldız Lorctta \'ung olmuş ve bll4 Is· 
lisna bfillln yıldızlar tarorındıın CevknlAde 
ıılkışlnunııştır. 

Knrn:ı,·nl clolarısllc, sarışın yıldız Gin
~cs Roscr~ ile AHred \'nndebeld de ltoli
,.udun buz ı;tndlnrından birinde bir Ckıa

ynk yarışı) tertip clmlşlerdlr. Se,·lmll yıl-
dız, misnfirlcr11c birlikte kendisi de ka:r
rnış ,.e fol,nt on beş dcra dtışUl~ilnden 
diskolirye edihnlştir: 

Xo1·ıık p:ırllslne iştirak edenler ıırnsın
da Jun Krnvford hirlnclli~i hazanmıştır. 
Zı:mıllı Koy Françls ise bu işin ehli olma
dıllındnn buz stadının ortasnda bayılmış 

\ ' C derhal Glngcr Hosersin hlzmclçilcri ta
rıırındnn otomobille ''illlısınıı götfirülc· 
rck tcd::wl nltınıı alınmıştır. 

K:ırnO\·:ıl clolayıslle kokteyl ııanilcrfnl 

zlkrctmcği de unutmırıılım. Fakat arlık 

hu p:ırtiler eskisi kııdnr söze tnrpmamak
tııchr. 7.lre, lkfünıtl buhran buralarn kadar 
kolunu uuılmış bulunuyor. DOtnn ytldıı

lar tcdhlrll hareke! cımcktcdfrlcr. 

Et;er koklcyl pıırtl1erlnden hangi artist

lerin fnzlıı ze,·k duyduklarını ô~renmck 

lster"cnlz Poln Nesri ile Morls ŞBvalyel'<' 
sornuınız k!lridlr! Poln Ncgrl pek hoşlan

dıt;ı kokteyl pnrlllerlndc tı~yüz bin fran · 
dan fozla para kaybetmiştir. Moris şll\"al
ye ise kokteyl paMisl hırlhinrlc ebcdlyyen 
nnıln,..ıık bir isim bırakmıştır. 

Fnın~:ıdnn Ameriknya ~eçtffl yıl, Jloli
vuddo şerefine \"erilen bir kokle)'l parti-
ı;inde l'tırım ~nnt zarrındn iki milyon ka)'• 

bl'tmiştir. l\lorls Şövalyede dalma bir yü

rek acısı olnrek kalan bu ncı hatıra zıı

monln silinecekse de, sene bir gün artistin 

bunları seri nlm:ık ümidlle kokteyl tuu
ğınn düşmesi ihlimnll km·,·etlldlr. 

Şimdi herkes dilşünfiyor ve "nerede o 
z.ıın:ınkl kokteyl partileri ve m!lyonlar!., 
diye hlrihfrlnc soruyor. 

Holi\·udda kokteyl partisine mcrn'kh 
pek çok kimse var. Fnkııt onlar şimdi şu 

pren~lpi tııldp ediyorlar: "Dost dostu kıı
zıklnmnzl Kn7.ıklon:ıcnk, Avrupadan ilk 
.gelecek hir yemlik olmalıdır.,, diyorlar. 



meselesi 
Yazan: Nedim Kaleci 

Millt takımın oo Fenerbah.çcnin ( vam eden arkadaşlar tam bir ihmale 
~ki l«ılecisi Nedim K~l~n dün uğradılar .•. Hakemlik i~Jeri, yalnız üç 
bır nıektup aldık. A§agulaki 8atır. 1 veya dört arkada§a verilmeye başlan
ları ihtiva eden bu nıektuhun bir90k dı. Kurslara devam eden arka.c:la1jlar
yerZcrini hakl& bulmamıza rağmetı, dan hemen hemen hiçbirini hakemlik. 
bazı noktalannda ar~mula te göremedim. Acaba Mister But ken 
hemfikir değiliz. Fakat bu i§te bi- dllerlnde futbol maçı Jdare etmek kS.: 
taraf kalmak iatecliğimi.zden, Nedim biJiyetini görmemi§ miydi? 
Kalecinin mektubuna bir şey ilave B hi 
etmiyoru:: unu ~ sanmıyorum. Olsa olsa, 

• • • ezberlenmi§ birkaç isimden başkası 
Son zamanı da ba 

1 
hatıra gelmemektedir, diye dil§ün-

ar zı maç an se~ d"' Eğ zi t 
gelenler arasmda, sinirlenmiyenler ve .um. . ~r va ye .~~·le ise ben 
~--bma hıı. ı.· 1 rak rab +,. bırkaç ısını hat.ırlatabılırım. Meseli 
~ AAlm o a oyunu a~a ı.ı· , . 
ııeyredebilenler öyle zannediyorum ki, k"~steı: ~~ ~n !ıt~.kdır et~iği ve es
lıemen yok gibidir. ı en ıyı ır u cu olan yüzbaşı N&-

Bu son maçlardan çoğu, futbol de-
ğil, bir horoz döğil§Une dönmtıştU.r. 
Nezih bir spor olan futbolün yerine 
artık, tekmeli, tokatlı, yumruklu bir 
kör döğüşU seyrediyoruz. 

Bu vaziyeti etraflıca tetkik eder • 
ken, ben futbolcUlerde bUyU.k bir Jru. 
aur görmüyorum. ÇUnkü maçı seyre-

den ter oyunculardan çok daha fazla 
uabilegiyorlar... Benim kanaatimce 
bl1ti1n bu aaa.bl hav&yı yaratan maçla. 
nn idaresini U7.eriııe alan hakemleri -
milden bazılandJr. 

Bir hakem sa.haya. ve oyunculara. hft. 
kim olamazsa, maçı fdare etmesine 
imki.n yoktur. Otorite ve di8fplin sahi. 
bi bir hakem, bir futbol mtısa.baka • 
sının bir gUree mtlsabalrılsma d&ıım&. 
sin,e hiçbir uman meydan vermez. .. 

zım. 

Hakem ehliyetnamesi alını§ olan ve 
Çanakkalede bulunduğu sırada. bura. 
nın hakemlerini yetietiren bu arkadq 
muhtelif ma.kamlara müracaat ettiği 
halde kendisine hakemlik verilmemi§. 
tir. 

Hakem intihap etmek bu kadar güç 
bir i§Se, Bbn maçlarda baljtanba.şa ida.. 
l"eSizlikleri görülen bazı zevat nasıl in
tihap edilmigtir, buna. §8.§ıyorum. 

Maçlar D&!Il olsa iyi idare -;rume
diktcn sonra birkaç yeni arkadaş da
na tecrtlbe edilmeeinde ne mahzur ola. 
bilir 1d ... 

Bu arkada§lar, 8Qn maçlarda, bazı 
lta.kemtere yapılan haklı (iltifattan!) 

~Q)J;~"kslııfje düş.. 
?ıır!ılüı=. tıennı Aria. 
~ ~ hiç o nw:aa ço tenaaan oir 
az üstün şekilde maçlan idare. edebile
ceklerdir. 

NBDIM KALECi 

Sununla sert oyuna kat'iyyen izin ve
ı·i lmcgin demek istfo.miyonım. ÇUnkü 
karşıısmdaklni 88.katlamadan ve fut • 
bol nizamlan haricine çıkmadan da 

•t'-------~~------------------pek ata sert oynanabilir ... Sert oynı •• 
yan futbolcWer arumd& hususi haya. 
tında, sana haricfııde çok terbiYeli ve 
~k nezih ve ha.kik! sportmen arka. 
j!qlar pek çoktur. Fakat bu arkadaş-

1 larm, sert oyunu be.zan kırıcılığa çe
~elerlne eıı bUyllk sebeb hakemler-
.lir. ' 
1 Son Ji&ft& llf?8Wifm Benenin en 

1
ndlhfm tarplapna]armdan birinde ha. 

lrıemln Jerine bir aia dildUğ{l ikame e. 
(UJmlf olsaydı, oyunun daha sakin ve 
aaJıa dBrOat oyıwıacajma emindim ... 

lfeeell çok yakından tan:dJğmı. YC 

se'9diğim BetiktaJp HOmıilnUn son 
maçta uabllqmeeine t.amamen hak 
\'erdlm, 

Hakem, liendini oyunun seyrine kap. 
tırmıgtı. Verdifi kararların hiç biri-
11inde isM>et kalm&.mI§tı ve bunun ne
tioeai, Fenerb&hçell bazı oyuncuların 
aa sertliği lancılığa dökmesiyle tecel
li etti. Veeell., hiçbir maçta sinirlen. 
miyen Mehmet Rep.d bile, hakeme 
sert sert bakmaya başlaml§tı. 

Bence, görii§le."'i zayıf ve bilhassa. 
kararlarında mtltereddid hakemlerle 
en mtlhim maçlarmıızm idare edilme. 
si futbol varlığmuz için çok ciddi bir 
tehlikedir. Zaten can çekieen bir spo. 
ru, bu ytlzden ölüme kadar sUrükliyc
bilirfz. 

Geçenlerde, federasyon tarafından 

angaje edilerek, hakemlik kursuna 
muallim olarak gönderilen Mister But
un dediği gibi: 

"Bir futbol maçmı halka ı.evkle 

seyrettiren de hakemdir, bir futbol 
maçmı harp yerine çeviren de hakem
dir.,, 

Fakat ne yazık ki, bunu nazarı iti. 
bara alanlar §imdi pek ar.aldı ... 

Çok kıymetli bir hoca olan Mister 
But'un derslerinde biz de bulunduk ve 
1e11elerce futbol oynamış b~k tanın. 
llUf arkadqlar da bu kurs~ara devam ı 
etmlfll, Fakat kursl&r bittikten son. 
ra ne hikmettir bilmem? Buraya de -

• 

Yeni bir dünya 
rekoru 

Amerikada Nevyorkta yapılan atle
tizm müsabakaları esnasında Ameri. 
kalı koeucu Glen Guningbam, yeni bir 
dünya rekonı tesis etmiştir. 

Guningham, bir millik mesafeyi 4 
dakika 4,4 saniyede kO§Illuştur. Bun
dan evvelki rekoru yine Amerikalı Vu. 
den:on. 4 dakika 6,4 saniye olarak te.. 
f 's etn~işti. 

Meazza 
ltalyan m'lli takımmm 

"Balilla,, sı 
-4-

1'.,akat "Peppino" da, büyük bir so. 
ğukkanhlık göstererek ve meehur ls. 
viçreli müdafi Rameseycrle adeta a
lay ederek takunmm dört golünden 
UçilnU bizzat atmak ve ltalya milli ta
kımına galibiyet kazandırmak sureli. 
le, kendisini ''yuha." ya tutan Napoli. 
1i seyircilerden gUr.el bir intikam al • 
mış oldu. 

Meazza herkese ve her oeye rağmen 
millf taknndaki yerini pek hakh ola. 

Kadın futbolcuların çalışması 
lngiıtcr:cae ~nkır arasında futboJan alıp yfirüdüğünü ve bir çok 1mın f utbol kıktmlan te,7cıa edihff olııd.,,.,HI 
muJı.telıf veiUelerl.e olı.-uyuculanmua bildirmiftik. Yukarki resim bu d~ futbolcalerfN 'M ,e~ iti 
rını göstermektedir ve bir lngil.iz gaz ct68inden alınml§tır. Ayni gazetenin ver<liğt Wlıat <5 /1&t= 1PP 
erkekl6rden da1uJ bilyük bir heves ve sevgiy'le idman yapmaJdaymı§lar... CJ g re, 

Atatürk 
Güreşleri şereflendirdi 

Ankara, 9 - Ankara bölgeıi ıpor ) Aliyi (Harbiye), Suat (Muhafızgücü 
klüplerinin güre2 milaabakc:ılan bu ak· J Abdutlan (Ankaragücü) yendi. 
şam saat 20 da Halkevinde baıJamzı- 71 kiloda: CeW (Günq) Ömcri 
tır. Atatür~ Halkevine dokuz buçu'k,ta (Muhafız gUcU); Hulüıi (Harbiye) 
gelmif, stıat bire kadar süren güre§leri Mustafayı (Ankaragücü) yendi. 
•onuna kaldar t<>k:ip etmi§lerdir. Baıve-
kil ve diğer vekiller de hazır bulun. 79 kiloda: Faile (Ankara gtıcü) SÜ· 
muılardrr. leymanı (Muhafızgilcil). 
' Bu alqamki müıiabakalann neticeleri 87 kildda: Rıza (Ankaragücli) Tcv-
§unlardır: fiği (MuhafızgücU), Mehmet (Harbi-

50 kiloda: Mustafa (Ankara gücü) ye) Şah:ni (Günet) yendiler. 
ibrahim (Demir Çankaya) yı: Cevat Ağır ıiklette: Namık (Demirçanka· 
(Harbiye) Namık (GUneı) i yendi. ya( 1smail (Güneı) Necmi (Knlıjara 

61 kiloda (Demir Çankaya) Vcl:iadr gücü) Osmanı (Hubiye) ycnmifler-
(Muhafo:gUcU): Ali ömer (Ankara gU- dir. · 
cü) Şabanı (Harbiye) yendi. Güreılcre yamı (bugün) saat 19 da 

66 kiloda: Ahmet (Demir Çan'k,aya) l devam edilccektfr. 

Çifte Nakaut 

yapılan bir 
lıoks maçı çifte nakaut ile neticelen· 
mittir. 

Mektepler ,ampiyonuma if tirak e
den iki genç bokıör be§ raund milddet· 

1e tam bir tevazu içinde dövütilrken, 

. . 
nihayet altmcı raundda ikisi de, ayni 
zamanda yekdigerinin çenesine müt
hit birer ywnruk indirmifler ve ikiıi de 
nakaud olmuflardır. 

AÇ!k g()z bir gazete fotoğraf~a 

boka tarihi için bu pyanı dikkat res
mi almağa muvaffak olmuıtur. 

vazme 
Beynermııeı 
müsabakaıar 

Geçen puar günU Groıil~ 
pılan enternuyonaı yilzm& m 
lannda, bayan Raginhild H~~ 
metrelik yüzmeyi kendi dünya 
müddetinde bitirmi§tir. 

Müaabakilarm neticeleri 
.tOO metre MITbeat yil.znw: 

1 - Ragilıhfld Hverger, 5 
8,2 saniyede. 

2 - Van Veen, 5 dakika 19 
de. 

fOO mstrs kurbağcılo111a: 
1 - Valberg, 3 dakika 1,4 
2 - Sörenllıen, 3 dakika 5,4 
100 1MtTe Mff'beat gil6JM: 
ı - Svenden, ı dakiki. 9,ı 
2 - Kraft, 1 dakika 9,S ·a..ı~..a 

f xıoo metTe ~er'beıt ~: 
1- Danh\ıarka e'klpl, '~ 

saniyede-. 
2 - Hollanda ekipi, 4 dakika, 

niyede. 

l'-\LICL ~Ih 

Oa1.oda 11 1t:ilometreUk 
menlool 1cıofuJm N tJnJ69 wıw 
hazır bulutiduğıı ~ UyirOf 
de yopılmtftlr. . 
Der~~: 
1- !aveçU Vestberg', 1 .aat' 

kika 11 saniyede. 

2 - Norveçli Gjöslieıı, 1 saat ıJ 
klka llS l&niyede. 

3 - lsveçU Danielaon, l ast 
kik&; 56 eaniyede,. 
~ - Norveçli Brod&l, ı _.t jl 

kika 2 saniyede. . 

lS - İsveçli Şelberg, 1 aat 1' 
ka 4' saııtyecıe. j/' 

6 - Norveçli Ou&nli, ı . ..,.t 
kika, 56 saniJede. _,/ 

.Harikulade bir oyuncu 
rak temin ctmigti. Ve bu maçtan son- ve iyi bir oyun çıkaracağına kaniim. me emrkez muhacbnden, bd ~ 
ra, yalnız hastalık veya sakatlık, o- Bunu bana vaadetmeni istiyorum.,, müthif gol kralmdan &ağ iç rr.-.~ 

nun ara.sıra Vittorio Pozzonun mq - Peppino söz verdi ve Frnstz millt değl§ikliğe, Cesarininln afrt 111' 
hur ''Squadra • azzura., sında yer a. takımına atılan beş golden üçü yine kilde yarala.nmuİ sebebi~t 
lamama&ma sebebiyet verdi. onun eseri oldu. Bu tehlikeli tecrübe, ~ 

Pozw onu çok iyi tanıyordu. Onun i --2-· ıldı ff 
Meazza hayatının en gUzel maçla. . k.ıı.-• d b' bi . . k d" . 1 in 1 ta.kmu kartıBmaa. yap _1 ım ıuuarm an ıç nsı, en ıaı ç . . . "f.,,, 

rından birisini bütün tahminler bili.. gizli kalmamı. Bunun içindir ki, l933 tahmlnlenn f~vkınde old~ u 
0 fma olarak, İtalyanların, Budapeşte- te, Mcazzayla ehemmiyetli bir dene • azza • Schiavıo kombln~ll 

de, Macar milli takmımı S.O mağliıb meye girişti ve bu çekirdekten yeti§. bUyilk ioler gördtl ki, bütiln .............. 
ettikleri giln ya.ptı. O gün "balilla,. bunun, cUretkh Pozzıonun 
herkesi hayretler içinde bıraktı ve bir bulUfll ve dahiyane bir. 
Mil!noya dönli§llnde, sokaklarda hal· kıyeti olduğu fikrinde inu~ 
kın omtizlan tızer:inde dolaştırıldı. Jar. • -1 

Filhakika, bunu hakketmişti. Çün. fşte bu maç~ sonra4Jr Jıı, 
kU İtalyan milli takımının biribirin • e1' 

talyan gaı.eteciai, dtınyanaı 
den güzel o!an beş gllinün bilaistisna . _.Jtp 
h · · k · vem·takımmı 3U eekiJde tel" .... 
epsını endisı atmıştı. tir: kaleci: Meazzıı,. M.Udaf~~ 
Maarnafih bir defasında, 1931 se. za. ve Meazr.a: muaVinler: ~~ ... 

nesinde yapılan İtalya - Fransa. ma- azza, Meazza; muhacimJer: 
çmda, onun oynatılıp oynatılmaması Meazza, Meau.a, Meazz:11• 
meselesi bir hayli dedikoduyu mueib 

Meazza. .,tt 
oldu. Peppino hakikaten formunda. de- o devirdenberi, ttaıya.n J:ll.Jv: 

ğildi. Onun artık söndüğilnU söyliyen- nurun bUyilk yıtdızlarlDdl:Sl 
ler ve hatta §iddetle tenkid edenler Oral. onti, COmbi, ~ 
dahi vardı. Buna rağmen, Pozzonun Schiaviö .... ile beraber ge_çiP 
ona k~ı olan itimadı sarsılmıyordu. terdir. Fakat bugiin ttatyal1 
Takrmlann saha.ya çıkışından birkaç ntln dif.ginlerinl . ellerinde • 
dakika evvel Meazzayı bir kenara çe. harika iç .oyuncusu JcalmıtU'' 
kerek, bir baba 5efkatiyle ona şöyle za \"e Femıri. 
lledf: "Buglln kendini tophyacığma Jleaz:n · 



:}'Alu.ı .bjı; erkekle ıu,·alctli bir ıenç 
t.duı Elsenden JtJeydanın~a 20 nu· 

' · d" 1 niı'ı ıenf~, mermer mer ıven e· 
cıktılar. tklsl de· sessizce yürllyor, 
• elntem~e ıeaJışı)·orlar<lı. Erkek, 

can>!Jtarı dellte sokarkep sene 
korkarak etrafına bakındı; kapı 
kadın önde, erkek arkada lceri gir· 

· s,.n .btri çeyrek geçf)·ordu. 
a.tıı içi zindan gibi kar:ınhkh; blç ses, 
~ da yoktu. Fakat kadın o kadar. heye· ı 
'-IQ lttr ki"kalbfnln çarpmaı.ını bir çekiç 
~ •lhlseıinin hışırtısını da bir kış ge· 
~ f~ınası glbi du)'ll)'Ordu. Kendisini 
:""!lllllcfea tutan arkadaşına titrek bir sesle: 1 

- $imdi korkuyorum, hem çok korku-
~! dedi. · 
~~adaşı ~otuk kanlılıiıını hiç bozma-

... - 'rellı etmeyin, dedi. Korkulacak hiç 
M1 yok._ Bahsettltim oda yukarıda; 

~teresi' avtuyn açılıyor ... Merdiveni çı
"'""'Ca IOl kolda, ikinci hpı. Daha lümba
~maJt btemiyonım: elektrik fenerimi 
~ tıkann:ıdım. Elinizi bana ,·erin, ben 
~r ·lltfinhiım. Şimdi ıam nıerdh·enin 
~asınız. Trabzanı buldunuz mu? •.. 
3t ÇJkaJım ..• On iki ayak; sekizinciden 
....... '81a döneceksiniz. Bir ... lii ... üç ... 
Yakarı itala varınca, halı döşeli bir ko

ıeçip f'eniş bir odaya girdiler. 
elektrik diljJmesinl çe,·irdi: \'ata

'-ttıcunda, k~Jın Abajurlu bir l&mba 
~~ bciıl d~ birlblrine tuhaf tuhaf 
.. ~r. K4dın hale<"anhı: lC'" 1ııe iatlar tehlikeli ,ey! detli. \':ı bizi · •~n oldu ise'? 

!t1'ek alaycı bir l:ınrl:ı: 
- 8Jzı bir glSren oldu ise lelfıkct! dedi. 

~~!t•h· tuv•letle bllSeıfü ne Rüzelsiniz 1 
~ terigi çok ~e,•erim, hem dikkati çek· 
·.::-. btın de çok yakışır. Duraya if için 
~' olınasak size şim_di iJAoı aşk eder· 
;~ .\ına evvelA işimizi SÖl"!l'ek lazım, 
. ~illi~ 

~ .. ·taTrını bırakmış, artık alır aJır, 
Sıi.:....ı~l'lleyi iyice telaffuz ederek konuşu. 
:-..,_ Devam elti: 

~l>otrusu korkmanıza hak vennlror 
. ~ Gerçi kendinize bırsıılık ustası o
,. l.endenlzi, yani lnglliz hırsıslannın 
.~atu. llm Gırth'ı Jntibap ettiniz 

l~~b~e~cı..; oba bu. Uk hırsızhAınız ... A~
e hepimiz korktuk. Hele biraz 

~n. ıb de biraz tecrill>e edl· 

l\l,.-o~-..;akit anlarsınız: tık bakıfta en cO
e c6züken işler, hakikatte en az 

1ı9' olanlandır. Btzi ya gören oldu 
,_~rsunuı. ... Varsın olsun! Sizin, be· 
~. llbl temiz pat giyinmiş insanlann, 
~anahtarla açıp eve sakin sakin gir
~I tarenleP, onJann hırsızlık etmek ls
·~rini Akıllarından bile geçirmez. 
• 'Ol'laı 6yle ama gene tehlikeli bir iş ... 
~ 'laıuJıyorsunuz, efendim. Dil:lki~. bir· 
~11bca hart'ket etmek ş:ırtllc ll!in:roda 
'•ıı tehlikesiz iş olamaz, hem de in· 

11 •• '"uç dolusu para kazandırır ..• 
.._~nı tu sözlerle de yatışmamış olan 

,ırı hlvardı: 
~le olmazsa çabuk olalım. Mümkün 
._, IEad:ır cobuk ... Sizin böyle hicblr 
~Plnadan münaka,aya kalkişhğınızı 
lL ilce çıldıracak gibi oluyorum ..• 

lıl;~ tebinden bir deltt'r çıkanp üzerine 
~ ~ yazdı, sonra klıAıdı kadına U· 

..... ltedın okudu ve gene yah·anr gibi: 
~"1. dedi, S.Otland \'ard, lnglltere'de, 
~ Qeta hırsız olmadı#ını hili)·or, iki 
~ da sizi arıYor. Şimdiye kodar y:ı. 
!l:hıtıadı, yakalıyamadı ama dikkat e
~ t.Jih insana her zaman yar olmaz. .. 
»ı': _~ Yal--ayı ele verebillrslniz. Burada 

w .. :ı~~•-.ı_ 11llln tıruri lakırdı ile vakit geçirece· 

11 lfltnlzl hh-ao enet bitirt'llm de çı
;.ı deUrn. 

-o.·-.lftı .. , kulak kesilmişti. fak:ıt başının ha· 
~~'elen kadını deAil, başka bir şeyi 
~i~ belliydi. Blrnz sonra knpıy:ı do~-
~·· fakat kolu mas:ıııın üttrinde 
~ hfr Çin C'Ubnjun:ı çarptı: C'UbUk 
~ ile Yere dil1üp kırıldı. 

'ML~ektrill söndürdü, oda gene derin 
~ "-ıta daldı. ikisi de. )"erlerinde birer 
~ ~Yhl gibi donakolmı,, beklf)·or
"'f.._ .aı'l~ aşaJıdan nsm:ı saatin ~~i 

~-"llJQ, 

~lrını dakika sonra Jim. ~nıış. fakat 
, ~"1"'11Abl1ecek bir aeı;le: 
, r fey deAllmiş: dedi. 
~ ~in misiniz':' ... Hem sizden bir ri
' ·•r. , ı.~ır, >"'" ley olıa bilP. ate~ etmeyin. Kan
~n, Jim, yoksa halimiz ç.ok fena O· 

BiR GICNLCIK ZABITA 
varmış... Fakat ba:rana müsaade edin de 
oturııun, ba)'lhvermeslnden korkuyorum. 

lri yarı adam gülQmsedi: 
_ GençlliUmde, dedi, )'Bni bundan ç~k, 

pek çok zaman enci bir hikAye dinlemıt· 
' Um: adıı.mcallırın biri, elinde bir tabanca 
olduğu için kendisini vazl)'ele hlkim san· 
mış, ihtiyata lüzum görmemiş. Muhafaza 
etli#i adamlar da onun bu halinden istifa· 
de ederek dikkatini baıko bir noktaya 
çekmişler ve hemen üzerine atılıp elinden 
ı;ilAhını ahvermişJer. Ben de onun haline 
düşmek istemem, dostum. Ba)·an acaba 
sahiden bayılacak mı diye sözilm(l ılı.
den ayıramam. O da hemen sizin yanını· 
za gelsin ki ikinizi de gözönünde tut-ı:ı
lcylm. J.Cıtfen, Bayan, biraz çabuk olun.
Hah! şöyle; aözflmü tekrar eltlrmedf.linlz 
lcln teşekkür ederim.M 

Bır adım ilerledi, kapının yanındaki ma· 
sanın kenarına ibtlyaıln Ufşli; fakat ta
bancası hfıl§ Jim ile arkadaşına mllteTec· 
cihtl. Merhamelklr denebilecek bir tavır-
l:ı: . 

- Sizi biSyJe elleriniz )'Ukanda beklet· 
lllinıe tok müteesgiffm, dedi; fakat ne 
yapalım, biraz daha öyle durmanız IAzım, 
ben s<.ıfımll bltirJnceye kadar ... Hem insa
nın kol1orı yukarıda durması hayli yoru
cudur nrna karnına 'ku11un yemesinden 
hayıı·hdır. 

Jiııı, hak •erir glbl başını eldi ve: 
- Ne demek tstedltlnlzi anhYonım, 

dedi. DoıJnı, hakkınız var ... Fakat biraz 
çabuk olsanız da bizim lşkencemlz de nl· 
hayet bulsa ..• 

tri yarı adam, halden anJadıtını başı ile 
işaret etti; sonra ıenç kadına terbiyesizce 
lmkmaiıa başladı: 

- Dotnısu çok gilıelaioiı, dedi; nasıl 
oluyor da Jim Gartb lfbl bir adamla ıez· 
mele razı olu)·orsunuı, anhyamadun. 

JI~aya aımaıkı yaptfmı§tı ... 

Jim onun .azünü kesti: 
- Sizi henüz ba)·ana takdim etmedim. 

Müsaade buyurur musunu1' 
Tab:m<-alı adam istihza ile gtlldli: 
- Sizin <'esarl'tli bir adam oldulunmu 

i,ıtmişlim, dolfrusu hiç milballla etmemlt
Jer ..• Demek ki benim kim oJdulumu öl· 
renmek isUYorsunuz. Peki, s6y1iyeyim, 
ııma dikkat edin, bu sefer bayan delil, 
Jı:1yrellnlıdt1n siz ba)'llabilirsinlı... Ari· 
dm Jim.-

- Drni merak elme~;n. Yalnız bir ricam 
\'ar: bana "Azizim Jim,, demeniz biç ho
şuma gitmiyor; ben Uıilbalilili semıem
Fııkat ne Jsc. Bir kere oldu ... 

- Muarefemiz bu kadarla kalmıyacak. 

Jlelkl sonra lAilhalllile de müsaade eder· 
~iniz ... Hiç üzülmeyin ..• Simctiye kadar 
hiçbir yerde buiuşmamıf oldulumuz hal· 
de sizi tonıınamıı, adınızı bilmeme ba)Tet 
tdiyor,unuz, deltH mi? 

- Evet,, hayli garip... Ben mütemadi· 
yen polisin gözü önünde dolaşınm, hiç 
kimse beni tanıyamadı. Halbuki siz, bana 
mektep arkadaşı lmiştz gibi hitap ediyor· 
sunıu .... 

- Siz kendinizi pek kurnaz sanıyorau· 
nuz ama te~düf sizden de kurnazdır. 
Mcıiftmki sizin kim olduJunuıu bUiyorum, 
11lzl polise teslfm edip hiç olmazsa on sene 
hapse attırmak elimde, dejfl mn 

Jinı bu saal 6ıerine bir dllfDndü; ikisi 
de, bir iki dakika, bir fCY Afiylemeden 
biriblrfne baklfhlar. (len(' kadın da bir 
kollula oturmue. fklshti dikkatle ıOzOyor· 
du. l'\lhıt)·et Jlm: 

- Polise haber '·ermek ioln ne bekli· 
yorsunuz1 diye sordu. Bir şeyler ihsas et· 
mek btl>•onunuı ama anh>••madım. Açık· 
<"il Sôyleyln. 

- Siz, lnılltereh&n en marıar hırsızla· 
rındQn Jim Garth oldulunuzu inkAr el· 
mlyorsunuz, deAiJ aıiT ... Sizi ele 'eçinnek 
de poh' t~ln çolc bibilk bir nimet olauk, 
<lf'~·ı mi' Şimdiye kadar pkayı ele Ter· 
nıedı~ini:ı:e pek ıdtvrnmc)'in, aıldm Jim, 
ttıllh inaana datmı. yar olmaı ... 

Jirr ka•Jarını C'8ltl ve kar4111ndaldne 
tuhaf tuhaf büh· 

- Du akşam bı1 sözli ıkinci defa olarak 
. dıryuyorıım, d"edi. · 'Bımffan anlaı,ı1ıyor ki 
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sizin kapı dinlemek hususunda büyük bir 
nıahareUnl1 var; deminden bu aptal kıs 
(kadına öfkeli ve istihfafiı bir tr6zle bak· 
lt) deminden bu aptal kıs benimle adımı 
sö;Jlyerek konuıtu, siz de benim kim 0 1· 
duAUmu 0 sayede öjrenmlplolz. 

Tabaoc'ah adam tatlı tattı ttlldO. Bu Ta· 
zlyet onun pek hoıuna lfdlyordu. 

- Azizim Jim, öyle örkelenmeyfn, de· 
dl; bayanlara kartı nezaketalıJW sise hlc 
yakıftıramadım. Hem pek unutkansınız, 
kim oldutunuzu önce siz söyledfniı. iten• 
dlnlzl methedeyim derken adınızı da a6)'· 
ledinlz. Gurunın sonu lıte budur! 

- Demek ki siz bfzim banda kontıfhık· 
lanmızı ta başındanberl cllnledlnlz. Te
şekkür ederim, benim ölrenmet istedf.lim 
de bu nokta idi. 

_ Siz çok kumaı adamsınız, Jhn 
Gartb ... 

_ MübalUa etmlyeUm, .dostum ... Ama 
siz bana kim oldulunuıu hAJl söylemedi· 

nlr... Cli 
- Benim adim Clinton ... Jefretcy n-

lon. 
- Bu ad mı beni hayretlere diiıürecet. 

bayıltacak snıyordunud Azizim Jerr, 
ıörOyorsunuı ki bekledlliniz olmadı. Ama 
klrnbilir, belki bir adınız daha Tardır. 

Clfnton'un yQz(lnde manası anlafılmu 
bir tebessQm belirdi: 

- llerliY.oruz, ilerliyoruz, dedi. İşken· 
ce çok silrdQ ... Artık kollannızı _lndirebl· 
lirslnlz; ama bir p.rtla: ellerinfzı, ayalan 
JUbnda olarak, dizlerinizin tızerine to
JUD .... blc lwııalcla1Qlm demerin- T•· 
mam ~ııe a,ıer ŞfındJ bent dinlerin: 

"ETel. dolra nlanpUQS: blttln konut
tuklannm d117dıını. Ama 'lıapıdin dinliye'* dllilı; tanaımlJe teHdUfen. ~ IAmba· 
h bir radıom.. ardır.,. onunla Amertka'n 
efıdemeli' 1 ' 1 s ................... . 
de, ıı 111111W'8cla oturaram. Bu .... ~ 
raıı MeJV henllD -pek eakl bir do.._,dar; 
ona l)'lllk ollaa dire dann clelcllrtp bu· 
raya bir tel •çfrdJm, bir blaJdıı.:Ja bir 
de mikrofon ~ordardam: yerinden kalk· 
madan benlmle beraber ncllo dlnler, canı 
lıte)'foce de rnttrofon T8ntaai1e konllfUI'. 
Ne' yapalım 1 zaTallı adaıncalmn kimsesi 
yokfür, bilttın elleocesl bundan ibaret ..• 
Hasılı sla ba odaya ılrdilinJz saman bO· 
tOn söylodlklerlnlll o •Jede d07duın (e· 
il ile kllUlphanenln tbertnde duran ml~
rofonu ·ı6ıterdl); ·bu bayana meslellniı 

hakkında, mealellnJıin tehlikeleri Te leh· 
Ulcelerden kurtulmak çareleri hakkında 
bOttın s6ylediklerinlzl dinledim. ('A>lt trOl· 
dtım, çok elJendhn, dolnmJ... 

Jlm ona tuhaf tuhaf bakıyordu: 
- Acaba, dedi, Narconl icat eltili te-

yin ne işlere yanyacalıoı biliyor mu>·du' 
Olnton keyifli ke)'ffll: 
- Sattınız. delil mi 1 dedL 
- Satmamak bbU mi' Fakat su her· 

halde lıln hepslnJ 1671emedlniz; zannede· 
rlm daha anlatacalına şeyler Tar-· 

- Elbette... Gelelim biU)'81Dlze: Polise 
haber Termele hanrlanırken birdenbire 
adınızı ııtttım. Hakiblan alüam uyandı. 
Jlm Garth ayte herhangi bir hırsız delil 
dedim. Zaten, ulzha Jim, çoktanberl si· 
zlnlt tanıımak 1111,..dunı. 

Jlm asıl bu sefer ha7ret etmltti: 
- O da niçin! diye sordu. 
- CQnkQ ben de mahareUnizlo hayra-

nıyım Te ondan daha b'i bir surette lstl· 
rade etmeyftlnlze bir tftrltı akıl erdire· 
miyonım.- Ben alze daha karlı bir yol 
gasterebllirim. 

- Bunlan vaktile söylese idfnb ya! 
Siz beni asıl timdi ha)'l'ete diltOrOyomı· 
nuz, Bay Jeffercy Cllnton. 

Bu sözleri o kadar prip, o kadar mu· 
ammalı bir tavırla söylemlıli ti Clinton 
bir müddet dG,OndO. Fakat Jlm, ona söz 
bırakmadan devam elli: 

- Bana ıdzden enet de bu slbi teklif
lerde bulunan oldu. dedi. Ama siuı ha· 
her vereyim, ben oyunun açık olmasını 
isterim; ancak ifln baıındakl adamla ko
nuşmap razı otabllirfm, öyle araya il· 
ren kimselerle ıe~lrecek vaktim yoktar
Onlar insana O)'Un etmele kalkar ..• 

Clinton g(llerek: 
- Rndlo 1ribl, değil ml1 dedi. Size hah· 

scJtilim meııeleye gelince ... 
- Yorulmayın, anladım. Siz kokain 

kaçakçılılı yapıyorsunuz, delil mi? 
Cllntoo·un şakaklannda iri iri terler 

)'Üzftnde hılet".an alı\metleri helirmlfti. 
Anlaşılır anlafl)maz bir sesle: 

- O halde kabul ediyor mmunuz7 diye 
IOrdU. 

- Neyi kabul edb'or ma)-um' 
- Nefi olıcıaU benimle ça}ıftDİl'I·-
- Dııbln)t ..• Bir kere slr.,işi lyfee anla· 1 

HiKAYESi 
tın. Başka ortaklarınız Tar mı7 Yoksa ::pl
nız lkimlz ml olacalisT 

Qinton'a artık emniyet gelmitli; taban· 
caaını cebine koydu: 

- Hele ıtıktlr! dedL Ama şurasını wıut· 
mayın : sil beni ele Terlraenlz ben de a1z1 
ele nrirlm; başınıza ne plecetfnl bfllr
slnls. 

Jlm. kısa kesmek Jstlyen bir eda ile: 1 
- Tehditle Takit seçlrml)'ellnı, dedi. 

Sizden bahsedildf.llol evvelce de dUJ'• 
muıtum. Te,kUltınmn muntazam oldu· 
tunu bilJ7()rum. Şimdiye kadar polis sizin 
aleyhinizde hiçbir delll balanıamış. Zaten 
ben sizi ele Termele kalksam bile benim 
libl bir hırsızın aöztlne kim lnanırT Mis· 
ter Jeffercy Cllntoo lfbl htırmete f&yao 
bir zatı beııJm ıibi bir adamın söıO ile 
rahatsız etmetler ya? 

Clinton: 
- Vaziyeti kanamı' olmanıza çok mem 

nanum, dedi. llllleeulf oldulum bir tek 
elbet var: o da ıimdlye kadar tanıpma

mıı olmamıs. Ne yapayım 7 size birkaç de
fa adam g6nderdJm. oDJarla konuflllak fa. 
tememlplnlı. Klmblllr kaç tane it kaçu-. 
dık- Ama Qzfllnıeyf n, acısını çıbnnz, 

cilnktl latedJllmfs bdar J.:okaio bul~ 
rm. mttıterinlo de ebllıt oldulu JOk. Slz 
kokaini lngiltereye kolaylıkla sokablllr· 
ılnJs, ATJ'Upada biç kimse bu lfl sizin 
kadar kolaylıkla yapamu. Polise hiç sez. 
dlrmenfolz, ılz de çok para kuanınınır, 
timdi bzaodılınııdan çok fazla .. 

Jlm mahzun mahzun: 
- Bizim işler de zaten kesat ıidfJOrl 

dedi. Bu buhran zamanında kfmin parası 
ttr ki çalalımT (Gene bdına d6n0p) Neli. 
dedi, yeni bir şube ,açanz. orayı siz idare 
edersiniz. 

Clfnton son derece memnun olmQfbl: 
- Buna lJt baldunml dedL 
Fakat pnç kadın sapsan oldu, tltrlJ'e-

- BQer yukan., yo'ktla atq ederim. 

rek yerinden fırladı ve Clinlonun lizerine 
atıldı: 

- Oyle mi sanıyorsunuz1 deli. Bir ta· 
kım ravallılann paruını abp hayallanaı 
da zehirliyorsunuz; bent dzln gibi adam· 
Jarla çalışacak insanlardan mı sandınız7 
Hiçbir zaman ben 6y1e 1'1ere elimi sokup 
kirletmem. 

Cllnton 6flelenmlfll, Jlm'e dönilp sor
du: 

- Bu da ne demek? 
- Siz ona ne bakıyonunud Erkekbs-

mı kadınla, hele 6flell kadınla nıtınabşa 
eder mi 7 Ben sesimi çıkanyor mu)'DID? 

Cllnton elini hırkasının cebine, demin· 
den tabanea)•ı koydulu cebe soktnuflU. 
Kadına: 

- Yani, dedi, niyetiniz bizi polise haber 
Termek mi'! 

Nell onun hareketinin manasını fartet· 
mitti, yflztl blrkat daha sarardı, fakat: 

- Ate' mi edecekstnld Edin, Beni 61-
dilrilrsOnOa sizi de yakalarlar, ipe çeker
ler. Dtınya da muzır bir haynndan kur
tulıllut olur. Ama yapamuaınız, çllnkO 
alçak, korkak bir achm otdatunuı belli. 

Herifin )'tbll korkunç bir hal almııtı. 
NeU, onun cebinden tabancayı çıkardıJı· 
nı aörllnce dayanamadı, danra doilnı ge
riledi. Clloton atef etmedi, tabancayı Jlme 
uzattı: 

- Sunu alın, dedi, yoksa elimden bir 
kaza çıkacak ... 

Jlm tabancayı alıp cebine koydu n: 
- En dolru hareket lfte but dedi. Ya· 

nınızda ıllAh taşımanın ne Tnanası var7 
insanı zorla taW eder. 

NeO, tehltkeoln ıeetllini görtınce bir 
kal daha ceuret buldu. Bir tollula yıkıl· 
mı,, alnının terini kurulayan Clinlona: 

- Daba bilmedi, dedi. Size daha söyli· 
yeceklerfm Tar .. 

Jlm içini çekerek: 
- (i6rtıyorsunuı ya: dedi, daha bftir

memlf. Kadınla münaltqa olur ma? Bıra· 
kın, lıtedf.IJnl 16)rlesln. DioJemealnlı... 

Nell dnam etti: 
- Den kokain tlcarellnio ne demek ol· 

dulunu bfllritn; o met6n toıun kadın, er. 
kfk J>fl'fC>k zaTalhlara eltfllni de bitirim • 

VakWe benim bir arkadqım nrdı; halim. 
selim, melek llbl bir kıs- Sonradan U. 
"f'81'POOl"la kobln bçakeılannıa elilM 
dGftB, ba11bnı eıehenneme ~. * 
kadıır k6Hl bir bale d8ftilltlnl bana k .... 
dW anlattı. Çok JBktır ki ona Kl7d1: 
kendlalnl kurtarmak faliyenler oldu. Pa· 
kat iyilefllkten, kokain lhUJBCıltdm hr
tulduktao sonra, ona Pl'fl 6yle bir nelnf 
duydu ki, batına ıelen kimsenin baıına 
gelmesin diye bçakçılan polise ihbar et· 
ti. Adresini Terdf.IJ eTde arqtırmalar Ja· 
ptldı. Fakat sonra alçalrlar ondan lntlbm 
almak lstedlJer; ona ellerine •~lrdller, 
kızcaJızı bir daha da ı&ren olmadı. 

Clinton'un aln 78rl1D •çıhmt. an -we 
seyrek dişleri glSztltlb'orchı. Kadarmut. 
ı11nnak Oıere olan bfr-t&pell andın:vonfa. 
Nen: 

- Ben de o kızın )'aptJlqu ,apacalım. 
dedi. Ben de supa bir inan delWm ame 
bir parçacık Tlcdanı olan bir lmanm. .S. 
ıln yaptıtıoıs teYlere 16z 7ft1Dmaane im· 
Hn yoklar. Beni de tnklt etalnler, anr. 
yok; ba,ıma ne geline plstn, sizi ıtdlır 
polise ihbar edecelfm. 

Clinton hiddetle: 
- Gerçi bayii ~ 61rendin ama. dedi, 

hepsini 61rendlkten sonra sannederlm ti 
böyle kafa tabnala meealln blmar. • R• 
le ben sana ,Linrpool'la arbclapma.at 
olduloH anlatayım da baltalım poU. Ilı· 
bara kaJkıfm•la eesareUn kalır mı! Dl· 
tini tutmazsan senin de olacalın odur. · 

Jim dalaın dalltn: 
- O lfl ben de hatırlar libf:Jlm. C1tilt 

Bir delil, iki Oç mdı; polüe kobfn bW 
çakçtlannı haber 'Wemılflerdl. ~nra .... 
ıi birden kayboldular. f)'fce hatırhyonn, 
poUs takibata baf)8mıflı. ' 

Cllnton, genç kadına bakarak cı .... 
etti: 

- Arbdafınmn bapna bUm ae llldi
('A>k teYler ölren.ml.U; o da ddıl ...._ 
lllzeldl. BJzjm .1emlcUer U'llllacla. • 
sakıanıasını hilen h8,.U dottamm 1ftl'dlrı 
bir dn malt Sarlt'a ilden bir bptaa • 
na teslim. ettik- Orala1'da · ~ 
Jıaylf para etm~. 

NeD: 
- Yalan, dedi; ılz ba hUılreJI tieel 

korkutmak lcln icat eC!iyorsumn ama ,. • 
lan, hepsi )1llın t , 

Cllnton: . · · 
- t.tet fnm, bter fDnma, . W S. 

de dWDI tntınaaa JÜmda ......_ 
.nmna slder, ""8dWertm 1*lea mt det 
ll1 mi' an1arpm. Tecrlbul JıalQI .... 
ydalatsan bfle kir etma, benfm ,..... 
senin yakansa 79pıf&CÜ -.U Mrt 1*
nur. 

Bir mlddet mstu; IOllra: 
- Eh! ne)'tl karar 'WeliJOnaa. bda· 

hm, g(lzel NeUT di79 ,orda. Senlıı elbade# 
ya susanın, yahut arkadqının )"alWla ıf4 

denin. 
Sonra gilJerek koca elini bduua çapld 

kola tlıerine koyda. Kadın bu temula tlf.. 
reyip irkildi; Jlm de yerinden sıçradı. 
Cllnton'u itip :yere )'UT&l'ladı: 

- indir elierlnJf diye lehclltUr: bl• 
sesle balırdı. ı 

Sonra bilfenln ilserindeo ayaklı bir bar
dak aldı, dann varap )'Utan imDuu 
kırdı Te hardalın bir Jıançer llbi stnf 
aJ'Blı ile iri herifin Orerine )'llıOdlL ft, 
zona mahafua için elini fDsi,aM bir bt· 
reketle bldına Cllnton: 

- Yapma! Yapma! diye nlftrdı. la· 
dın için ka'Wll8nın ııraam mı ......_., 
SenJnJe ne .lfbel bir lf yapl70f'dU-. 

Sonra daha JUJDllfÜ bir ..ae: 
- BenJ dlnleJtn, Jim, dedi; bu m&u• 

sebetsizliklerJ bırakalım da ddnle dcMl 
itlerden bahsedelim. SJn ffl anlattnD; bm 
kıa ran olursa lçllmlb f)'I para tumunı. 

Fakat Jlm yumuşamak t8)'le danan. 
bllsbOIOo hlddetleınnifll: 

- Size kaç defa aöyllyecells! dlcU. baa 
bayle ••Jım" din hitap etmeald btemf· 
yonım. 

Cllntoo hayretle IMlkb: 

- Burada biri duJBCak J.:Jmae yok ti! 
dedi. 

- Olaun olmasın. Sis bir J.:ere benim 
kartımı okuyun da asıl aium lllrenJn. 

Cllnton brtı aldı Te f1I kellmelerl o-
kudu: "Scotland Yard'dan Jıltltettt, J. 
Nlcholls.,, 
Kaçakcı sapsarı kesildi; bolulaetk sibl 

oluyordu; yere J'DTU'ln11181D81r lcln ma· 
saya tutunda. Polls mtlfettltl elayta: 

- Hele bir otunın, bakalım, dedi. Rts
talaomışa bendyoraunuı. Sida libl ada
ma bayle telAt J'dıtır mı 1 Çırpınacün
nız da ne olacak? G&ril10İ'sunuz 1d artık 
if lıten ıeçtı ... 

CJlnton biraz kendine geldikten soar,a: 
- Hay Allah beJAnııı Teraln 1 dedi. lı. 

tabancamı da kendi elimle tesHm enrm. 
delil mi? 

- Öyle oldu ama çok iyi ettinis. ~
yonunm ya! eltıılsden bir bsa çı'bMllr-

dL -
Sonra alJl)ı tumetU tutJI .._,erd: 
- Asistanım mademolaeDe Jenn•, ~ 

t;ok nlrl bir b•Jndır. · 
9': De-nmı 1J ...... 



ıe 

"Bir adam yaratmak,, 
iyesi dOlayısile ... . 

Vazan: Asa/ Ha et Ç'eıebi ı 
Şafr Necib Fazıl Kt8aküreğin ay. 

lardanbcri üzerinde nc§Tiyat yııpı'lan 
"Bir A.dam Yaratmak'' piyesi geçen 

M.f ta 01Jnandı tıe tahmin edildiği gi 

bi ve hatta bUtUn tahminlerin ÜIJ· 

tünde f evka.IM..e bir al.dka. ve roğbet 
gördil. A.şağutakl yazı, bu piyes do
Zayısi'le, mi.atik sahada, Met'lana 
ha.Jtkındakf. etüdlerile nuı.ruf Asaf 
Halet Çelebi tara/mdan kaltme a
lınmıştır ve piyesi bihakkin anlıya. 

rak Beyreden, 'dinliyen ve dil:fiinen 

bir milncvverln ihtf80.9lanna terca. 
man olmaktadır. 

Geçen yaz Beylerbeyinde Necib Fa. 

zıl'ın yazarken bana okuduğu piyesi. 
nln baZI parçalanm dinlerken bUyUk 

bir hayranlığa dilşmekle beraber ese· 

rfn temsili halk Uz.erinde naatl bir te
sir bırakacağı hususunda mUtereddid

dim. ltaraf etmeliyim kl bir (erise i.n
tellectuelle) in bu kadar kuvvetli. sa. 
m1m! ve · hakiki lfadeslnJ yalnız piyes 

tarzında. değil, hııttA tarunmıa bUyUk 

romanlar etrafında c!a gC5rmemlştim. 

Bunu b&lkm aeğil, ~akat ancak bir 

(Elite) tabakasınm, ancak (intellec. 

tuellt: > olan ve bittabi mahdud bir 

zllmren1ıı anlıyabUcceğlne kantdım. 

Hiç §Üphesiz kl eser yalnız 'rurk ede. 
blyatı için değil, dünya edebiyatı için 
de derin ve ağı.rdL 

' Birkaç ay evvel Parlste vefatını bli· 

yilk bir teessür ve teessUfle haber al

dığını çok uiz dostum (Edınond 

Sawısey) hı eserin tercUmesile uğraş. 

tığını duyduğum r.aman, bunu pek ye. 

rinde değerli bir haı·eket dlarak tel!k. 

ki etmiştim. Fakat biz.de, temsil sa. 

hasında nasıl k&l'fllanacağmı bilemi. 

yordum ve doğrusunu söylemek lbım· 

gelirse hatta biraz da korkuyordum. 

Ve bu plyesi dilşünUrken bUyük pirin 
(Kop dağında bir dükkiıı) ı batırıına 

geliyordu. 

, Nihayet geçen hafta tiyatroya akm 

eden halkın teha.cümünden ve saatler

ce evvel bilet almak için gelenlerin ala

mayıp da poıts vasıtaslyle dağıtılma. 

sına lüzum görUlmeslnden eonra ev. 
velki düşUncelerlmde fazla titiz oldu. 

ğu~u anladım. Geçen akşam şairle 

beraber, dostlarımdan ESEY Aı~ da 

dahil olduğu halde, efkarı 8.m.mede ih. 
til~l doğuran bu mUhlm olduğu kadar 

da meşhur piyesi görebiU:Hm. Daha 
birinci perdenin bazı kısımlarında )'e

rinde duramıyan ESEY AN muttasıl 

·:olumu dilrterek yav&§ça: "c'est formi. 

dable!'' diyor, heyecanını ketmedemf. 

yordu. Birinci perdeden çıktığıµıız za.. 
man ben de çok müteheyyiçtim. ~E. 

YAN'la göz göze geJerek eserin en çok 
kuvvetli taraflan hakkında kesik ve 

takdirkf:.r cUmleler söylüyorduk. İkin. 
ci perdede, ctraf ımıziaki localardan 

ve parterdeki halkm arasından boğuk 

hıçkırıklar geliyordu. Bir' an dönUp 

ESEYAN'a baktım. o kadar kendin· 
den geçmişti ki, heyecanı şimdi daha 

bUyUyerek bir uyuşukluk haline gel

mi~ ve kımıldamadan, nefes atmadan 

sahneye bakıyordu. İkinci perdenin 

sonunda benim de b~ımm döndüğilnll 
ve sesimin kısıldığını hissetmiştim. 

Eserin sonunda ise tam (!tupefactlon) 
halindeydim. 

Şüphe yok kt piyes c:ok kesif ve mO.· 
dil fikirlerle doluydu; fakat buna rağ. 

men ayni zamanda hareketliydi de ... 

işte bu iki mühim unsuru eserinde 

amalgame eden Bihirbaz • &anatMnn 

halk Ur.erindeki muvaff akıyetl de bu. 

ra.daıı geliyordu. Halk sUrprlzterle do. 

lu olan bu eserden azami bir heyecan 

duymaktaydı. Hüsrev (Ertuğrul Muh

sin) revolveri alıp da plyestekJ kazıı
yı 1iah ederken, blltUn ısalon birden kı· 

tnıldamJ§ ve onu masaya bırakmasly. 
le sönen bir balon gibi inmiş, ikinci 

defa ahp da bu sefer kazaen halaza.. 
desfni vurunca dehşetli bir tebeyyUce 

kapılmı~tı. Mevzu ne "tursa ol!un ben 
h"-·J görmüyordum. Benim beyeca. 
nrm hAdisclerden değil, bizzat şa.irf de 

tehyic eden ulvf ruhtan, e!erin mistik 

manasından geliyordu. Sonlarına doğ. 

nı artık /ı7drlcr kadrosundan çıkmış
tı: 

- "Sebeb Je dediğin nedir? Bir 

hiç!'• "Bu nası~ güneş ki kendisi yok. 

Dalgs.larda al-.si var,, ll~h ... 

Eserin içinde, cehennem kuyusu gi

bi kanayıp ~an ıstırab, beşeri ve 
alclll.de ıstırablardan değildi. Gaybe 

,,.e fevkaladeye inann:n bir nıhtm, bir 

aynadan akseden gölgesini görmcrin
den doğnn, f evkalbcşerlikte aczi anhp 

yan, aczinde kudret gören, Sagyamoni 

ve Hallac gibi beşeri kalifikatifile ya.. 
şıımakta ıstırabı hisseden bir varlığın 

buhranı idi. Şairin (subconcient) mde 

tJeğil, (au.delA) sında, mevcudiyetinin 

en hıy:im yerinde hissettiği ıstıraptı. 
Herhalde ruhunun aksini gözlerimi. 

ıin aynasında o kadar iyi canlandır

mıştı ki, bu reflet'ler yalnız mahdut 

dostlarının içine giren bir ziya huzme-

si değil, fak at ona bakan ve görmek 

kudretine az çok malik olan her gözü, 

her basiret gözUnU, kabiliyetine göre 

az veya çok kamaştıran bir nur olmuş

tu. lştc beni hayretten donduran bu 
1şıkl:ırm verdiği azami heyecandı. 

Bana öyle geliyor ki Necib l4"az1l, da. 
ha bitmiyen ve uzun bir parça olan 

(Senfoni) şiirini daha' iyi duymak için 

böyle bir piy~s yazmıştır. Onuıı kar. 

şısma geçip ker.di ruhundan çıkıp yi. 
ne kendi ruhuna dökülen bir vecd ic;i. 
ne gömülerek bu şiiri bitirecek. Yal

nız en büyük şair olduğuna inandığım 
Necib Faz:l'ı bugtln de en bUyük bir 
tiyatro muharriri olarak görüyorum 

Arntwutluk Kra1ı Zoaonıın üç 1..·ız 1•ar. 

dcşinin Ncvyorka gittiğini vr.:mıştık. 

Prensesler orada gazetecilerin ve me
ral;lılann r.azan di1:1.atlerini celbet. 

mcmelc için siyah gözlilk h.-ullanmaya 
mıeobur olmuşlardır. Ruimde :prenses. 

leri, kendilerini A merikaya qötUren 

Koiıti eli Bavoya vapurunda görUyor. 

unu& , } 

• 
ASAF HALET CELEBi 

• 

- Kannm slnlr hastalığı nasıl? 
Doktor tedavi edebildi mi? 

- Doktor fevkalade imiş. azjzim, 
bir tek ısözle karımı iyi ediverdi. Şiın. 
dl ne alnlri var, ne de asabiliği .• 

- Nedir o eöz'! 
- ''BUtlln bunlar ihtlyarhk al~ct· 

leri,, deyince kanın iyile~ti. 

- Hu ıuul Myeaın4 imk4nı yok 

parmak izlerll6 bi...'"i yakalıyrnn.a:!la.r. 

MOsrDf kadın 
Arkada.,ına dert yandı: 

- Karım çok iyi kadm. Temiz kalp
li, tyi ahlruth, u)'6al, ev hanımı, sadık .. 
Fakat bir kusunı var ltl mühim: Çok 
milarif.. • 

-. Ya.. Çok .ınu para istiyor? 

- Ne diyorsun? Bir gUtı bir Ura, 

iki gün sonra Uç ttra. beş lira, velha
sıl mütemadiyen kıtiyor. 

- Ne yapıyor acaba bu kadar para
yı? 

- Bilmem. Hiç verdiğim yok ki ... 

mı 
~' 

- Ne Mnıyor.,ımuz bayan, ben bu. 

dala mıyım 1 . 

- Bilmem e/mıdfm, burcıya biliyor

sunu.ı ki daha dün geldim. 

- lngili::cc dersine iyi çalı§ 9ğlum, 
dünyanın yarı.tı ingUizce· kcrtıı.şuyor. 

- Bu kadarı kafi gelmiyor mu ba
ba1 

Rahat bnr iş 
Çoktanbcri lşslz kalmış olan arka. 

da.,ını sokakta görtince merhabalaş. 

tıktan sonra sordu: 
- Ne var, ne yok? İş buldun mu? 
- Buldum, hem de mükemmel bir 

iıJ. 

- Nerede çalışıyorsun'! 
- Bir domino fabrikasında domino-

ların üstünü i~aretliyorum. 

- Bugün fabrika paydos mu? Ne· 
den gitmedin? 

- Fabrika <;alışıyor 8.Qla. bugün 
''hep beyaz,, Ja.r yapılıyor! 

Pofü - Korsa ilômnın önünde ne 
yapıyor8Unıtz öyle1 

- Koraa ilanı mı1 Halbuki ben onu 
pencerede bir kadm tte1nıyordum! 

- lnglliz karikatUrU -

TımarDııanede 
Gazeteci, tlmarhaneyi geziyordu. 

Bir aralık delilerden biri zavallının 

üzerine atıldı ve yumruklamağa baş· 
tadı. GüçbelA. kurtardılar. Müessese 
baş hekimi gazeteciye: 

- Geçmiş olsun. dedi, bu kovuşta 
görillecek başka bir şey kalmadı. Şiın
di size azgın delileri göatereyiın. 

- Ya.ramoz! neden kflçUk kardeşi
ne kurutma kôğıdı yediriyoraıınt 

- No yapayım annet demin yanm 
ri§t mür111C1'ep .tgti! . · 

Tedarvı 
Doktor - Nasıl, tedavim fayda ve. 

riyor değil mi f 
Hasta-Evet doktor, te:ekkUr ede

rim. Ha.fızam epey kuvvetlendi. Şimdi 
bir şey unuttuğumu hatırlıyorum. Fa· 
kat ne unuttuğumu henüz bulamıyo. 
ruın. 

Acemn avYkat 
Hukuktr..n yeni çıkmış ve stajını he

nüz bitirmiş olan avukat ilk davasında 
maznunun mildaf aasını yapıyordu. 

Şöyle dedi: 
- Beni müdafaa vekili seçmiş olan 

maznunun tam manasile akıllı olama. 
dığı kanaatini edindim. Müşahede al· 
tma alınmasını ve ona göre hakkında 
bir hüküm verilmesini talep ederim. 

enıet l}(ontırcno 
Umumi harpte Mudanya - Bursa 

treni yokuşta nefesi kesilerek zınk di. 
ye duruvermişti. Yolcular inip treni 
itmeye koyuldular. Biraz düzlUğe çı
kmca tekrar vagonlarına geçecekler. 
di. Kontrol memunı yolcular a.r:ısm • 
dao bir adamın halini beğenmedi, ya.. 
nına yaklaşıp sordu: 

- Sizin biletiniz var mı? 
Yolcu bileUni gösterdi. Kontrol me. 

munı: 

- Ceza vereceksiniz! dedi. 
- z.;eden, biletim var ya ... 
- Var ama Uçüncü mevki, halbuki 

siz birinci mevki bir vagonu itiyorsu· 
nuz! 

(Q)okttcr 
Dokt.orun kapısını, zili kopara~ 

mış glbt c;aldt. içeri girip salona ~ 
nınca doktor sordu: 

- Muayene saatleriınin ikiden bel' 
kadar olduğunu bilmiyor mu idiniz? 

Hasta cevap vereli: 
- Ben biliyordum doktor, fa.kal ~ 

n11ınran köpek bllmiyordut 

Borç 
Kayıkla gezmeğe çıkmışlardı. Arl<S-1 

dqmdan borç istedi: 
- Bana yirmi be3 lira ver. AY b3l1 

şında öderim. 
- Karaya ayak basar basmaz ~ 

bımı veririm. 
- Neden şimdi değil! 
- Çünkü yümıek bilmiyorwn. 

- Bir 8!JlJttir i>nllnde dolaşıp dıJ.f ~ 
duğumuı hald.e, aldırmadığına z,ak-ılı~· 
aa bu adcım ''ademi mıida1ude aiyoset•11 

taraf tarı olacak/ 
- Portekiz karikatUril -

ihtiyar (av hikayesini tuılat~a~ 
devam odeTek) - Böyle bir mı·Ş"' t• 
oo.ziyette kalmış olacağınızı tanmı~ 
ır,iorıım: ihtiyar ayı beni bir k~ ltJ
sık-ı~tırmı§tı. Bir türlü /'®fp 1',-urtıl 
mı yordum •. 

-- Eskiler alayım! Eski eTblsC 

~pktı... -cı, () 
- Karım bir aydır eııde dcg 

yokken bir şey sata17Ulm. ıf 

- Karınız bir aydır evde değil ~C· 
O hCJldo boş ra1.·ı §i§c'UJri 907;, clsD 
rck. 
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LALE 
SDREN 
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Yazan: Reşat EH.REM 

lft 1C4DtWıAa .: lC)W 
- .. _,_ 

Şehzadelerle beraber 5000 
fakir çocuk sünnet edilecekti 
0, Osınatllı tarihinin müstesna bir faslı c:n .. Laıe devri, on beş gün, on beı ge
il suren muazzam bir sünnet düğünü 
c aNınıştır. 

ta 'Uçüncü Ahmedin son ve güzide sad
°'tıtaını Nev§ehirli İbrahim Pap, A
ha:~~rya ile devam eden felaketli bir 
tin .n SOnı.:nda sulh müzakerelerfoe 

~ıldig~ i d .k •ı.J k". k ttı • sıra a ı ti>u<:ır mev ııne çı -11 idi 'la 11. • k" ··b li b" • şı c ıyı geç ın ve tccru e-
r • 

den a .. amdı. Memleketin her §ey· 
ta evveı uzun bir sulh devrine muh
~-ç 01duğunu anlamıştı. Macaristan
"<lll er 
~a l.'nizje 'ltalr.uş son parça olan 

11 ~at eyaleti ile Tunanın Atuta r;uyu-
<.1 .ıı;ad ta d _ar Eflfıkın garp kısmını, Belgrat 

"c ~ıl olduğu halde §İmali Sırbistanı 
<1crı§;11ali Bosnayı A vusturyaya terke
tı, asarofça muahedesini imzalamıı· 

dıı~u felaketli muahedeye imza koy
S k~u sıralarda, E&rnede huzuruna 
bot-ı:t :Fransız elçisine, inzibatı, itaati 

Ulrtıuı yeniçerileri göstererek: 
lıa~ Şu gördüğünüz asker ile ve bil
dcrı sa ··bütün Avrupa devletlerinin biz
lıar,.. Yliı Ç'!virdiğ.= bir zamanda biz nasıl 

-!' edeb"•· . ? bi ı.ınz .. 

halka dağıtmalıdır. Bir memlekette 
nizam ve intizam kadar cömertlik te, 
lazımdır.,, diyen İbrahim Pa'8. tarihin 
''Lale devri,, adını verdiği padak ada
ret devrini, i.!ç :.incü Ahmedin tehzzodele
ri için tretip ettiği ve on bet gün, on 
beı gece süren bir sünnet '<lüğtinü ile 
açmıştı. 

Lale devrini, h~r peri masalı gibi an
latmak arzusunu içimde aaklıyarak .. 
i:1te bu sünnet düğününü nakle "başlı
yorum. (•). 

Bu yazıları, ne tarihi bir etüd kasti 
ile, ne de yazı oyunları yapmak için 
y'-'Zıyorum. Bunları, tarihi mevzuları o

kumak için büyük bir arzu gösteren 
kalabalık ti.r kari kütlesine, taze ıer

ler olçutmak emeliyle yazıyorum. 
Öyle sanıyorum ki halk, beı on mev

zua, tekrar tekrar hazırlanıp önlerine 
konulan beı on mevzua ister tariht 
müsahebe ıeklinde olsun, isterse yep
yeni bir rorn:.nın planı içinde cörün
şün, bıktı, usandı, gık dedi. 

eski sarayda dört feh.zade için. rengi· 
renk Jekerle~en, çiçeklerle birer çi
çe~ bahçesi tanzim ettiler. 

Halil Efendi. düğün lev.ızımınm te
darik.: için memleketin muhtelif yerle
rine adamlar gönderdi. Tekirdağ1, 

Bursa ve civan kazalardan 1000 ör
dek, 2000 hindi, 2000 güvercin, 300 
tavuk, ve 8000 kaz getirildi. Camcılara 
10.000 ıerbet kavanozu ve bmite, hal
ka verilecek ziyafetlerde kullanılmak 

Uzere 10.000 ağaç sinl siparif eWldi. 
Davetlilere ge~er vermek için 100 tane 
büyük mevhlt tabiatı yaıptırıldı. 

Okmeydanının etrafında mahyalar 
kurmak için 15,000 kandil ve 10.000 
kandil kutusu hazırlandı. Memleketin 
her tarafındaki oyuncu kollan tatanbu
la çağırıldı. Devlet ricaline ve ekibire 
düğünde çengi kolları bulundurmalarr 
emrolundu. 

Devrin gilzide bir beate~ln ve ha
nendesi olan aaray hanendeleri batı 
Burnu Hasan Çelebinin emrinde gene 
devrin tanınmIJ sazende ve hanendele
rinden mürekkep 80 kitilik bir uz hey
eti te9kil olundu. 

Rob dö şambr modelleri 

bira/en lbr<ıhim paşa, on iki yıldan 
~i fazlaca sürecek olan sadrazamlr· 
tet, 1:1, bu sulh yıllarından istifade ede
~abu· Pe~ Yüksek olmıyan tahsilinin ya
l e~e~· tlccti ~ gı kadar memleketi imar, mem· 

Hicri 1132, Miladi l 719 yılında, Nev
§ehir~ İbrahim Pa,a Sadrazam olalı bir 
seneyi buluyordu. Uçüncü Ahmet, SU
leyman, Mehmet, Mustafa ve Beyazıt 

adında dört ıehıadesini ıünnet ettir
mek arzusunu gösterdi. Bu anu, eğ

lenceye düıkün hasis bir padipr, İb· 
rahim Paıa gibi zeki ve nrif bir vezi
rin avucu içine alınaar için bir fınat 

oldu. 

Nedim, Seyyı!d Vehbi, Naip ve Ratit , 
gibi büyUk pirler, bu aUnnet düğünü { 
için prkılar, gazeller yazdılar, bunlar f 
bestelendi. Bu muhteıem az heyeti, 
her gün sarayda Yalıkötkünd~ toplına
rak düğünde çalınacak parçalan meıke 
batladı. 

F. 1734 - YUn· 

bi il servetini çoğaltmağa çalııtı. 
tdcb~cr taraftan, mevküni muhafaza 
~t rtıek için padişahın ve aaray er
llt l'lın ôrzutarını yerine getirdi. Sa-

cnt "k 

İbrahim Pap, on be~ giln, on bq 
gece sürecek parlalcj bir düğünün ha
zırlıklarına ik.:. ay evvelinden batıaiı• 

Diğer taraf tan da, ıuremini Halil E
fendi, •ilnnet editece~ sooo fmr ço
cuğun ve dilğünde hizmet edecek olan
lanıı esvaplarını diktirtiyordu. Dlliün 
meydanında hallmı intizam ve imibatı
nı temin etmek için ıynlan askeri krta· 
attan bagka, düğünlerde ldet oldutu 
veçhile 120 nefer tul~bac:ı ' aynlm11· 
tr. Bu tulumbacıı... ,alaturka yağlı gü· 
rqe çıkan pehlivanlar ~ çınlçrplak 
aoyunurlar, ayaldanna tadece bir me
tin don, bqlanna da meıin bir külih 
giyerler, vücutlannı yağlarlar, aonra 
ellerine içleri su dolu tulumlar aılırlar· 
dr. 

lU kumaetan rob 
dö pmbr. Devrik 
yaka, Jrumqm iç 
tarafındaki eko -
eeyi gösterir. C1 
metro 40 eninde 
kumqtan 3 metro 
20 santimle yapı
labilir.) 

"Ilı • rı alarmı, vakt.~yle kı.zlarağası-
)i b~1Yetinde bulunduğu cihetle pek 
,_,Ordu. O, entrikaları \endi men· 
~. 1tutıanabilecek kadar aa zekiy· 

Düğün Okmeydanmda yapılacaktı. 

1} 
ber ~Un~u Ahmet, para sevgisini 
~~ t~ü insanlık hislerinin üatUnde 
' btr adamdı. Bir çok devlet ada
la.tı.~ hiç sebeplerle idamlan ve mal
~ "!ll rı müsaderesi ile hazinesini dol-

Bu on bet gün içinde ıehzadelerle be
raber SOOO fakir çocuk •Unnet edile
cekti.. Düğünün sonunda da muhtqem 
bir .aUnnet alayı olacaktı. 

Bulundufu iflertle dofrulufu ve 
çalıtkanlığı ile töhret Jraıanmıı olan 
mutbab emini Halil Efendi, ıat emini 
ta yen edilmitti. Halil Efendi de, bu dü
ğünü, İbrahim Paıanm arzu ettiği ih
titam ve tantana ile tertip ve idare et
meğe muvaffak oldu. 

F. 1735 - Gül 
rengi yUnlil ku · 

~ı olan Ahmet, parayı •evdiğı~ 
~ da eğlence ve zevk ve aaf aya 

ma§tan. Kemerli, yaka kıravat §eklin· 
de. ~lerin, kol ağızlarının kenarla
" çift dikişli. (1 metro 40 eninde ku· 
maştan 3 metro 20 santim.) 

F. 1737 - Kırmızı yfin kadifeden. 
Kemerli. Yaka, ecpler çizgilldir. (90 
santimetre eninde kuma.ştan 5 met • 
ro 20 santim.) 

lldU R" d ·r .. b" 
0

• • ın , zan ve comert ta ı· 

'ar:n ~brahim P.<:ıJa, efendisine pa
ti ettırıneden onu eğlendirmeği en 

ltı ti~ "azifelerinden biri telakki et

"l> 
d lira 1>" h""k- d • • ~L t', F' • ır u um arm ıatinatganı• 

~. d a.ıc_t padiıahın paraar, milletin 
~t' ltı Cztlektir. Hiç olmazsa bu paranm 

1l'llın1 Ya padi~h, yahut .ezirleri 

Evveli Beyazıtta, Jimd~ üniversi
te binasının yerinde bulunca eıkt sa
rayın Beyazıt camii avlusuna bakan 
bahçesinde çadırlar kurularak, ıehza

delerc getirilecek sünnet hediyelerinin 
tefbir edileceği altın varaklarla tuyin 
edilrr..'.ı Nahrl = Nakıllann yapılmasına 
ba~landr. 

Seyirciler için tayin edilen hududu 
tecavüz edenlere ,türlü muk~ralıklarla 
hücum ederek ve onlarla plcataııp alay 
ederek üzerlerfoe su dökerlerdi. 

Hazırlıklar bitmek ilıere ·iken, ikin
citeırinin birinci gilnüne tesadüf eden 

1 
bir perJembc günü, Ahmet, eaki sara
ya gidip n<ııhıllan ve teker bahçclen:ni 
görmek istddi. Evveli Beyurtta, cami 

F. 1736 - Penilar, yaka kadifeli. 
ince bir kadife memelerin ilzerlnden 
koltuk altlarına doğru gider. Ön ta • 
raf düğmeli. (1 metro 40 eninde ku
maştan 3 metro 25 santim). 

yanında ve Sahaflar çarırsının metha
linde bulunan kasre geldi '19, aşı boyalı 
ve tstanbulun en eski yapılarından biri 

olan bu kasır, son yıl~ içinde yıkılmıı
tır. Şehzadeleri de beraberd:. Çocuklar 

F. 1738 - Gül rengi Pirene kumaş
tan. Geniş yakalı. Kemerli. (1 metro 
40 eninde kuma~n 3 metro 40 san
tim). 

babalarından izin alarak yanlarında 

(Devamı 15 incide) 
(•) Şnlr Seyit Vehbinin, Jbrnhlmin pn

ş:ının emri ile kaleme nldığı gnyri matbu 
"Surnamc,,nln Cnh·er5ile kütüphanesinde... 
ki bir nüshnsından. 

llJI] 
lstanbulun en usta ıekercileri, gene 

t, IA'SIK, l•STIRiAP VE FA.CIA ,ROM ANI · 
1 

~ Değu, çilnkü Suad'e, Selim'in sırf oğlunu annesiz bırak. 
~ ~~ı· \'e onu keneli oğlu yerine koymak için evlenmi§ olduğu. 
'lQ'll,\~ ıye~ğiz. Bu vaziyette Ferid'in, annesini "anne'' diye ça-

~ rnda hiçbir mahzur olamaz. 

'~ ~oğı-u bir görilştU. Fakat Suad'in kaf asma. göre dilşünü. 
~tr<ltgl~un, asıl annesini unutmuş görmesine tahaınmlil gös. 
)Q~ b~ecegi muhakkaktı. Selim böyle muhakeme ediyordu. Bil-

' ıorıukıa: 
~ bu~~a ... dedi • bence ağa.beyime vaziyet söylediğiniz §ekil. 
~"°llgetı '~eli, fakat Fend'e de Sabihayı "anne" diye değil • 
L~ oı~ dıYe çağırmasını tenbih etmeliyiz. Bu tedbirli bir hare
~ı doı • Çocuğun bir gün ''amıc" diyeçağırdığmı işitirse • ku. 
"."ll., toc u. ~ulunacağmdan • büyük bir tehlike sayılmaz. Ağa be
%-... U~a, annesinin unutturulduğu z-.ehabma düşmemeli. 
~--: 

~!~~tek fila oğlum ama, Ferid bunu yapabilir mi? Söylen56 
Par nu? 

'SO . 
......._ a.,:Y!etnıeyc çalışmalıyız! 
od n bunu yap:ı.mam! 

k t._ aya. der· b' ·-1 'k ··k ·· t·· K' ~·1 b" ·r )\ ~r· ın ır sessız.Jı ço muş u. ıınse 1JVJ e ır vazı e. 
~ ~:laea~ almak istemiyordu. Ferid hMtaydı; hassastı. Ona 
~k~ .,teklifin neticesi vahim olabilirdi. Sabiha bunu da mı 

~ ~~b· :··· Işin içinden ne!er ve neler çıkıyordu. Gün geçtik. 
\.ıı lta~lır daha nelerle de ka.rşılqacaktı. Oğlunun, öz oğlunun, 
~a. ,, ar sevdiği, üze.rine titrediği oğlunun ağzından, bundan 
h "e b/e~ge" diye çağrıldığını mı işitecekti? Bu bir hakikat. 
~'il b· hoylc olmalıydı. Ölmüş görUnmeye rıza gösteren ve 
~ ~h~lh:ıs_sa kendisi istiyen biri, oğlunun "yenge" demesine 
~diat tnnıuı edebilmeliydi. Hatta ve hatta. Feride bu teklüi 
·'ile at~· lete görüyordu ki bu mühim i§i kimse Uze-
ltıç~ cesaret edemiyordu. 
' ll gibı 11öylcdi: . 
llul~tuıu ben ya.pamn Paşa baba. .. Siz merak etmeyin. 

il' adanı, gelinini takdir dolu bir gözle aumu. Safinaz 

HABERiN EDEBi l't:FRlKASI: 13 

Yazan: Hasan Ras~m Us 
- Hanım ayni şekilde davrandı, Selim, eşi ender bulunur bu ka

dının fedakarlığı ka.rşısmda, kendi hiaeesine düşen mahnımi· 

yetin değersizliğinden utandı. 

ÜçU de bir şey söyliyemediler. ÜçU de 8UStular, yahut SUS• 

mayı tercih ettiler. 
İrfan Paşa aile11inin Eyilbdeki &ile mearhğl, bu dakikada 

henüz yaşıyan bir vücudu, topraklan içine alm1§ bulunuyordu
Ya§ıya.n bir ölü. .. Suad için daima. böyle kalacak, herkesin gözU 
önünde d,0laşa.cak, nefes alacak, yeyip içecek bir öltl •.• 

-2-

s UAD'in geleceği gUn yaklaştıkça, evdeki heyecan ve te. 
l&ş da artıyordu. 

O gün gelip çattı. 
İrfan P&§& kötktl, ta.fakla beraber uyandr. Saat ikide ge

leceği öğrenilen vapur, 11enelerden sonra, Suad'i e.aaretinden, 
malul olarak tsta.nbula getirecek ve nihayet bu genç ve kuv. 
veUi adam iki gözünden mahrum bir ha.lde evine dönmUş bulu. 
nacaktı. 

Paşa, Safinaz hanını, Selim.. sırlarmm oğullarma duyunıJ. 
maması için uçan kU§u ihmal etmemiglerdi. Yalnız, Feri.fi ha. 
zırlamayı UstUne alan Sabiha bunu yapmakta acele gösterme. 
mi§ti. 

Suad'iıı, körlüğünün tekli hakkında kim.tıe bir eey bilmiyor
du. YalnıZ kör olduğu öğrenilmişti. Niçin kör olmuftu? Yara. 
Janm• da mı bu netice doğmqtu% .. - -- - -

Safinaz hanım, Suad'in sağ haberini getiren adamın söyle. 
dıklerini Selime birkaç defa tekrarlattırmış ve bu izahata da, 
kat"anhk noktayı aydınlatacak bir sarahat bulamaml§U. ~ 
lık. Meraktaydı. Dönüşünün evdeki ahengi bozacağmı bilmesi. 
ne rağmen onun bir an evvel gelmesini, gözleriyle felaketinin 
derecesini görmek istiyordu. Şu geçen bir hafta Safi.naz Ha. 
nımm yarı ömrünü harcamıştı. 

Ev içinde Suadi bilmiyen, tanımı yan bir tek ki§i vardı: Fatp 
ma ... 

Bu şehirde doğmuş köylil kızı, küçük hanmımm bir eski kop 
cası olduğunu, bunun Selimin ağabeysi bulunduğunu, harpte 
öldüğünü ağır.dan ağıza i§itmiştl. Hayalinde Selim beye bemer 
birisi ol:ı.ra.k canlandırdığı bu adamı, kUçük hanımının hilA · 
unutamadığını da evin emektarlanndan duymuş ve doğruluğu
nu Sabihanm hallerinden, imalı sözlerinden anlamı§tı. Suad be. 
yin döneceği haberini i§ittiği 7.aman bu genç kız, Sabil'.anm 
bütün hüznünü kendi içinde bulmuştu. Belki kUçUk hannnm. 
dan daha. tel~landı. Suad beyi merak etti. Onun dört gün 
evvel, sandıklardan çıkan ve duvarlara asılan resimleri k8.J"§t. 
smda saatlerce durarak, kaşmı gözllnti, geniş omuzlarını tet. 
kik etti. Sonra da küçUk hanımını onu unutamamakta haklı 
buldu. Suad'in gerçi Selim beye benziyen tarafları vardı. Fakat 
o daha başka, Suad daha ba§kaydL 

Fatınaya, nedense, Suad beyin geleceği bildirilirken onun 
kör olarak döndüğü söylenmemi§ti. Bu herhalde bir kast değil, 
bir unutkanlık eseri olacaktı. Ona sadece, "Kendisini ölmüş bil
diğimiz Suad bey bu hafta içinde gelecek kızmı. Belki bilirsin. 
Sabiha hanım, vaktiyle onun karısıydı. Ölümü haberi üzerine 
SeUm beyle evlendi. Şimdi ona, kan!ınm Selimle evlendiğini 
bildirmek istemiyoruz. Dikkatli bulun. Sakın ağzından kaçıra
yım demP. Sabihanm adı, bugünden sonra Fcridedir. Onu hep 
bu isimle çağıracaksın. Yahutta her zamanki gibi, yalnız kfiçük 
hıı..rırm dersin. Suad'e Sabihanın öldUğUnil söyleyeceğiz. .. Dikkat 
et .. En kilçük bir di!§Unoesizli_ğin ailemizin mahvına sebeb o. 
lur ... ., demi§lerdJ. · 



Polon.va harici siyase-1 ~T.-0-rk_k_u_şu_n_d_a ,ı 
tini değiştirmiyecek Bir 

Belı'ln Romagı zigaretl milnasebetlle taggarecimiz 
Lehlstanıa ıtalya arasında hiç şehit oldu 

Çoculk haftası 
Hediye kazananlar111 

isimlerini neşrediyoru 
bir yeni anlaşma yapılmadı Ankar~ 9 <A.A.) _ Türklçı§u 

Roma 10 (Rusud) - Polonya Hariciye ( torlulunun fillen tanınmasının ortaya ye- motörlü tayyare kampında çalışa-
hazın Bekin Roma liJUeli mfinasebetile nf bir unsur çıkarmayaealı sikredilmekte 
kfiln aktam remıJ bir teblil netretmiştir. dlr. rcık geçen ıene Turizm brövesi al-
Ba teblllde, Musolinl ile Çianonun Bet ile mı§ olan öğretmen namzetlerinden 

ppmlf olduldan 16r01melerde ltalya n çı•n • Japon Musa Gürsel, bugiln Etimesut tay-
Lebiatana alt meselelerin tetkik edildi.il yare meydannida, bir pervane çarp-
)ildlrilmektedir. h b• masiyle yc:nlanmı§ ve Nümune 

m9afteret menfaatler •• sulh hakkında hmtanesinde tedavisi yapılırken ha-
Teblile 86re, iki taraf, iki memleketin a r 1 ' 1 

'mflfterek um esuuıa latlnaden samimi Londra, 10 (Huıu.t) - Japon kıtaa- yata gözlerine yummuttur. 
~. dostaae tetrlkf mesaiye siyasi, lkbsadJ tmm timdi un nehir Bserine Çinliler Tilrkkuşunun uyamk, çalı§kan 
~· kfilllrel abalarda denm etmek amı. tarafından IU altında bu-kılan mmtaka ve değerli bir unsuru olan Gürseli 
landa olduklanaı miipbede etmitlmllr. içindeki seminin brpamda toplandık- bir yer kazasiyle kaybetmemiz:Jok 

Polonya harici aiyueUnl lan badiriliyor. 1 teessilr uyandırmıttır. Bu vazife 
detlıtlrmlyeeek Japonlar, cenup uhilb*teki Çin mu- ~urtıanmm cenazesi yarm (bugilıı) 
YaJ'fOva 10 (Husu!) - Polonya Harl- kavemetini lar~n eonra vapurla merasimle kaldı~lacaktır. 

.dJ'e nazırtle Musollnl n Kont Ciano ara. k8prü kunmya muvaffak olmU§lar ve 
mnd..ı konllf1Dalar hakkında burada ·net- • 
,redllen tebUlde, Polon~nın harici siya. Çinliler vuiyetten haberdar olnuya va- Moskova 
•tini asla clelJftirmiyecfil, Romadald kit bulamadan 20 tlnk ve 900 uker ge-
mtbalterelerln Ud taraOı haber teatisine çirmeie muvaffak olmuflardır. h k • 
inhisar ettfll bildfrlJmJflfr. Teblilde ay. Bunun Oserine Çinliler bentleri dina- m U . a em e S 1 
nca, ltalya He hiçbir JUi.Af veya muahede aitle atmıflar ve yllzlerce Çbıli ve bir _.. Baştaralı ı incide 
,JWne ,.apılmamıt oldulu. ltab'an lmpara. çok Japon boiuJm.UftUr. Gorkiyi ve sonra da Kuybişefi ortadan 

Macar kabinesi 
değişti 

MlllT banka 
d irektörü 

kab in e y e alındı 
. Budapeete, 9 (BuBual) - Btıkfmıet, 
~ mn,ar penıG tNudut hakkmdaki 
ıbııun projMlni medlae vermeden &ı
,ca iatlfa ebDlt -,. ,..ı bbineyi teeld
le yine bqvekiJ Duaçt memur edil-
~· Yeni llacar kabineli 1U nret. 
... t111•1dll etmtp.tr: 
. Bllnkll DaruıJi, hariciye DIZll'I 

;1tanya, lılll1I mlklafaa, General Röder, 
DahWye S..U, Jıılurtf .Boman, En • 
CIOatıt, ticaret, mllnakallt Bornellm, 
Ziraat Marqal, Ac1ll19 llika, l'iDaDa 
Remenyl lneller, Belrenl•lrwa bıüuı 
ıınn Butb. Dlrekt8rl Di. tmai4. 

Yeni bbüıede Dlranyl, slraat ba • 
ka:ıhfım bırakmakta, mttnhalıran bq 
vekil olarak blmaktadır. 

Yeni kabinede büanlıkm bakan 
o1uı mllJI baka cUnktartl fmerJd, 
bet aenellk pllmn tatbiki veba husus
taki maameleJerin tetkiki ile uğrap
~~ 

Papaz uğrunda 
deve olan 
356 lira ! 

Sular kapril vuifaini cBren vapuru kaldırmak lAzım olduğun usöyledi. Yago-
.1- 8tlrfta.A ... d kalan da, Levin ile birlikte bana Gorki ile Kuy 
- .. 1 ..... en geri Japon- bi~efi öldünnekli~imi, aksi takdirde ailem 
lu tepelere '9çmıılardır. Çinlilerin den intikam alacaf:!ını söyledi. 
bunlM1 tamamen imha ettiklerini bildi- Levin ile bir plan hazırladık: Gorkiyi 
riyorlar. yormak, mukavemetini azaltmak, hastalı. 

Bunlar 20 tank tarafından hlmaytt la sevketmek, ve bu suretle ôlfimü intaç 
e&ım.kte idiler. Nehrin cenup aahilin· edecek ilAçlar kullanmak Kuybişefi öldllr 

mek için tatbik edilen plan ise hastanın 
de bulunan Çin btalan bentleri berba· kalbini :r.orlayacak ildcları mütemadi su-
va etmJt olduklanndan Japonlanıı b- rette kullanmak olmuştur.,, 
raya çıktılı llhayı IU1ar iıtilA etmif • Bundan sonrp mflddeiumuminin sualle-
tfr. rine cevap veren suçlu, 20 sene Sovyet 
Kolera Ahnnı rejimi esnasında Sovyet aleyhtarı kanaa_ 

tinde olduğunu ve bunu gizlediğini söyle-
Çincle, Şanctfıunan'da kolera salgını miş ve ifşaata bulunmamasının bu cina-

çıkauttır. ŞanrJıayfdan oraya giden yetlerin ortaya çıkacağını ümit etmelerin. 
Kllletler Cemiyetinin lllıht heyeti hal den ileri geldiğini söylemiştir. 
Jra apJar yapmafa batlamıtır. Son bir Doktorlann ifadeleri 
Al aGn arfmda 42 vak'a teabit edil- Gorkiye enjeksyon yapan doktor Bielos 
mlftlr. totski verd\Ai ifadede Levin ile Platnefin 

hattı hareketlerinin kendisine şüpheli gö .. 
1116aclr1er alanı ve mhhl tefkilAtm rlJndOlünü teyit etmiştir. 

mUkemmel olmamın dolayıaiyle algı· Gorki ile Peçkof, Menjinskf ve Kuybl. 
nm cenlıtemetinden korkuluyor. tefe tatbik edilen tedavi usulleri hakkın_ 
Janonyada oahahhk da fikirlerlfte milracaat edilen beş mfite. T*'° ı.ı.u.,..& ~ Mrp hasua doktor da, doktor Levinin, Platnef 
bicl'llfdlnc!enberl ceniı istihlik mad- ve Kazakof bir cani gibi hareket etmiş 
!delerinin ..n•de 20 ili 40 ..... ı. .. ı.ı .. ftı~- olduklarını söylemişlerdir. 

3 ,_ ~ •• Bunu miJteakip mahkeme reisi, gizli 
m, bir Gok maddelerin ile fiyatlarmm celseniıı toplanacattnı bildirmiştir. 
Dd hatti Uç misline çıktığmı 1Ci9ter- Gelecek alenl eelaenln saati sonradan 
mektedir. bildlrlleceklir. 

Bovvetlerln bir iddiası RUlfada Entellicens serviı 
Koüova, g (A.A.) - Tas ajanamm memurlan 

bil Londra 9 ( ,,A.) - Röyter bildiri or: 
&reliğine ı&re, So.yetler birliibıin Moskova davasında bazı İngiliz ş.1hsiyel 

Çin bliJUk elçlliif, Japonların, Beyaz Jerine karşı yapılan ithamlar ve Enteli-
Rmlarm yardımı ile Tienıinde'J9 Sov- cens Servisin Troçkist faaliyetlerde oyna. 
yet baıkonıoloaluiuna yeni bir hU.ClUD dıA ırol hakkında bugün Avam Kamnrosın 
haı:ırlamakta oJı:lutuna dair .azttne tna- da sorulan muhtelif suallere cevap veren 
nrhr membalardan ma1Qmat almrftır. Başvekil Cemberlayn aşajıdaki beyanatt 

bulunmuştur: 
Aynca, 1ehirde g8rlllecek olan konso- .. _ Bu davada yapılan şehadetlerin bi 
lolluk memurlanna karp da tahrikte- zat Sovyetler birliğinde İngiliz _ Sovyet 

.JBeyoilunda AJnalıoeemede 20 mı· cavlldm hU11'1anmaktadır. mflnasebeUerlne verdiği zaran tamamen 
gözöniinde tutuyorum. Bununla beraber, 

= 
evde oturan ceıeb Bekir oğlu H t tamamen yanlış olan bu iddialara tngille-

dlln "D"blhllda ÜJl'8l'll yaptık. a ay rede Teya hariçte itibar edilecelinl zan-
aoma B'a1lo vapuruna bhımfe, Ka- •• k 1 • netmlyorum. İngiliz hüki\metinin Sovyet_ 

lakelemne çıkınıftır. Necfb muza ere erı Jer blrHlf hak6meti ile olan anla~masını 
im .a.. .~ -'-~ 'IJ- hiçbir suretle ihldl etmekten suçlu olma-...:::.U a:::ı;i,;:~': Cenevrede hararetle dliı. ... ısımıen Entellcena Servis iein 

...,r.. eahıanlar Teyahut Sovyeller birIIAi aley-

e
bütık!anm garmu,, yan1arma devam ediyor . hinde fesat faaliyetlerinde bulnanlar ara. 

• Burada bir eemsfye tize.. C'Anevre, 10 (A. A.) - 11ada ı&terilen kimı;eleri hizmetimde 
41wtlmlf Jskambflleri g6rmilf, Anadolu ajanmnm hususi muhabiri kullanmış olmadıfımı meclise temin etme. 

1 
oldufunu IOl'J!l'Qftur. Pa. bildiriyor: J'l lllzuımuı buluyorum.,. 

naJcl Bunun ilzerine bazı mebuslar Başvekil-
r-·- : Hatay intiha.bat nizamnamesini tet. den, Sovyellcr birliğinde Entelicens Ser-
; - Bunlum 1çln4e papazı bulursan kik ve tadile memur betler komlteai, viıln afanlan mevcut olup olmadı#J sua. 
~Ura abnm. Balamıaan len ftrir. Hataya. gltmif olan milletler cemiyeti Uni sormuşlarsa da Çemrberlayn cevap 
lln Urayr... dem'fffr. §eıufyenfn ba- komisyonunun hazırladığı nizamname vermekten istinkaf etmiştir. 
IDla dmllllardllı biri eebfıt..ien bir ne Tllrkiye taratmdan tevdi oıunan ı---:8=-=--e-ş~I k-t~a-ş_k_l..:....U_b_O_o_d_e_ 
11ra crbııp ftl'DÜI, Ura11 ,... adam mukabil proJe tberinde tıç gilndttr mu. Ih t l I Ar 
ı-ı-a 1JaJmıea kendi Urumc1an mlL zabrelerde bulmımaktadır. Bu iki 
Wa l8t.elfk bir Ura alınıebr. Ba hAdfse projenin bazı maddelerinin tetkik ve 
1ılrbg bre tekerrOr etmff. Şemafyeel mftnakapsı hentlz devam ediyor. 

BDyOk Millet 
Meclisinde dUnktl 

mUzakereler 

_.. Başlarafı l incide 
re heyetine bir cevab vermiş, yazılan 
mektup için tarziye verilmesini, aksi 
halde takımın maçlara iştirak etmiye
ceğini btldlrmi§tir. Bu vaziyet karşı _ 
smda idare heyeti, bir taraftan tarzi. 
ye vermenin mevzubahs olamıyacağı· 
na karar verirken, bir taraftan da bü
til.n hadiseyi ve futbol birinci takmu

19-%-938 taı:lhll bilmecemlu!e kazanan- ı 
lar: 
ALTIN UÇLU B!R KALEM KAZANAN 
Birinci: Çanakkale Necdet Kemal 

Teyhan, 
BlR HOKKA TAKIMI KAZANAN 

İkinci Sadettin Yalçmkaya Galatasaray 
lisesi, 

BİR ALBÜM KAZANAN: 
Üçüncü: İsmet Uygur Nişantaıı 15 inci 

ilkokul, 
BİRER PAKET BtSKOI KAZANANLAR 

l - Tfirkmen Etfal, Maçka, 2 - Moaz
zez Yüksek İktisat birinci• sınıftaıı, 3 -
Güner Genc;alp Beyoğlu, 4 - Deniz Alem
dar, 5 - Nusret Akbıyık, 6 _..: Mümide Ka
nmpaşa, 1 - Aykut Bakırköy Sakızağacı, 
8 - Fikret Yalova, 9 - İsa Tramvay lfir• 
ketinde vatmnn, 10 - K.E.t.H.P.L. 

BİRER PAKET ŞEKERLEME 
KAZANANLAR 

11 - Nevzat yüksek iktisat ticaret mek-

Avusturyada ..... 
reyıam 
~ Bqtarab 1 IDolde 

müstakil Alman ve hristiyan devlet oldulu 
prensibi hakkında bütün Avusturyada re
yitım yapılaca#ı bildirilmektedir. , 

Nazfler, reyi!me iştirak için tesblt edil 
miş olan yaş asgarisi ile reyiAının yapıl. 
ması tarihinin pek yakın olmasını protes 
&o etmek üzere bir nümayif yapmılflardır. 

Pofis, nümayişçileri dalıtmıı olup yeni 
nümayişlere mllsaade etmiyecelinl bildir. 
mfştir. 

Başvekil Şuşnlg, nutkunu sl>yledikten 
sonra Viyanaya dönmflştör. Mumaileyh 
nutkunda bilhassa deml~lr ti 

ı - Uzun senelerdenberi bir reyiim 
yapmamız isteniyor. Bu işin yapılması za • 
manı şimdi huHH etmiştir. işte beslenilen 
akideyi izhar etmenin samanı.. Hepimiz, 
sulh muabedenamelerlnln veya beynelmt. 
lel mukavelenamelerin Amir olduju bir 
lstiklili delil, hakiki bir istiklAl istiyoruz. 
Bu akide teşribi, benim için bayat, memat 
meselesidir ve zannedersem bo mesulf. 
yetiderubte etmek llzım idi. 

Olrendiltln• ıare, eski Bosya1 hristlyan 
partisi mensupları, katollkler Te kral ta. 
raftarlan puar günktı reyiAmda blok ha.. 
linde bfiJd\meUn politikası lehinde rey 
vereceklerdir. 

Fransada 
kabine buhranı 

_.. Baştarafı 1 incide 
niıtler müzaheret etmemeğe Jı;arar ver
mitler ve bu karan Şotana bildinnitJer
dir. 

Bunun Uzertne Şotan derhal tıtifa 

etmeğe karar vermiıae de iırarlar O.Ze· 
rine bugün toplanacak olan meb'uun 
meclisi içtimaına kaJt!ar beklemeli ka
bul etmittir. 

Bugünkü içtimada meclisten fevka
llde sallbiyet ve i~mat reyi isteyecek· 
tir ., 

Sosyaliıtlerle komtinistler tarafm -
dan kabul edilen ve liçbir mJaınıaya 
mahal bm.kmıy.an katı hattı hareket 
sebebiyle meb'usan mecli&inin bu u
bahki münkereleri neticetıinin ne ola
cağında ittibnh edilıneme~edir. 

Yeni BatvekiUn meclis reisi Heryo 
olacalr söyleniyor. ~ 

Son dakika 

Kabinenin 
ist:fası 

Pa.ris; 10 ( A. A.) - Şota.n berabe
rinde kabine erkanmm ki.fesi olduğu 
halde saat 12.40 da Elize sarayına gi
derek reisicumhura kabinenin istifası. 
m vermiştir. 

Frank sUratle dfişftyor 

1ııbtlic dalrfhda bel lira wrmfttlr. 
Bamm a-IDe celeb Necibe bir merak 
..... o ela bir lira vererek papam 
"'1hnaJr h8ftl8lne bprlmıfbr. tık ... 
Janta cm Ura bdar bzaDJllJIB& da kr
• bfr mtlddet IOlll'& cebindeki BM U. 
ruı papaz uinma haval&DDlJlbr. Ne. 
c!b c1e paralar IUyUD.1I ~Jdnee fl!lllsl
,_ ft )'&MMlaJd bir adam: 

Ankın, 9 (A.A.) - Bilyük :Millet 
lleclW bucOn Refet Caıııtezin baıkan
lıiJ:ada yapt:ılı toplantida 1937 hui
ruı - ..,.._ raponma ait divanı mu
basebet enc6meni mazbatan ile BüyQlc 
Jılil1et Jılecliai 1937 :rıh birincik,tnua 
1931 yılı iJdnciktmm aylan heeaplan 
bakkmdald meclis helaplan tetkik en
cUmenl mubatasmı talVip eylemiftir. 

nm aldığı vaziyeti teşkilata resmen Fransız kabinesinin sıkı§Ik bir vazL 
bUdirmiı, ayni zamanda milli küme yett.e bulunu§u gUnJerdenberi frangı 

- PoUa pHJorl ~ tabalan 
lialcbnp~. 

DoJancbrdchjmm farkma ft1'&D ee.. 
le'b Jfeelb, hemen abltaya bqvar -
m1llt lılaadtalne •bıblrlarm reeimJerl 
g&lt.erlJmtttf, bndf8fnf c1o1anchranJan 
..... etmlttlr. Banlar eabıbb Ke • 
maDe Duelllıllr. tJdld de '* mtlddet 
..... ,.,,....., ald!Jdan paralar 1. 
arlerlnde gıJmue, l&hlbtne teslim e •. 
111-W:h'a 

Gene ba toplantıda, memurin kanu
nunun 84 ve 85 iad maddelerine yeni 
latlHmler kollulm...,a ait kanun liyi· 
humm ddılcl mUzalrpretıi yapılarak b· 
bal edU""tdr. 

llecli8, cuma dnil t~ 

maçlarma, (B) takmıryla da olsa J3e.. ffat sukutuna sevketmekteydi. DUn. 
ınrtq kltlbUnfln muntazaman iştirak akşam. Parla borsasında bir ingillz ll-
ecJecetini illve etmiştir. ram kal'fllığı frank 157,18 fra.nkta. ka· 

BUtUn bu vaziyetlerden sonra, idare pannuttır. Bu sabah kabinenin istifam 
heyeti tarafmdan klübün faal azala _ tahakkuk edince, frank, Paris boraa. 
rma. birer tezkere yazılmış ve isyan. sınd& bir ingiliz lirası k&l'IIhğr 157,38 
kir vuiyete fetirak edip etmediklerini franga kadar düşmU§tür. Gelen haber. 
bugün idare heyetine bildirmelerini, ler frangm sukutta devam ettiğini 
klilp nizamlanna itaat etmiyecek aza. g(Sstemıektedir • 
nm Betilrtaela al&kasr kalmıp.çMı htanbul borsasmda frangm bu dtl· 
bildirilmiftir- •. liltll a1&ka ile takip edilmektedir, 

tebi, 12 - Behire Beyoğlu 
12 - İlhan Fındıklı Setüstll, 13 -
be M!lbeccel Tuna, 1' - Talat RnJne&'IP,l"'~lli 
sar, 15 - Cehit Pertevniyal liseıl. .!.!ıw.. 
Zeynep Uzunyusuf, 17 - Ziya Denin-.., 
rında, 18 - Halil Kapkaç, PertevnJ~_., 
sesi, 22 - ırtuz Davutpaşa orta okol. ......... 
Sehbare Ozür Fatih, 24 - Nebahat P'~.: 
gümrük, 25 Zehra t'zunyusuf, Fıadıkil 
ban Tahsin. 

Ribbentrop 
Londrada 

Londra 10 (A.A.) - Babrt mabafiJ. 
gilizlerle İtalyanlar arasındaki ın 
leriıı ilk neticelerinden birisinin 1 ~ 
936 deniz muahedesini kabul etınesl 
cağını beyan etmektedir. 

Bu mahafil, İtalyan hükftmeUnill 
muahede derpiş edilmiş olan tabdi f: 
riayet etmeli bilamel kBbul etmlştil'• 
nıı Habeşistan fütuhatı laoınmadıkça 
nelmilel herhangi bir ililı\fı ımzaıaıo 
imtina eylemiş olduğunu batırJatdl 
dırlar. lnııılizlerle İtalyanlar arasıD 
milzatere1er, Milletler cemiyetinin 
milzdeki mayıs ayındaki içtima d 
de Habeş meselesini halletmesine 111 
olacak derecede ilerlemesi takdirincl• 
itiraz ileri sürülecektir. 
Aynı mahafi1, İtalyanın Frallıfl 'f8 

manya gibi ıırhhlann tonajını 35,00o 
olarak tahdit edeıi maddeyi kabal 
ltı mfltaleasınd:ı dır. 

Rlbbentrop Londrada aasıl 
karşılandı 
Londra 9 (Hususi) - Alman Jla 

nazın Von Rlbbentrop garda m 
karşı1anmışhr. Bo münasebetle i 
dahilinde tedbir alınmış ve bilha~s• 
bJrlerla ve gazete fotolrafçtlannıa 
yaklafDlalannı 6nlemet için tabttdı'I 
mania yapılmıştır. 

Von Ribbentrop trenden inince 
rını askerce blrle~tinniş ve Nazi tartı:' 
selAm vermi~tir. Nazır, mflleakibell -• 
bulunan Avusturya orta elçisinin e}llll 
tarak birkaç dakika kendisiJe 1 
tilr. Nuınn hareketinden evvel b•Y .. 
bentrop ve Viktorya garı şefi il b 
grup halinde fotolrafının çekilıD 
muvafakat etmiş Te hareketinden 
pzetecllerle halkın derhal gardan 
muına mtlıaade edilmemittlr. VoD 
bentropun otomobilinin önünde biti 
polis memurlan bir polis otomobdl 
mekte idi. 
Gazetelerdeki protesto 
mektuplan 
Alman Hariciye nazırı von Rib 

poa J,ondraya geldiği bugün TayJllt• 
zetesl, Alman hüktımeU tarafındall 
ve' dlnt muanzlarına kartı tatbik 
fena muameleleri protesto eden bir 
mektuplar neşretmektedir. Bu 
dan birisi Lord Sesillndir ve pro 
papas NlemlJllere yapılan muaıneletl 
testo etmektedir. 

lklncisl profesör Deriey'indir .,. 
İngilizlertn Almanlarla olan mftn 
rinde sosyal dOftlncelerl bir tarar. 
malan isteniyorsa Almanların da af'J 
retle hareket etmeleri IAzım geldiJI 
rtız etUriJiyor. 

Nihayet tlçflnciisü, Alman _ tn,tlfı 
karcnetf taraftarlarından Lord Ali• 
Bu da tecemmü kamplanndakl aae 
ra yapılan zulumleri PJ'f>testo et1 
Te mezalime misal olarak kampta 
doktor Hans Littenl g6stermektedfr.:,.. 

Londra 9 (A.A.) - Fon RibbOV-:.. 
ma sfinli <Sile yemcAini BaşvekAJetfAS 
berlayn ile birlikte yiyecektir. 

Belçika maliye o• 
Jstlfa etti 

Brllksel, 10 ( A. A.) - lfali'9 
n Deman istifa etmiştir. 

Deman'm sıhht sebeblerdeD 
istirahate muhtaç olduğunu ~ 
tibara alan kabine, kendi8ine 
kat veya kat't halefini irae ~ 
lfilıiyetini verıni§, ve bapeldl• 
halefin kat'i olmasr arzusund• 
ğundan kaydı malfunat e~ _ _. 
Maamaflh bu babda hiçbir p-;;; 

tihaz ecUlmemiştir. 

Mabkftm olall 
komarbazla1' 

Evvelki gece Taksimde AY 
partmıanmda Agavninin ....... , ...... ~, 

kumar oynryan yedi kişi 
Bunlar Beyoğlu cümıümeşlıııd 
kemesine verilmlglerdir • 

Muhakeme neticesinde 
lira para cezasına ve on gflJt 
Jrumaı1Jazlar da oııa.r lira ~ 
Da mahll;Om ~ 



- ... ,~1a1t;-

• Ufak dükkanı önünde pis önlüldil 
bir .Arnavut sal uv•• ün'' altını tu , ep g gum un 
tuşturuyor .. 
k 
~ . r ısın~a, kundura levazımı satan 

iilcçc bır magv aza. Önlüklü önlük
'~ çıraklarla dolu. Tezgah bqında 

:::n bir adam. Bıçak çentikleri kun-
boya arile dolmuş, kimi ufak, 1d· 

1tıi kotanı.an, kimi tombul - fakat çoğu 
:.ita · ve hemen hepsi buruş.uk, kara, 
ır.__'rh el.erin tezgaha uzamıına gü
"""16Uyo. 

- İki patoma iğnesi.. 
- Dı gazma .. 

- l{ırk paralık rar:-,a .. 

- .Altnnş paralık boya .. 
,,,,- T'ah ., ('İ\ i .. Yüz paralık olacak, 
••hey .. 

- kırk paralık mum .. 
'--- İki kuru§luk ip ... 

..... Elli paralık cam kağıdı. 
biri- Uıta selam söyledi .. Açık gözün 
ıtf ~kinatayı aıırmış bizim .. "Ömer 

~ tbdi bir makinata versin, hesaba 
ht düşsün!,, diyor. 

Kalın aeı - Hep öyle .. 
İnce ses - Hep öyle .. 

Biraz daha kalın - Hep öyle .. 

Biraz daha ince - Hep öyle .. 

İkiai ortası - Hep öyle.. . 

Kekeme - He... he •. hep .. öy .. öy· 
lee.. 

Çırakların biraz kabacası - Buhran 

var ömer efendi .. 

Kirli tmıtıklarile enaeaini ka1ıyan 

~bur lir kalfa - Buhran mı? (O. 

mu.zlan araaında kaybolan başını ail· 

kcliyor). Ciiii Buhran muhran değil.. 

Bizim esnafın içine tlikUren ~atı•:tla· 

lr. Eanafı aaraan, kalfalıkları kıran 

fabrikalar.. Her.merde para çoool; .. 

Haydi Avrupadan birer makına .. Yap 

hz,ramalı kundura yuttur gitsin.. Ha. 

berinb var mı? Fabrikalar günde en 

apğı bin kundura çıkanyorlar piya· 

çaya.. Bin çift kundura.. Borumu bu 

bet? .. Hnım.. Piyaçaya türWUveren 

bu b:n çiftle kaç fakir itçi, kaç gi1n c~ 

çinece~ti? !. 

.Kalııı seı - Doğruuuu .• 

tnce ıea - Dopuuuu-

* 1nee aesin uhibine - Sen de böy
leain.. 

Biru daha 1çabn anin ..ıübine -
Sen de bCSylealn .. 

Biraz dıbı ince lafa llhline -
Sen de böylesin .. 

tkiıi ortası ıctin llılıibine - Sen de 

böylesin .. 

Kekemeye - Sen de •• 

On 11!tı saat mi dicfniıü? AlL On 

çifti çıkannz? All.. Kalfanın hiueai. 

ne düıen yiiı otus bq kuruttan full 
mıdır'! Hıyır .. Ya ateldlere dtıten?. 

Otuz, kırk. elli, bilemedin altmıf ku
rut-. Bu da her ıiln ola, iip de bqı

na koy .. Yı, itsizlikten (buıtın redn, 

dolatın 1) &:ye daha dnlrJr'na ahme
den ten yilzilne çnrildifimi.ı sabaıh

lan ne yapalım?. Uıtanm da hali bi· 

Bir dokun, bin ah dinle 1 ... 
Reşat Enis 

Gabrlyel Danunçlyo ölürken 
neler söyledi ? -;eıgt.'ı başındaki sanım adam &il· 

Ot ~e ıaka ediyor: 

"""" Yahu bu nasıl iş!. Kırk paralık ::a. altmış paraltk mum, elli paralık 
)i k~ğıdı.. Peşin alrı veriı mecidiye 

~e bulmuyor.. Üstelik bir de ve

.. , l{apataeağız dükkanı bu gidifle 

Biraıı daha ka1m - Dofruuuu .• 
Biraz daha ince - Doğnıuuu .. 

zimkinden kat bekat kiStildilt hani.. 

On çift, yirmi çift çıbnr, bvafa tea. 

lan eder .. Artık cUnierce bekle babam 
bekle- JCeııdine daha fula bam; m
ra'bn çilrük haramalım yutturmak 
varken, senin elinin emeli, camUn 

nurile diktiğin • amma biraz babahya 

mal ettifin . kunduram hangi kanf 

utar? Haaaa? .. Sorarım .Ue .. 

ltalya.n piri Danunçiyo'nun 1 Mart ta öldüğünü yazmıştık. Blıdenbire fena-

İki!IJ ortaa - ·Doğruuuu.. 

la§lP yatak odasına götürUlen pir son d akikasmda tunları vasiyet etmi§tiı': 
1' - Öldilğilm vakit askeri hava üniformamı giydiriniz. 
2 - Memnmı Fiyomede kazmız 

Kekeme - Do .. do .• doi. ruuu. 
Kirli tımaklarile bi1l enseaiıii katı- Ömer efendinin dUk~da yeni 

3 - Sahibi bulunduğum Vittoriale v illisını, inkı!Ap müzesi haline sokup f L 

ıist gençliğine açmız. .. yan kambur kalfa eoıuyor: milfteriler. 

- Kırk paralık raapa.. 

- Altmlf paralık boyaH 

.)airin blltUn istekleri yerine getiril miştir. Şimdilik, Fiyomede bir mezar 
ha.zırlanmcaya kadar pir Vittoriale tep esinde gömillü kalacak ve bilahare Fiyo
meye naldedllecektfr. ~Çlk çentikleri kundura boyalarDe 

~· kimi ufak, kimi kocaman, kimi 
~ ·fakat çoğu sıska· ve hemen 

~ .bu~uıuk, kara, nasırlı ellerin u
~ hırden söyleşiyorlar: 

- Sabehm bçmdaıı cecenin kaçı

na bdar ~nu?l Günde on altı 

aut.. Ben b&yleylm.. - Elli paralık cam ktpdı,. 
Şairin am1 marü1a beklenilen vasiye tnameai Duçededir; birer nU8halan da. 

avukatı De, vlllbnu lnp etmft olan mi mardadır. Bunlar açıldıktan sonradır ki 
Dammc;lyonun vutyetf anlaşılmış olabil ecektfr. Burada Danunçiyonun 1919 yılı 
12 eylfil tarihinde Fiyome sırtlarında al mmış bir resmini görüyorsunuz. 

Kaim HÜ ubiline - Sen de bay
telin .. 

- tld kunlfluk tahta sfvL 

~~-- --- --- - - - -- -

~ ..... ___________ KARKlZ _____ no __ PO __ MP:_-_AfJ_mt __________ _... __ __ 

- Cesaret, Fransua Damyen l 
Du üncesi bir fırtınanın nefesine ka· 

Pı!nı ı gibi bir ~ tereddüt edi 
tor. 

Sonra, gözlerinde kıvılcımlar piWla• 
dıgı halde, bütün vucudiyle &frularak 
lc0lcagı geçiyor ve büyük linanın ıenit 
h .,Pıs.ndan içeriye giriyor. Burası bq-
alı:an Marki d' Arjanaon'un konafıdır 

"e ~-aı hemen her gün buraya, devlet 
1 

• -~ıe .:.'akadar olmak üzere celir. 

1 
ll;ı, gn tatlı cesim meıdivenlerle do

u, ı:nus .. nna lıatlı, muhteıem bir bina 

~: ~e cepheden görünüıünde büyük 
le t"rın zevaline has toğuk bir hüzün o-
tınuyordu. 

On dc::düncü Lui bu konağı, Luvr 
lira:yuun yanında inp ettirmifti.. Ve 
:?un bazıları için ~erefli ve parlak. 
ırçolt kimıcler tar<•fınidan i&e linetle 

anılan hayaı:, al.şamlan oıilda, elkimiı 
ttklerle gerilmiş genit salr-nların muh

ttn ve a~ır mobilyesi arasında hlli 
er eri> anc dolaşıyor gibiydi . 

r· 1'ra."tl k,aı şıca, pencerelerinden ekse-
l}'a kahkaha1ar ve mus:ki ıızan, kü

SUlt, fakat hoş bir ev varıdı. 
la \r arı gülünç, yarı fo.:i bir kadın o
l> n, l"o:, nod~rn bir hale elen madam 
tt\ tıasaon altı aydanbcri ijte burada ika 

et ederdi. 

dı Giizelliği her tarafta hayranlık uyan 
da ?ln:ı. a başlıyan temiz ve saf (kızı) 
he burada ikamet ediyordu. Yani ber> 
t r 0turuyorfarıdı, çün~ü malum oldu -
d lJ. "--çhiJe, bu muammalı çiçek, belki 
t c ~thirli olan bu m~ntann gölgesi al-
llıda büy' .. t•• umu§ u .. 

hll~u cvın i'k katmdJ, dört peneereai 
Ja Unan uzun bir od<> vardı iri, burası 
~rn - Antuanetin mesai odaaiydi. 
tir ~sua d'Angen. Arjaı.son konağına 
'tn~k~, genç kız da, bu odada, birdi-

}j~ ~zcr'nde uzanmııı vaziyettedir •• 
de Uyuk bir rc!:sam ıehpasmm öniln
~ki lrırtr ya•larrn.d~. ince ve zarif elli. 

haıaıh bir adam ot-..ınıyor ve du• 

•daklarmda hafif bir tebeaailmle bir tab-
lonun tenkidini yapıyordu. . 

Bu adam, bir •ene evvel bir reıim' 
aergiainde pbeserini tefbir ederek p.,. 
rialilerln hayranlık ve takdirlerini ka-· 
.zanmıı olan ve "gil.zelllk reuamı" ll· 
kabını alan, Ustad Fransua Buıe idi. 

Bir piyanonun CSnUne oturmuı olan 
ince madam dö Hoae, hazin bir ro
mans çalıyordu: 

Ve bu hazin havanın, içine kattıfı 
yeni bir hü.zilnle jan, muallimi ve arka· 
dap olan Ustada intizamsız bir tekilde. 
Hot ve tatlı bir inti.zamuzbk içinde 
dilf:.iıf.:e e hialerini ifade ediyordu. 

- Fena halde eamm 11ktlıyor, Uatad, 
çarpan bu kUçUk kalbin içinde, çok se
vinç... Evet çok ıninç ve ... Ço1r keder 
var ... Buna hayret ediyonunu. I .. Bina 
resimlerimden bahaediyonunuz .•. Ve 
ınükemmel bir arkada,... Son derece 
nazik bir insan olduğunuz iç!n benim 
resme olan iıtidadımı methediyonu· 
nuz. Ah! Benim kalbime... Benim za• 
nlh kalbime de bayle giizel ~let' say. 
lene bilse 1... Resimlerim? Buna haki
katen fazla kiymet verdiğimi mi zan• 
nediyorsunuz? Bir kadın sevmekten ... 
Ve ıstırap çekmekten batka lıir ıey va· 
pabilir mi? 

Rnam ifin.e devam ederek plim• 

aedi: 
- Fena ıünJeıini.zden biriıindcai-

nu ... 
- Boğuldufum ıünlerimdeyim ... 

Madam Löbonu tanır mıaımz ? .. 

- Falcı, nekromanı, kumarbaz. bil-. 
tUn saçma ve bayağı mesleklerle uğ 

rqan bir kadm... Tehlikeli n deli bir 
kadm ... 

- Deli mi? Dinleyin... Bu kadm 
bundan on bC§ gün evvel buraya gel· 
di ve falıma bakarak -beıiim hemen he
men hükümdar .•. Yanm kraliçe olaca
lrmı söyledi 1 Neden ""hemen hemen" 
neden "yanm"? 

- Görüyonuıım ki bu kadın delidir, 

Repcl Ent. 
72'C 
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.. _ Eler, yemin ettipi.z veçhile, 
ai.zin zevceniz olmazsam, babam, be
nim lelremi öğrendiği eün kdder ve a
nbından CSlür. Onun ölümünden sonra 
yqayabileeeğimi ise, hiç te zannetm.'..
yorum, Arman r.,, 

Bu sözler üzerine Arman'ın ziyaret
leri aeyrekleıti, sonra kesildi .. 

MöayCS da Turnem ürpererek sustu .. 
Şimdi ıenç kız mermer taıı seyredi

yordu: 
. - Amcacığım, &ye sordu, bu meza
rın üzerinde niçin isim yok?. 
Möıyö da Turnem, bu ~orkun; sua

ale, semalardan bir cevap anyormuı 

gibi, g8.zlerini yukarıya kaldırdı. Son
ra batım eğerek, daha alçak, daha kı
nk lir sesle devam etti: 
. - Aratan bir kaç ay ceçti.. Arman 

.vicdan uabm.r ve atJmu dindimek için, 
kendisini büsbütün eğlenceye, sefahate 
verdi. Evet 1 Aıkmı unutmak, aı"9ru 
susturmak istiyordu. Ç6n1ril, onu unut
mata çalııtıkça ,her gün daha kuvvetli 
bir teıs.:lde, Janm, hayatının yegine aı
kı oldufunu anlıyordu t Alladığı için 
arkadqWmın kendisiyle alay ettikleri 
bir sefahet gecesinden tonra, bir ilkba
har sabahı, Arman atına atladı ve Jan
ta babasının ikamet ettikleri Ualc.:r tiYe 
koftu- Jaıı, kendini bilmez bir halde 
harap bir yatağın üzeriıide yatıyordu • 
Siyah elbiseli bir adam onun üzerine 
eğil.:yordu. Yatağın ayak ucunda, kü
sük bir bqikte, bir çocuk atlıyordu .. 
:Arman ıiyah elbiseli adamı kolundan 
yakalayarak ıatınpla baprdı: 
''- Baba nerede ? • 

"-:Bundan tam bir ay evvel cömül-
dül .• 

.._ Siz kimsiniz?. 
"-Doktor. 

"-Ya bu çocuk?. 
.._ Bundan tim bir ay evvel doifdu t 
"- Ya o? .. Ya Jan nasıl?. Sıhhati 

~asıl? .. 
··- Bir saat içinde 61ecektir r •• ,. 

-
i 

Mösyö dö Turncm'in ıırtlağıru bir 
hıçkırık boğdu .. 

Ve, sözlerini bitirmemekteıı korku
yonnuı gibi, ailr'atle devam etti: 

- Doktor çelri.lip ıitti.. Arman, diz
leri üzerine yere yıkıldı, metresinin 
elini tuttu, ağlaiclı, baiJrdu wvardı, af 
diledi.. J c:ın, nihayet, kendisine ıelcli.. 

Annan'ı eördüiU .zaman, zavallı gözle
rinde, ilahi bir tebeuümün kıvılcımı 

parladı .. Bir ıeyler eöylemek istedi. Se
si -dudaklarında titredi. Fakat duyul· 
madı. O zaman, aon kuvvetlerini topla• 
yarak, h:t-a.z doğruldu ve yürek sızlatan 
bir jestle, betiğinde uyumuı olan ve 
t"th bir tebcHümle 1Wiimliyen yavnı· 
yu Arman'a gösterdi.. Sonra, tekru: 
yatağına dü§erek ebediyen hareketai.ı 

kaldı! •• 
Genç kız heyecan ve ıatırap içinde 

ürpererek mınldandı: 
- Amcacıiım l Amca! •• Bu muann 

altında kim yatıyor?. Bunu bilmek ia
tiyorum I.. 

- IXnle yavrum 1 Bir an enet dinle l 
Arman betbaht ölünün ceeedl Usırbı
de, içten ıelen bir yemin yaptı. Ve hiç 
olmaZsa bu yemini tubDUf otdufunu 
.zannediyor .• iki ıün toma, aavalh ma
IUm yavruyu, minimini ellerini, lmcMda 
çağınyormuı pbi, kendiltne vatan 
yavruyu ahp cötürdü. Sonra, tekrar 
ıcriye celerek, ormanda utm aldıp 
küçük bir toprakta Janı gömdü.. Me.za
rm üzerinde, aaıde ve beyaz bir merme
rin üzerinde, yeminini tekrarla3ı.. Bu 
yeminin maliyetini timdi anbyacabın. 
Yavru, icap eden talimatı alan namuslu 
bir aileye emanet edildi. Filb•ldb Ar
man, bu yavrunun, bilihare bir piç. 
gayri meıru lir 'kız telikld edilmemesi
ni istiyorldu • 

Jan bir ölüm azabı ~de kekeJediı 
- Demek bu çocuk bir kızdı 1 
- Yavru, nüfusa metnı bir im.. is-

min ne ehemmiyeti var .• lıletru bir kız 
olarak kaydecı:Idi !!. Ar~ gelınce, 

!Pil 
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-492-

'Beyoğlu Kamer lla: 
Boyunuz orta, bünyeniz dolgun, yaşınız 

20 etrafındadır. Henüz tahsilinizi, bitinne
dlğinizi ve tahsil ile meşgul olduğunuzu 
tahmin ediyorum. Ecnebi bir lisan öjtren· 
mcğo ihtiyacınız muhakkaktır. Enerjinizi 
muhtelif işler frıerlnde bllft lüzum daAıt· 
tığınız da ynıınızdan nnlnşılmaktndır. 

Çalışma kabiliyet ve dikkatinizi muayyen 
bir hedef üzerinde toplamanızı tavsiye 
ederim. Bir de biraz atılgan göriinOyorsU· 
naz, bunu da mutedil hale "etlrmeli ve 

B OTON tafsilltile karakteri· 
n1zi; meziyet ve kusurla.rmm; 

sizi hayrete dUşUrecek kadar vazıh 

ve sarih olarak hususlyetlerl.nW; tut
tuğunuz veya dUşilndUğünUz işte mu

vaffak olup olmıyacağpuzI; nihayet 
beş farkla yaşınızı ai7.e söyliyebilirim. 
Bana bir gazeteden, bir kitaptan ve
ya akJmıroan yazacağm.ız dört satır· 

lık yazıyı; şon aylardaki imzala.rmız. 
dan f kisini gönderinl.z. 

Cevapları veren 
Profesör Sanerk 
Graıo·oıı va Grafo;netri 

mUlehaaaısı 

-496-
T .. A. 28: 

fazla Mdlalard::ın da vnzge~melisinh:. ı·· .. -·--.. w.,,,._..._ _____ ._ __________ ._ ___ _ 

Orta yaştasınız. Boyunuz herhalde uzun 
değildir. \'ücutca dolgunsunuz. Size şiş· 

man demek belki daha doğrudur. Maddl 
sıkıntı sizi ruban yormaktadır. Ailenize 
cok bnğlısınız. Ve bunların ceşiUi ihtiyaç
larının istenildiği gibi temin edilememesi 
sizi üzmektedir. H::ıddızatında çalışkan bir 
zatsınız, çalışmaktan Jwrkmaz ve yılmaz· 
sınız. Kazanmak için cok calışmağa da ha· 
zırsınız, fakat bö:yle bir imklın hulama· 
mnktasınız. Uysalsınız fakat etrafınızda 
pek uysal olmadıkları için sizi sinirlen
direnler olsa gerek. Onl::ıra bu harekelle
rJnin kendi zararlarına olduğunu söyle
meği bir borç bilirim. Masraflarınızı tel· 
kik ederseniz bunlar orasında kaldırıla· 

bilir ~eyler olduğunu göreceksiniz. Sıkın· 
tılartnızı her rast gcldii;iinize anlatmak ,,.e 
onlardan ta,·stye almak lıdetinizdir. Bu 
hususta da dikkatli olmanız gerek. Gön· 
derdilUnlz yazıların hepsinde de bir sı
kınh sezilmektedir. Bu yalnız maddt sı
kıntı mı? tayin edemedim. Siz başka bir 
yazınızla da müracaat etseniz ve müm· 
künse evvelce yazdıklannızdan da gönde
rirseniz iyi olur. 

HER 
<k.üDE 

DOJ<TO. 
R.UN 
}2.}Nİ 

--493-

N. Güner: 
Gençsiniz. Yaşınız 20 den fazla olamaz. 

tiniz ve beklemesini bilmeniz dolayıalle 1· 
leriye emniyetle bakabilirsiniz. Bu tahlil· 
lerim hakkında her ikinizin de mütaleala
rınız nedir? • 

-495-

Beyoğlu • Kristal: 
Maalesef sıranız gelmeden cevap vere

bilmekliitime imkAn olmadıj}ı için e'·velA 
sizden özür dilerim. Gençsiniz. Orta bfin· 
yede ve orta boyda olmanız pek muhte
meldir. Zeki, hassas ve iyi kalblislnlz. Ba, 

-497-
Ximel Ark. : 

T~l<i8 
F.TMn 

15Ti· 
YOR.
L~~oı. 

Sorgunuza cevap olarak erkek olmadı~ını
zı söyllyebillrlm. Boyunuz uzunca veya 
brta olmak gerek. Bünyece normalsiniz. 
Hassas bir ruhunuz vardır. Alınganlığa te
mayülünliz mevcuttur. Güzel, temiz .,e 
muntazam şeylerden hoşlanırsınız, bu hu
sustaki knbiliyetlnid çok arttırmanız pek 
Jı:olaydır ve dikkatle temin edilmiş bir in
tizam ve gfizellik karakteristik vıısfınız 
olabilir, her zaman uysal olmak size daha 
fazla yakışacaktır. Zekisiniz, kendi arzu· 
Jannın bnşkalarının arzuları fle karşılaş
brdığınız vakit hazan bitnrnf olamıyorsu· 
nuz zannederim; önünüzde iyi bir bayat 
;Tardır. 

katarını bilerek ve istiyerek fncitmezslnJz. 
Ya esasen veyahut son zamanlarda berhan· 
si bir düşünce dolayısile dalgın görünü
yorsunuz, elimde evvelce yazılmış yazıla· 
rınız olmadıiıı için bu hususta kat'l bir 
şey söyllyemlyorum. Muhakkak olan cihet, 
biraz dalgınlıiıınızdır. Delki de sizi sıkan 
bir hAdise iclndeslnh:. Tahsilinlz iyi ola· 

Gençsiniz. Orta bir boyunuz vardır. 

S. Ganer: 
caktır. Bir ecnebt dili bildiğlnlzl, bunu dn 
ha fada ilerletmenin iyi olacaiıınt ııöyll· 

l'ebflfrfm. Tutumlu sörünmilyorsuı;ıuz, 

elinize geçeni bol harcamak ttiyadındası· 
nız. ilk defa tanıdıklarınıza karşı blrnz 

Bünyecc de iyisiniz ve normal bir yapı
lıştasınız. Dikkat etmeseniz şişmanlam:ığa 
istidadınız vardır. Hnssa!lsnız Te zaman 
zaman da a~abl görünüyorsunuz. Bazan 
başladığınız bir işi tam sonunda bltinn&
mek iidetlerlnl:ı:dendir. Daha bol, daha 
geniş bir hayat J.:ofnnızda yerleşmiştir. 

Eğlenceli, neşeli şeyleri heyecanla karşı· 
hyorsunuz. lyl bir kalbiniz vardır. Dnha 
sakin olursanız daha ziyade mesut olur
sunuz. 

-C98-
K. 8. 2628: 

Siz de gençsiniz. Yaşınızın N. Günerden 
fazla olması en kuvvetli ihtimaldir. Boyu· 
nuz da uzun veya uzuncadır. N. Günerden 
"daha uzun oldultunuz da muhakkal.tır. Dil· 
şünce ve knrarlannızda daha mutedil gö
rilnüyorsunuz. işlerde daha sabırlısınıı, 
yorulmadan veya sıklmadan daha uzunca 
müddet çnhşabillrslniz. Dikkat bassanız l· 
yidir ve daha fazla da inkişaf edebilir. Bir 
işin tefcrrüatını ihmal etmezsiniz ki şaya· 
nı memnuniyettir. Sizde de intizam his· 
si iyiflir, fnkat bunu ı'taho $U1trlu lan1Jm 
cl!J'..11' ~yanı la\·şiycdlr. Calışına kahlliYe· 

mnıereddit fakat ııonradan çok samimi o
lur n her şeyinizi anlatırsımz, bu hmıus
ta da bfitQn hayatımzda dikkatli ve ihti-
yatlı olmak, bogfin samimi olduAunuz, bir 
kimse ile yann bozuşmak ihtimaliniz bu· 
lnndu~ınn hatırlamak muvafıktır. Diller 
bir mliracaat ynparıı;anız tekrar sizinle ko
no~ııhlllrim htt tRh111 hakkınttnkl mütalea· 
nıu da yazmanızı rica ederim. 

Yazınız tam bir tahlil için klifi gelmedi. 
Yalnız herhangi bir rahatsızlığınız olmak 
ihtimali kuvvetle mevcuttur. Hem bunu 
bildirmenizi, ,.e heın de diğer bir yazınızı 
göndermenizi ricn ederim. Bnzı nllevl n· 
zi:retlerden iizülmckte olduğunuzu da z::ın· 
ncdiyorum.Yaşınız 40 dan aşa~ oJmıya
cnktır. 

rr: 

--- ________________ ..._ ______________________________________ _. ................. 
f.i.:ırrS ve Fransa bile ona tahammülsüz 
görünmcğe bra§ladı. Adım.1.anman her 
birisi bir vicdan azabına takılıyordu ... 
Uzun seyahatlere çıktı.. Fakat Fransa
ya her gelitinde janm mezarına. ıele· 

rek ağlıxiı ve yeminini tazeledi.. İfte 

ibu yemı:n... Dinle ı. 
Mösyö dö Turnem ayağa kalktı ve 

mezara ldoğru bir adım attı. 
Genç ku: da ayağa kalkarak, çehresi 

iki eli içinde olduğu halde, ürpererek, 
heyecan ve ıstırap içinde kekeledi : 

- Bugün ne öğreneceğim! •• İçime 
hangi korkun~ ve tatlı hakikat pc
cek l .• 

Mösyö dö Turnem elini menner ta
§m üzerine, adııız mezann üzerine u· 
zattı ve göz ya§lan içinlde, titrek bir 
ıeslc ıunlan söyledi: 

''Ben Arman Le Norman dö Turnem, 
:altmcı tdefa olarak, c.füm yoıtağınm üze 

:inde ettiğim yemmi tekrarlıyorum. Dlin 
yada yegAne sevmiş olduğum, öldürdü
~üm masum acvgiliın.. Rahat uyu 1 Ço
cuğumuzun, her türlü felaketten azade 
olacağına yemin ediyorum. Benim ha· 
tam yüzünden onun gözlerinden bir 
~ek damla göz yaşı dökülmiyeceğinc 

yemin ed:yorum ki, hayatım, servetim, 
zekim, iradem, hayat yolunun ona da
ha tatlı gelmesi için, ayaklarının altma 
1:rilecktir .. Yemin ediyorum ki &enin 
herkesten fazla hakettiğin halde mah
rum kaldığın saadete o kavupcaktır!.. 
Rahat uyu !. .. 19 

Mösyö dö Turnem'in bu aözlertne, 
canhiraş bir çığlık cevap verdi: 

- Anne! Anneciğimi Anneciğim! .. 
Bu çığlık Janm çığlığı idi. 
Genç kız dizleri üzerine yere yıkıldı, 

batını mermer taşın ilzerine kapattı ve 
bıçkmklar lçinde titriyerek, namütena
b.ı bir tatlılıkla tekrarladı: 

- Annel .. Anneciğim! .• 

~nncwı dö Turnem devam ediyordu: 
- Ve !imd~ en sevgili ölü, beni din-

leyen çocuğumuzun huzurunda, • affe· 

• 

dilip edilmediğimi sana tevazula ao 
ruyorum ! •• Menfi hayatımın uzun ıürüp 
sürmediğini, cezamın, cinayeti.mi öde
yip ödemediğini soruyorum .. Söyle oh, 
Jan ... Scvci1' Janım.. Yirmi seneden· 
beri kalbimin ümitle beklediği bant 
ve af sözlerini kızına söylet! .• 

- Anneciğimi •• Anneciğimi .. 
Genç kız, uzun müddet, dizleri yerde 

dudakları mermere yapışmış bir vazi
yette kalarak, bütün beşerl sevinç ve 
ıstırabı nefsinde cemedip ulvi kelime
yi tekrarladı .. 

Bu meçhul ölüye, bütün tefkatini, bü
tiln muhabbet ve olr\§ayıılarını bir tek 
defada Odemek iıtiyormuı ~ibi, durma 
dan, bir nevi ıstıraplı hayranlık ve işti· 
yak içinde tekrarladı. 

Arman tlö Turnem, iki adım geriye 
çekilmi§, lir tek hareket yapmadan, 
sessizce bekliyordu .. 

Fakat, bu 21111da, çehresinde, en za
lim in.sanların bile kalbini sızlatacak bir 
ifade vardı. 

Ve Jan, nihayet ayağa kalkarak, bi
ribirine kavuşturduğu ellerinin uçlarrnı 
öpmek suretiyle ölüye son biisesini 
eötderirken, Arman, ölü gibi sararmı§· 

tr. 
Gözleri kızına kalkmadı. 
Fakat atça~ ve mütevazi. bir sesle 

mmldandı: 

- Hükmünüzü bekliyorum .. Söyli
yeceğiniz söz ölünün sözü.. Vereceği

niz; hükUm, ölünün hükmü olacaktır ı .. 
Jan, bitkin bir vaziyette kollarını a

çarak Armana doğru ilerledi ve onun 
"Siz diye hitap etmesine !ebcbiyet ve
ren ayni derin hissin tesiri altında ona 
''sen,, !diye hitap etmeğe b~ladr. Bo· 
ğuk bir sesle: 

- Baba, dedi, bana artık sen diye 
hitap etmed'.ğin için, ayni z:amada ba· 

bam ve annem için mi ağlamamı istiyor
yorsun ? .. Ben artık senin küçü1' Ja

netin.. Senin ko:.içük Tuanonun değil 

·miyim? .• Baba, scvır..ıi babacığım, üzme 
beni!.. 

Arman dö Turnem, çılgın bir sesle, 
inler gibi bağırdı: 

- Rabbiml .• Beri. affetti!. Jan! Janl 
Kızımız beni affediyor 1 

Ve bu adan, gırtlağının asabi ürper
melcri arasınıda, korkunç bir hıç.kırrk 
çıkardı. 

Kızı kollan arasına atılmıştı. 
Onu birdenbire kavradı, bir tüy gibi 

havaya kaldırdı ve, bir zamanlar, ken
dir.~ne minimini ellerini uz~an bc§ik· 
"teki yavruyu götürdüğü gibi, onu da, 
<>rmanın arasından koşarak götürdü. 

Jan, içine inen ve söylediği gibi kor
.kunç ve ayni zamanda tatlı olan bu ha
'kikatten son derece mütchasS:s olmuş 
bir halde mmldooıyordu: 

- Anneciğim .• Babacığım .. 
Fakat Arman dö Turnem, çılgın bir 

koşuyla, meydanlıkbn, avcıların ldur • 
muş oldukları yerden geçerken, Jan 
gözlerini )\apadı .• 

Ona öyje geldi ki, böyle bir anda kal· 
bine giren hc:ıyal, mukaddes bir şeye 

saygısızlık gösten:ycrtiu. 
Bu hayali içinden uzakla~tırmak isti

yordu. 
Fakat, aevgili ölüye ve babasına olan 

hluhabbctinden daha kuvvetli ve esa
sen bu zavaHı kalbin hakirr.i olDn ha
yal, bu kalbe kati bir zaferle girdi.. 
Bu hayal, b!iyük asilzadelerin hi.ırmet 
gösterd~cri zarif bir süvarinin, kra
lın, on beşinci LUinin haya!' idi. 
. ve, sararmış oudakl<:ınnda beliren 
muammalı bir tebessümle, aşkın verdi· 
ği tatlılıkla, içinde yükselen müthiş bir 
iraderin verdiği azimle, adcız mezarın 
altında uyuyan betbaht kadının kızı, 

§Öyle mmldarı:~: 
- Kral l .. Sevgilim! .. 

ili 
FEDAKARLIK 

Mcz=tr başındaki müheyyiç sahneden 
bir gün sonra-

10 MART - 1938 ~ 

• 

Pariste.. Bonzanfan sokağında.. 
Muhtegem bir arabadı:n inen bir a· 

dam "Rejans,, sitiL:n'de bir konağa giri· 
yor. 

Bu, yaş itibarile genç bir c.rkek sa· 
yılabilir. Filhakika yirmi ttltı yaşına 

henilz basmıştır; fakat son derece zarif 
mübalağalı lderecede zarif ellisesi için· 
de ne kadar da acıklı, hastalıklı görü· 

nüyorl Çehresi, sefahettcn veya ihtiras 
dertlerinden mütevellit çizgileriyle i· 
deta bir ihtiyann çehresi .. Yalnız:, ınat 
gri renkte olan gözleri, kendisine ba
kıldığım hissettiği zaman, büyük bir 

irakie gösteren bir kıvılcım çıkanyor .. 
Küçük Rejans konağının uşakları, 

hürmetle onu karşılamL·~a lçoşuyorlar. 
O da, taühali bir şekilde, ilk kata çr· 

kan merdivene doğr uyürürken, küçük 
bir bekleme salonundan tir kadın çıka• 
rak, sür'etle onun elinden yakalıyor, 

onu sürülÇiyor ve şöyle mıddanıyor: 
- Gelin .. Yeni ve mühim havadisle• 

vor .. 

Bu kadın, madam Puasson, "Puazontı 
dur •. 

Adam ise .. Onu faaliyeti esnasın~ 
göreceğiz .. 

Hemen ayni zamanda, bastonuna tıa· 
yanarak ağır ağır yürüyen bir yolcu 50'" 
kağa ~riyor, küçük otelin kapısı önUn· 

de durmuş olan arabaya kadar geliyor, 
dikkatle etrafına bakınıyor, sonra, rnü· 
tereddit bir vaziyette uşakror'ıdan biri· 
sine hitap ediyor. 

- Affedersiniz.. Mösyö Arjansorı 
konağı .. Nerede bi~~yor musunuz?. 

Kendisine "Mösyö,, diye hitap ~l
mesinden mütevellit bir şükran borciyte. 
uşa~ cevap vermek tenezzülünde bu1U
nuyor. Elini, sokağın öbür tarafında· 
karş"ıda bulunan büyük bir b!ru:tya dol• 
ru uzatıyor ve: 
-işte! ..• 

Diyor. Yolcu da ürpererek mmld8l'l1• 

yor: 
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Yerin kulağı Lale 

devrinde 
~ . 
RADYO~iLE var 

it ~ Hqtaratı Si uncuda 

11111 •ctın tnazula ıııldil we mantosunu o-
tlarına örıtfi. 

._~1nton, polis memurunun g5s~rdiAi 
lıaııdaJyeye oturdu. Artık eyokta dur.• ıık 
eıı k Y~ktu nma ağzından birbiri arkasına 
~G~~ küfürler tıkıyordu. Müfettiş kıza 

~111"; Cok lerblyesiz od:ım , anıa ne yapa
ıı.ı '~edi, sizin de burada bulunınııi)ız, 
lltık7zıerl dinlemeAe kollonmanız Ulzım. 
~tır, bize ehemmiyetli ifşaatta da buJu-

_.. llaştarnfı 11 incide 
lilaları ile eaki saraya gittiler. . 

UçUncU Ahmediin oğullbn, kendileri 
için huırlanan geker bahçelerin,: bü
yük bir sevinç ile karııladılar. Arkala
rından, teker bahçelerini görmeğe '0-
çUn:U Ahmet te gitti. Cami yanında 
~ kasırdan saraya kad<:ır olan mesafeyi 
yaya geçti .• Kızlarağaaı üe SiWıtaraia 
koltuklarına girmitlerdi. 

.Ko!ayhkla istas on bu~mak mese:esi 
haUediJmiştir 

Amerik·anın En Lüks 

llıraz · _ ~onra herif ımstu. Nıt"hollıı: 
rıı11,1 .Artık rahall:ıdınızsa bir otomobile 
\ •nı de karakola kadar ıldellm, de-

BZ1!11;eleri hazırlayan gekerciler ken
disine §eker ikr:r:n ettiler. Ahmet ora
da birkaç §Cker yedi. Padişah eski sa 
rayda, yilkıek ve denlze nezareti oldı.ı· 
tu .=:ı:1 Yalrköfkil idcy anılan kaııre 

gitti. Şehzadeler, yanlarında lalalan ve 
ıQremini olduğu halde, b:cçede kendi
leri için hazırlanmış olan kırk nahli 

Radvosu 
Cllnton: 

Rekabet Fnyato!Ml~a Saıtoomaktadır 
ltı~ lfele biraz durı!.'I, dedi. Ben daha 
'•ı· •nlıyam:ıdım. Benden kurnnzmtf!ll· 
..._,; 0raııını anlarlık emn iş no~ıl oldu, o
bırs"' fark<>ılenıedim. Jloni siz bu He 

ıztıAa gelmiştiniz? 
'Si · ~e zın mikrofonuııur., rodionuz nr 1a! 

fıııtıı 0 "lar ... Siz beni onları bilmiyor mu? 
Qu~;•n farkına varmadı mı sanıyordu
oı~ııJcıBen daha gcr:cn harta kcşretmlı, ne 
tı arını rınlaınıştım. 

irıton Yerinden sıçradı: ...... ,., 
''e? dedi. 

'O ~lrı Yle Ya! Hırsızlık oyununu da onun 1 
~•cı~Ynuııık. Bu akşam olanl:ırı ben hep! 
~ltd~n lnhmin etmiştim. Jfüim burada 
lıiııl' ıkJerlmizin hepsini duyacaltınııı 
'~ı 11?rdum. Sizin kokain kaçakçıhtı et
~. 121 llnlomıştım ama henüz hiçbir delil 
~l'llı~dernemfşlim. Bundun ha,ka Jlm 
~~ıı ~ da arlııın ı;ıönılerip ba7.ı tekJinerde 

"J 'llAunuzu hıı:ıcr nlmışltm. 
"'1tcı 1~".' ~artlı'ın ta yanı hıııınızdakl ne 
~,1111 1111 dU)'llncn kcıırlisile konuşmak ar
l~L tf a rnuka\•emel edemiycceAinfz tabii 
~ti em de ne iyi bir vaziyet! Teklirleri-

rtı\ı~'dcteımcı;lne lmkAn yok... Elbette 
lıtııtc~ vıırmış~ın171lır, Jfm Ciarlh'• ('Ok 
~bı 11 Ilı, Herhalrle kenıtlllnl delil, ıılrln 
-.ııı,r ""ak "nzelPlt'!rde resmini 1t1SrmOt O· 

"lf 81dnnahllir ... Siz de ııldıındınıı ... 
~' ~"12lıı11mızın ne oldıılunu ınladınıı 
'T!lıı~raya ıeUr ıelmea m•demolııelle 
lı 11, de, ben de hemen mikronun kar-
-~ınılet'tık. Jlm rolOnO pek tana oyna· 

'<-ıı' dclm ml7 Am• m11ııee115Qf mıftle· 
~ b·" Jenner hlr )'erde tt9ırdı, kendi· 
ııı. ır kA~ıt 111ıp vermeJe mecbur ol· 
"r. 

'le>(' 
ı 1ı·ı"" mnıfomnlııetla Jenner'ln Liver-
a ıı 1 

' •h-c'>ine: Annmr'hın kaptanı ha 
~ ~~lcrcıti henü:ı: bilmez ... 

'11 noıı!'i ile mndemofsclle Jcnner. C:lln
~a b?w Sıreeı mnhkerncsine vt'!r<liktcn 

ıııı11 • ır otomohile hindiler. Kıı pek yor 
'r) Rtıyet ya\'8$ bir sesle : 

~'"ll~;ruc;u çok korktum, Jıırk, rft>ıil, a · 
_.............. l'}'f de ı:özc nlmalt:ı dc~et"ek işli •.• 

~ erı' • t ~n.cRrıya 

~0• 1' o 1 k I! n 1 k 
- •i\ıı .'h~~ tılk :t) 1ık tıp mecmuasının mart 
"ı~İI' '· r:ok zengin ynzılıırla inlişnr et. 
l' . 
~larımızn ta\'slyc ederiz. 

Z AY l \. !:~ da Vefa lisesinden al<lıi(ım 151 
~llıeıtıı lehmct oj';lu fhrahlm isimli tn!idık 
-.ııı_,111 kııl·lıetıim. Ycni~lnl alacaAımdan 

rı hlikmil yoktur. 
/brahfm nııiuc 

de seyrettikten sonra babalarının ya
nına g~ttiler. Öğle yemeğini hep bera
ber orada yediler. Sonra arabaya bine
rek Topk:•;ıı sarayına döndüler. 

Bugünlerde, sadrazam İbrahim Pa
p. padişahtan, oğlu Mehmet Beyin de 
ıehza-:ielerle beraber sünnet edilmesi 

için izin istedi. Uçüncü Ahmet, hclJl 
iz!n verdi, hem de, oğulları için yapı· 

lan nahılların eşi olmak üzere iki nahıl 
ile bir §eker bahçesinin de Mehmet 
Bey için Y"Pt rılmaaını emretti. Bu 
müsaade, ~lir Seyyid V chbinfo yazdığı 
veçhilc, O=manlı tarihinde o zamana 
kadar görülmemiş bir ıeydi: 

Gördümii bir kimse bu vakte gelince 
dehirde 

Bir vezirin oilunun fehzadclerle 
aünnetin! .... 

Bundan ceaaret alan İbrahim Pap, 
Ytniçeri aCaaı Mehmet ağanın on ya
tırda bulunan ollu bınailin de kendi 
oflu Mehmede •Unnet arkadaşı o!ması 
lçln pld:.,:ötan Udncl bfr izin istedi. 
Pa;anın bu ricası da kabul ed.~di. llr.i 
ıUıcl Nahıt fda bmail için hazırlandı .. 
tkl cUn ıonrı Mehmet Bey .:le 1smail 
dı 11ld ıaraya gittiler .. Kendi nalulla
nnr ve ç:çck bt.hçelerini gezip &ördü
ler. 

Ayni gün, yati 4 ikinciteşrin pazar 
günü, sadrazam kethüdası ile hassa 
Çildır mehterb·şm, düğün yeri olan O~
meydıınına gittiler, padiş:d1 ve sadra-

zamın otağları ile diğer devlet ricalinin 
çaıdırlarının kurulacağı yerleri tayin et
ı.ner. 

Har;ı.p bir halde bulunan Okmeyda
mndaki Atrc lar tekkesi de E:ıray kadın

lar na tahsi-s edilır.e~ iızere tayin dildi. 
Fakat az sonrn, - hcırem hall.: nın, dü· 

ğiinün devamı mi.:clci::tince Tersane 
bahçe•inde eğ!en:nesin: karar verildi. 
Atı::ılar tekkesi de, dil~dnün on bet,:.nci 
günü biitün İstanbul hi.i!k;na verilecek 
olan ziyafette kadın!ara ayrılacaktı. 

ZA \'t - 3331 ııumnrolı nrobnrı plfıkomı 
znyi eltim. Y<'nis ini tıkıırn<'n1;ımdın eski. 
l'iinin hükmü ~·ol.tur. 

Zitıdarıknpı 12 mım11rn l/ü.~niı 

s an uı Haricı Askerı 
· ·' kıtaatr ilanlar ·~ . .:. 

150000 metre mayonluk çelik şerit. 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş

tur. Tahmin edilen bedeli 21000 lira 

olup ilk teminat parası 1575 liradır. 
İhalesi 28. Mart. 938 Pazartesi günü 
saat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncU madde· 

lerinde istenilen belgelcrile birlikte i

hale gününden en geç bir saat evve

line kadar teminat ve teklif mektup

larmı Ankarada M. M. Vekaleti Satı
nalma komisyonuna vermeleri. 

(728) (720) 

ZA Yl - Tıp fakültesinin 758 sayılı lıQ. 
vi~·ct \"nrakn<ıını zayi ctıiğimdeıı } enlo;ini 
çıkaracnğım. E~kisinln hükmıi yoktur. 

758 Zfhnf Kaııurl 

'1 lirldye l'unılı url~· et 

5 / 3119.38 
Merkez Bank ası 

vaziyeti 
= Pi\S F l Ur.t 

91.0t0.9.,1 

Z6.2l 8.070.07 

14.:172.277.-

!:.i)[l0.000.-

8R.DGO.f) 17. 71 

l>.toU>l)7.2J 

1'57'.:>03.92 

• • • • 
M.M.').71lı.D l 1 

lbll)'ıal .Xuml: 

'\t.11 1111 ıevıuuacı. • • • • 
HıuıWll 

6:0.360.1 ı • • 

' 1 

144.876.286.-! 

ı ı 
1 

·ll.460.0-17.7 

.t:ı.omusıs.2 

ı·eauı.ııaeıu B&Dknotıu: 

Uerunte eı.lileo evrakı ıuı.J<Uyt 
Kıuıunwı es ı~ " uıcı maaa• 
enıut toıvllklill llUJne taratın. 

laıı VllkJ teoı,.at. 

De Nh t• IK!l len IY1'1Lkı a.aı u,. 
naklyesl, 

l<arşııııtı tamAmen !lltııı olAralı 

llAveten tedıvtııe vazedilen 

tteeı<k•ınt mukatıUı Ullftlf!D te0 

•&ae4 

n1111 ... ,.. .. , M .. "dua11 

ıtövır l'aahllttdab: 

"-ltınıı tıtlıvlll l<atııı r:tllvl7.ler 
... .., 11'1\•• .. , .,, aıacakl• 

•ırfnır ""''l)·eıert 

\luh•..CU 1 •. . • . -
ft.1588.058.M H.645.~62.:i 1 

:?.10::t.t72.40 
4..ö16.007.7'0 

1:;8.748.ö&'J.-

14.372.277.-

144.376.280.-

10.000.000.-

Jl>.000.000.-

a.o:;:ı.ıso.ıo 

ı:umo.ooo.- 176 :ı~" nqn -

11.90..8.l'>8t.11 I 

1.0IH.08 

32.423.f)~1.6l'S 

1 02.·178.0:13.:JD 

• • ... • .. • ,,J' . . . ı~. ,L,; .. ~ . { 

5 l.1Amba ve 45 Llralik Hu
susi Modeli Dlnleylnlz 

Bir Harikadır. 

Genel Deposu: 
KOLUMBi°A PA~ARI 

Sirkecı : Hamidiye caddesi No. 4:7 
Telefon: 28818. 

4 '..ı . ., • '.\ .. ' - . ..... . 
" .... · ;,4 .• .,. • 

ezle 
Baş 

--
Grip 
Diş 

Romatizma ve bütün sancıları 
şayan1 hayret: bir surette derhal 

geçirir. Eczanelerden ısrarla 
s t:.. F A L i N i isteyiniz. 

; .' ·5 . ·~a~r{biiı~ : ~:;· e e ı e d ive s f '. i ı a n ı a r ı 
Maltepede Gülsuyu mevkiindeki hali arazide mevcut taş, beyaz toprak, kil 

ve kaolin ve esaslı mevaddı çıkarmak il zere talibine ruhsatname verlleceğindea 

buradan bu maddeleri çıkarmağa ba§ka talip olduğu t.a.kdlrde ilin tarihindea 

itibaren bir haf ta zarfJnda Belediyeye istida ile müra~t etmelm lJlz.wn.u~ 
olunur (B) (1268) 

IIurnsi id:ı.red n aylık alan emekli öğretmen ve memurfart& &Dlli1erhiliı 
Mart 938 üçer ny1ıkları 8 Mart 938 Sah gününden itibaren Ziraat Bankaamdaa 
verilecektir. 4.;;()0.000.· ı 

lö.202.8!>7. I 

8ıt.H~R.D~:! . !! frkQ• 

, ______ ( Emekli ve öksüz1~rin nyhk cUzqanlarlyle birlikte ~8.PID~ ~~ı_i~ 

lakoato baddı yuzcıe o ı.2 - ~it m tıftT'(oe a ... ıuı yOadt ' 1..1 
3-14.828.032.25! olunur. ".B) (1267). 
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KUR.UŞTUR 

3asur memelerinin ANTIVIROS ile tedavisi iç ve~ basur memelerinde. basur 
· memelerinin her türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde. kanayan başur 

memelerinin tedavisinde daiına muvaffakı yetle şifayı temin eder. 
ŞARK lSPENÇİYART LABORATUARI T. A. Ş. -

ı liraya kumaıile kuı

tüyil yastıklar. 13 li

raya kumatile kuttU

:rU yataklar, 20 lira

ya kumaıile kuıtüyU 

yorganlar. 
Satıf yerleri: Beyoflunda ve Ankanr.la Yerli Matlar Pazarları . 

~_,.ffa" 
~ .{:! ..... 

BU MESUT Mt\Y1'TI 
MUH1'FAZ" ITMll( . 
vr DAIM1' YUVANI· 

ZI ŞENLENDİRME.C . . 
iÇiN .... 
~ 

~ 
~~~ 

. 
Toptan satıf depoau: btanbul 

eaddeai RADYOFON MAGAZASI 

..... 

-~ADEM i 

' ' . 

.. .. •• 

rablellerı Her •czanede ara~ınız. ı P.aata kutueu t288 Hormollln J 

Şırketi Hayriyeden 
Uer akşam Ueldklardan Kabatata 28,80 de ve Kabatattan Uıktt

dara 24,US de rapdmakta bulunan araba vapuru seferlerini 19-8-

938 Cumartesi akşamından itibaren 1armı sut evvel J'anl, Uıktldar

dan Kabata,a saat SS,:O de Te Kabata,ı&n UıJdldara saa& 28,43 de 
yapdM'ağı nan olunur. 

JJll=ı-- Dr. Suphl Şenses 
idrar yolları heetellkları mUteh••••• 

Beyoğlu Yaldız sloemaıı ka11111 Leklergo Apt. Muayene 
' ten sonra Cumartesi fakirlere para11z Tel. '8924: 

.. 

.. - .. ----••••lll!ı-Birincl smıf Operatör- 11 
j tJr. CAFER Tc\ VVAH ı Ankara caddesinde 

kirahk dükkan 
Dr. Y. HALACVAN 
Naaai Tıp Fakiltesi Lonalanndan 

DAHiLi, MlDE Ye BARSAK 
HASTALIKLARI HEKIMl 

·MUAYENE 
14 -19'a kadar; sabahlan randevu 
iİ21'9 Taksim (Eski Talimhane) 
Abdtllllat BAmlt caddesi Dirlik 
apartmanı No. 18. 2 inci kat. 

' ' 

1 

fimuml cerrahi Ye sinir. dlmal utellk ' 
cerrahisi mQtehaum 

1 

P:ırf'I Tıh FnkOlleııl S. a'listonı, erkek. 
kadın ımellyatlnrı, dlmal estelllı 
''yftz. meme, karın buruşuklulU •• 
aenC'lik amrllyatı". (Naııafye •e dulum 

mOtehassm.) 

"u•)'ene sabahlan 
A den 10 ı kıdır ~ıccııe~ 

i\i?lt"dPn "onrR flrretlldlr Tf'I unu 
ne,,·<>alıı. rnrmnkkapı. Rumeli, han 

J 

CIOz H•kl 
d~;!~::'.:::ıtmda (~Hen Fransız kitapçmnm) yeri H arkadaki Dr. Şlkrl B~ 

ır ·lqtlrilmek aurctiyJe 150 metre murabbablr bir mealaa elde edDebi- CataJotlu lfıanaa-wnı,. ~illftJ~S 
.;. tstevenlerin Vakit vurdu fdatt mmıuruna mUracaatlerL TeL 2Hll (Dr. O-

---------- •ı ... --aputnnam--111"'. 


