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Hatkevıerlntn yıldönilmU mUna

sebetlle llahiliye Veklllnln nutku 

Yabancı ve yalancı 
telkinlere Türkiyede 

kulaklar flka.hdır 

lngiliz 
düşmek 

kabinesi 
üzere mi? 

Edenden sonra bir nazır daha istifa etti 

Rejimimize aykırı telkinlere 
çığırtkanhk edenlere müsa

lllaha etmemek vatan borcudur 

Londrada halk, çekilen nazır 
lehine tezahürat yaptı 

t:--___~--~~~-~~---~~~~~----~~~~~-

Ozu · 
ıntı>ıtı diın feessUr1e 1ıaber verdiği mlz Ma11ı,,a Sayüım t.ıc C$1ıof ~iraat 

'----..!'ckUi Sabri Toprağın cenaze merasimi bııgütı 'fapılmt~tır 

Hitlerin 
nutk·u 

ft.. bemokrasi memleketlerinde 

lika uyandırmadı 

Avam kamarasının 
bugünkü celsesinde 

Kabinenin de 
düşmesi 

muhtemel 
Londra. 21 (Jlususl) - İngiliz 

hariciye nazırı Eden, kabinenin dUn 
kU içtimaından sonra istifa etmiştir. 
Hariciye mlisteşarı Lord Kranborn 
dn bugün istifa etmiştir. 

İstifaya sebeb, başvekil Çembcr
JAynın İtalya ile anlaşmak istemesi, 
Edenin ise ltalya, İspanyadaki as
kerlerini gorl cokmek yolunda bir 
teminat ile hUsnilnlyetlnf lsbat etme
dikçe mUr.akerelere girişmenin bilo 
faydasız olduğu knnaatlnde bulun
masıdır. 

_... Devamı 4 ftneüd~ 

Dspaınya.ı(§Ja _' _____ _ 
Teruel 

müda1ileri 
Oldukları yerde 

can verdiler 
Laspalmas, 21 (A. A.) - Radyo i

le ne§rolunan bir haberde frankist 
kuvvetlerin diln sabah Teruel'in varoş. 
Iannı i~gal etmio olduklan bildiri!· 
mektedir. 

Mahim noklai .nuzarlann tekran mahiyetinde Teruel aehrinin frankistler tarafın. 
telAki edilen nutuk . Pariste soğuk. karşılandı, ,_.. Devamı 12 fnciıte 

~~ Londrada ise gayrı mllsutt bir intiba ,uyundırdı · Şlmalt Çlnde 
~bUrad 21 ~A. A.) - Hitler'in nut- tiva etmesi sebebile gayri müsaid bir Japonların 

~ll?rı~ Bo?11k karşılarunı§tır. Efk~- intiba tevlid etmi§tir. 

Hr.riciye Nazın olmmı mımtemcı 
Lord Hali/aka 

\ Romangada yeni ana yasa 

Parlamento ve parti
ler ilga ediliyor 

ltalyada olduğu gibi korporatif 
temsil meclisi kurulacak 

~l«tı. 
6 

1Yenın bUyük bir kısmı bu Herkesin dikkati halihazırda Eden. k • h k A t 
~ birta~enberi tamamile malttm o- in' istifası meselesine matuf ve bu me- as er 1 ar e a 1 
~~ek nı. noktaina.zarlarm ifadesi sele Uzqlnde mUtemerkiz olduğundan b•ıttı• 

\ıı l.ıo~'tedır, bu nutuk ~a.kkm,da müWea serdediL 
~· l..oıı '21 (A. A.) - Bitlerin nut- memektedır. 
~ti.ıtere~a. ınahafilinin ekserisinde HithHin nutku 

llez.e k c dahil olduğu halde demok- • Berlin, 21 (Husu.st) - Hitler, gün-
8.r§ı bir takım hUçumlan ih- _.- Deumr 12 incide 

l Sahte bir vergi 
~~hsildarı yakı;ılandı 
u dolandırıcı bir senedenberi 

kapı kapı dolaşarak 

~para topl~yormul v ...... , ""'."d• 

1
1 

)mı~Ot' .... '4 O 9'-l'lltR(ll(. ... 50 
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Ancak 56 maktul 
vermişler! 

Tokyo, 20 (A. A.) - Japon tebliği: 
11 vubat tarihinde §İmali Çinde b~ı
yan umum! taarruz hareketine bilkuv
ve hitama ermiş nazariyle bakılmakta 
dır. 8 gün devam etmiş olan bu taar. 
ruzun neticeleriteunlardır: 

a - Sha.n-Si eyaletinde Taiyüan'm 
cenubunda bulunmakta olan Japon or. 
dusu, cenubu garbi istikametinde 120 
kilometre ilerliyerek Kiehsiu'yı işgal 
etmiştir. 

b - Pekin-Hankov demiryolu üre
rinde Changteh'den hareket etmiş o
lan Japon kıtaatı bir siper silsilesi ile 

_.. Devamt 12 tnC'lde 

Simon mah1ccmcdc 'OVul.:ati~ bCNber 

"Can yclkan,, Simonun 
muhakemesi 

Davacı, Simonun ev;ne otel 
sanarak girdiğini söyledi 

_..Yazısı 12 incide 

.... ""'"'i~ ... 60 
o•<»'-'~ ... ')o 
.,_,,..,,...-ı .. "'• .....-. ı. 

- ..... .. o S•e;r•R- • .. .. 

Martın birütden it~ et 1ıer yer<k 10 kunıf ucuzlıytıCtık. •• 
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k 1._1_ fi Ceymis Nobodlyl aramağa memur etmişti! -.....·r..,,,,. ; ·ı - - ·ı= aun 6 a.§ı, ızan ı so~ ;: 
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1 1 ·~:: ":·· 
1 1 !:!:: •: ! Nur apartımanı 3 numarada oturan li Bu ağır ha\aret beni olduğum yerden 

:ııevtoı. _)•too~. l... ıet. f • tt Tktl kUz b• b • ev••• .. 110 • • ... • f bir okuyucumuz bize gönderdiği 

1
.i sıçra ı. o a ama ere ın aşının 

!! mektupta diyor ki: ! üzerine yürürken o bir işaretle beni 
--------------- i! ''Ben; her tesisatı tamamile ikmal ·rı: durdurarak ilave eti: 
ı.Jış. 5 i11 asa İi edilmiş yeni apartımanın 3 numara- ; - Sözlerimi isbat edeceğim .• 
-------~- U h dairesine taşındım ve Fatihte bu- İ Ve cebinden bir dantela parçası çıkz.. 

y lYı ır til u en li lunan bu daire için elektrik şirketi- ıi np bana uzatarak sordu : 
'fi İ! ne müracaat ederek havagnzi alma- İ - Bunu tanıyor musunuz?. 

A o manya u'= ya talip oldum. Apartımanın içinde !! - Evet .. Karımın diln akşam size 
Yazan : Şekip Güodilz ı• havaga.zi tertibatı vardır. Ve saat !i gelirken sırtına aldığı p.hn bir parç;,. 

H lTLER, dün, Rayştağ buzu- ;! konacak yere kadar da gaz gelmiş. li sı ... Fakat bu dantela parçasiyle sözü
runda uzun bir nutuk söyledi. :! tir. Şirketten cevab olarak saat bu- İ: nüzün .. • 

Dr. Göbels'in aldığı geni~ tertibat sa- !İ lunmadığı ve saatin ne zaman gele- ii - Durunuz: onu size izah edeceğim. 
ii ceğinin belli olmadığını, binaenaleyh I; Bunu nerede bulduğumu biliyor mu
iİ gaz veremiycceklerini söylediler. li sunuz?. 

ycsinde A1manyanın içinde ve A vus. 
turyayı dörtte bir nispetinde nazileştir 
miş olan son hadiselerin uyandırdığı 
umumi alaka yüzünden dünyanın her 
tarafında dikkatle dinlenen bu nutuk , 
ilk tahminleri tekzib edecek derecede 
itidalli ve çok ölçülü bir dille söylen
miştir. 

Hitlerin son nutku ile siyasi Alman
ya, dünyaya tecavü7.e hazır bir devlet-
ten ziyade, müdafaa mevzilerine yer
leştiğini iddia eden bir devlet çehresi 
göstermiş oluyor. 

Almanyn devlet reisinin orduyu ta
mamiyle kendi avucu içine almasını 
ve Avusturya il7.erindeki devamlı da-
vasma sarih bir istikamet vermesini 
orta Avrupanm ve Tuna havzasının 

Alman silindiri ile çiğnenmesine bir 
başlangıç suretinde telakki etmiş o~an 
lar, acaba aldanıyorlar mı? 

Fnzla tereddüde düşmeden söylemek 
mümkündür ki, Rayştag kürsüsünden 
dünyaya yayılmış olan nutuk, bütün 
ölçülülüklcrine ve itidallerine rağmen 
Orta Anupaya nsla aradığı emniye~ 
ve teselliyi bah!ietmi§ addt"lilemez. 
Alman devlet reisi, sıyasa.sının, ::aman 
zaman ~hlikcli tezahürler yapmakta 
old•ığunu sananlara, bu tehlikeyi bü
tün unsurlarıyla müşehhaslaştıran 

malum sulh formülünü, yani Cennen
Nazi idc:ıl ve hedeflerinin itirazsız 

kabulüne muallfık olan sulbü, sadece 
tekrarlamakla iktifa etmLs bulunuyor. 
Demçk ki, nasyonal. sosyalist Alman. 
yanın ilk bakışta içine ginniş gibi gö
zül•tüğü müdafaa mevzii, asla, bir ge
rileme suretinde tefsire müsait değil; 
dir; bu hal üstad bir hatibin sanatiylc 
bir an dilnyaya tattmlmış bir "illu
sion,. dan ibarettir. Almanya, belki 
yavn.~ yavaş, fakat asla durmadan ve 
çizdiği yoldan, zerre inhiraf etmeden 
hedef ine doğru ilerlemekte berdevam
dır. 

Nereye gidiliyor? 
Sulha mı'! Harbe mi! 
Hitler, ilerleyiş istikametinde bir 

maniaya tesadilf etme<;likçe sulha git
tiğimizden ve sulhiln her gün bir par
ça daha Almanlaşar:ık devam edece
ğinden şüphemiz olmasın. 

Acaba Alman sıyasasma bu seyrin
de hiçbir maniaya tesadüf etmemek 
mev'ud mudur? 

GörUnüşe bakılırsa HUlcr muhtemel 
maniaya veya manialara hentlz yak -
la§mIŞ sayılama.7 ... Siyasi ufkun i§aret. 
leri dikkatimizi aldatmıyorsa diyebi
liriz ki, Alman ilerleyişinin daha bir· 
çok merhaleleri de ''sulbü bozmadan,, 
Alınan isteğine uygun bir şekilde hal
ledileceğe benziyor. 

Hitlerin nutkundaki itidal, ya böyle 
bir istikbalin tarafından sezilmiş ol -
masıru ifade eder, yahut idaresi al
tındaki lokomotifi da.ha birçok mer
halelere ulaştıracak makasların açıla
cağı kendisine vaadedilmiştir gibi ka
bul edilebilir. Zira Orta Avrupayı de. 
mokrasilerin mUdaf aa etmemelerini 
müdafaa. edebilecek kudret ve vasıta.. 
)ardan mahrum bulunmaları suretinde 
tefstr etmek artık mümkün değildir. 

Almanya orta Avnıpaya yürilyor. 
Onun bu gidişinde kullandığı pasaport 

ta bazı bUyük demokrasilerin imzası
nı aramak hatalı olmaz. 

• • * 
Almanya devlet reisi ekonomik du

rum tızcrinde dönen ~yiaları tekzib 
• · t'' i hakiki haline 

U Halka hizmet ve umumi menfaate ~: - Nerede bulursanız bulun .. Bunun 
ij yardım maksadile ve havayici zaru- !~ bence ehemmiyeti yok .. Siz asıl.. 

l
ii riyeden bu!unan ha.vagazinin apar- lf Homur:landı: 

1 
tımma verilmemesi ve bu şekilde fi - Acele etmeyin. Bu dante15. parçası-

h bir mukabeleye maruz kalmakhğım i~ nı çalışma odamda dosya dolabımda 

I·: yüzünden kömürle tabh için tesisatı :; buldum. Buna mukabil dolapta bir kaç 
:f bulunmayan apartımanda müşkUI H mühim raporu bir türlü bulamadım. 
ii mevkie dilştüm. Bu hususta ı;irket. !i Çünkü bunları kontes dö Nis, karınız 
ıi ler komiserinin nazarı dikkatini h a§ırdı 1. n celbetmenizi saygılarımla dilerim.,. H Bu a1am neler söylüyordu? Çıldır
:: Okuyucumuzun anlattığı vaziyette U mq mıydı? Yoksa ben korkunç bir ka· il şirket tamamen haksızdır. Beyoğlu U bus mu görmekteydim?. 
IE havagazi şirketinin de elinde saat H Uzun tafsilata ne hacet? Karımı fi yoktıır, fakat bu şirket mii§tcrileri. U çağırttım. Evvela inkar etti. Sonra n ni gcızsiz bırakmamak için götürü u mevcut deliller karşısınd<ıı itiraf ctmeğe 
R heaap'la istlycnl.ere gaz uermektedir. ;~ mecbur kaldı. Fakat cürmünden utan..., 
i! Elek-trik §irketine ait olan 18tanbııl :: cağı yerde bilakis bundan iftihar duy
if gaz şirketi de bu §ekilde hareket e- ':; duğunu, hakiki vatanı olan J.lmanya
h derek mii,şteri.1eri bu medeni va.sıta- H ya böyle bir hizmette bulunmakla tam 
;i dan m.ahnım bırakmasa ôlm.az mı? !i Almanca bir iş görmüş olduğunu söy
•ıııı zu r.:::::::::x::::::::ı::::::::::::::::::::::r.:: lcdi. Benim i~in artık yapacak bir tek 

yakın bir vuzuhla ahp ortaya atmak 
cesaretini de gösterdi. Hitlcrin nut -
kunda Milletler cemiyeti hakkında 

koyduğu teşhisten ve Alman ordusu
na güvencindcn, müstemleke isteyişin
den çok da.ha ziyade dikkati celbeden 

cihet, bu ''hakikati söylemekten çekin
me}llclt cı::?Ş..11'.eti., Qlmuştur. 

Dün Hitler Alman ekonomisini iyi 
bir durumda addetmediğini söyledik
ten sonra; 

oc_.. Ekonomik vaziyeti düzeltecc. 
ğim!,, 

Vaadinde bulunmakla, acaba nasıl 
bir mucize yaratacağını ihsas etmek 
istemiştir? 

Onun, Avrupadan b":ka bir yerde 
müstemleke peşinde dolaşmadığını 

söylediğini de bu vaide ekleyince, işbu 
mucizenin tılsımını, Nazi liderinin şu 

sözlerinde aramak istiyenler buluna • 
bilir: 

"- Rusyayı idare edenler küçUk 
bir yahudi kütlesidir. Bu yahudiler bU

tUn dünyada ihtilfil çıkarmak istiyor
lar. Fakat muYaffak olamıyacaklar -
dır. Çünkü biz onların en büyük düş

manıyız. Bir Avrupa devletinin Bol
şevik olmasmn hiçbir :zaman meydan 
vermiyeceğiz. Nerede Bol5cvik ihtilfüi 
çıkarsa biz onu derhal bastıracağız.,, 

İspanyol hadiselerine Almanyanm 
bu prensipe dayanarak müdahale etti

ğini biliriz. Avrupa haritasına bakın
ca bir Bol§evik devlet görmek de müm
kUn. 

Ac:ı.ba son hadiseler, Bol§evik • Na. 
zi kütleleri, ç:ırpı~abilmek, niha.t bir 
müs:ıraaya girişmek için bir merhale 
daha biribirine yaklaştırmış mı olu
yor? 

Hitlerin son nutku, dünyaya müfrit 
tem:ı..yUllerin, b<>llı:i muhr:yycl, fakat 
çok :ızab verici ve bunaltıcı olan b:ı 
kılbusuuu bir daha hatlrlattr. 

Şckip GONDUZ 

iş kalmıştı: Bu kadını }.,pvmak... Öyle 
yaptım. 

Derhal gitti. Bir daha yüzünü ı;öçme· 
dim. Sonradan öğrendim ki Alm<r.ı ca
susluk teşkilatında vazife almış. Derece 
lderece düşerek" fahişe - casus" olmuş. 

Bu hadise beni mahvetmi§ti.. İstifamı 
verdim. Sonıa karımın yaotd!ı marift-t
teri kısmen olsun telafi edebilmek Utni
df.yle mukabil casusluk teşkilatnruza 

alelade bir ajan sıfotiyle girdim. 
Bokeman atıldı: 
- Ve vatanınıza değer biçilemiyecek 

derecede büyü~ hizmetlerde bulunldu-
nuz. 

Ben de bu betbalıt adamın önünde 
hürmetle eğildim. Bana tehlikeli vaziye
timi haber verdiği için teşekkür ettim. 
O diyordu ki: 

- Karımdan sakınınız. Ba -
şımz& büyük bir felaket getirebilir • 

Mütevckkilane cevap verı:lim: 
- Bakalım. Ben size vesikayı geti-

reyim de hele .• 
- Hangi vesikayı?. 
- Fotoğrafını istediğiniz vesika .. , 
- Ah, evet 1 Affedersiniz, mazimi 

hatırlayınca zihnim hep böyle 19ırışı

yor. 
Ayrıldım ve bir kaç .saat sonra iste

nilen fotoğrafı kont dö Nise teslim et· 
tim. • 

Ceymis Nobodi 
kendi izi üzerinde ı 

Ertesi günü, hiç bir §ey yokmuş gibi, 
her zamooki saatte Berlemon sokağı 

merkezindeki iJimin başında idim. Yüz· 
başı Bergam o gün mutadın hilafında 
olarak saat on birde geldi. Odasına çe
kilip postzıyı açtıktan sonra beni ça
ğırttı: 

- Şöyle otur, azizim, tdedi.. Seninle 
uzun uzadıya konuşacağız • 

Karşısına geçip oturunca devam etti: 
- Evvela aramızda şunu ~ararlaştı· 

rı:ılı:n: Size yapacDğım tekliflere ceva
bınız ne olursa olsun konu§tuklarımız-

Tcntoırıı amca 
ressam 

59: unbclzg sam:e ı.r.eı: 
Sieges ~Ife;soversdıJossen 

s:e u.soer .11 un<l: 

Almanlar,ın Umuml harpte askerleri t'a
aııslara karıı ikaz icin yaptırdıkları af iı

lerden biri ..• 

dan bir tek kelime bile bu odadan dıp
rı çıkmıyacak .. Anlaııld.ı mı?. 

- Tabii değil mi? dedim.. Bizim 
meslektekilerden istenen ilk vasıf ağzı-
nı tutmasını bilmektir. Benim geveze 
olmadığımı bilirsiniz. Sooaky.tim ise. 

Sözümü kesti: 
- Biliyorum, biliyorum .. Zaten bu

nun içindir ~i, valii umumi benden ga· 
yet emniyetli birisini istediği zaman 
aklıma derhal siz geldiniz .• 

- Teşekkür ederim. Mevzuu bahis 
mesele nedir?. 

- Gayet mühim bir vazife.. Eğe:: 

muvaffak olursanız sizi, şeref, mev'k;i ve 
para bekliyor. 

Bu v.xıdla gözleri kamaşmış gibi gö
rünerek söylendim: 

- Şeref, mevki ve para! Verdiğiniz 
vazife demek pek gilç?. 

- xx .. , •• , r ... ı. .. ıaue guç ıaeı;u .. r ~cu. 

başarabilme~ için sabırlı ve maharetli 
olmak lazım .. Hiç bir tehlikesi yok .• 

- O halde mesele yok .. Vazifenin 
neden ibaret olduğunu bano izah eder . . . ., 
mısınız •• 

Kara Şeytan çekmesinden bir dosya 
çıkardı. Açıp baktı ve sordu : 

- Moböjü bilir misiniz?. 
- Hayır ... Şimdiye kadar hiç gitme-

mi§tim .. 
- Mükemmel l Orada çalışmanız 

için zaten tanınmış olm:ımanız Uizımdı .. 
!yi tesooüf ..• 

- Filhakika oraca meçhulüm.. Ne 
yapacağım?. 

- Fevkalade bir iş değil. Orada me
murlarnnızdan birine yardım cdccekııi· 
niz. 

- Kim bu memur .. B'!n tanır mı· 
yım?. 

- Tanıyacağınızı zannetmem.. Ka
dın memurlarımızdan biri: fa~t on 
erkeğe bedel bir kadın .. 

- Demek ben onun maiyetinde çalı
şacağım?. 

- Evet .• Yani size o talimat vere· 
cek. Siz ide bu talimzrt:a göre hareket e
deceksıniz. 

- Yapacağım işin mahiyeti hakkın
da bana fikir verebilir, misiniz? 

- Dediğim gibi güç bir iş değil.. 

Möboj veya civarında çalışmaktz olan 
Entellicens Servis memurlanndan biri· 
nin izini uraştıracaksınız .. 

- Adı ne bu adamın?. 
- Bernde iken birdenbire ortadan 

kayboluveren Ceyms Nobodi isminde 
biri .•. Son zamanlarda Havrda, sonra 
Amsterdamda görillmüş. Oradan sır-

lara ~()l'ı~tı. Belçikaya geçtiğine kuv
vetle ihtimal veriyoruz. 

(Deuamı var) 
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fOO&O ~ 
ıhbl lmd&d ı 4411<J8 &Jllddelumıımltı:ıu 2:229(). 

7tl nıOdOrlblb : 24382. 
ı:ı•ı.ıtrt:. Slrkctl ı 
H•~oJ;la : HSOl • lstanbıılı 2f3'7&. 
llnt:ır ldar~l ı rtr 
llr) o:ıa ı 44783. r.rtlklnsı 40938 f'.ofb411: 2022'-

rııc"''""nhr : 21708 Csk OdAI' - Elldıkll)'I co11s. 
lla• .. ı:ndı ~ 
l•lı>nbal • 2~378 Hadılt/IJ'I 807110 n.. o"ID: 441W""ırt 

Taksi otomoblll istemek ıç .,. 
il<')<>,tlu rtıırtı : 4ll08t lkbck tlbctı: 3G • 101. ı;ıı 

1<111 rlbtll: ISOH 7 
Deniz yolları 

reıeıonı 

ı 0ıanbal .....,.ırıı:t ı 2'.1740 Rlll'llkll:JI 4%382. gllıı~ 
Aluı•nn•ayaı Pa zar, 6:ıb, Pertcmbe, cuma 

aaııl 8 :ıo dıı Toplı&ne rıhtımından kallıar. 'fCf" 
lisrabı.carıu 8a h ve Curn11 ı;Uıılert aut 111 d•crd••• 

ııano rtht.mındıııı kalkar ve Tr klrdat, )t11ttrır. 
Şnrltll:r tal<clelcrl~e ııı:rı)ıırıılı KnnıhlınY• varır 1;aJ• 

Akdeniz postası: Ynrın saat 17 de • 
k:ıc:ık olan vapur: I.Cıpseki, Gelibolu, Ç8 

ı n u- ~ kkU'"ll' nnkknlc, mroz, ozcııııd:ı, nuçıı 
1
• 

Edremit ve Burhnniy.-ıye uRrıyar:ık /'.':/~ 
lıEln gidecektir. 

Karadeniz postası: Yarın snot 12 d: 
h:ırcl:ct edecek olan vnpur; ZonsııJdll ' 

f nclıolu, Sinoh, Gcrczc, Samsun, 
Ordu, Gırcson, Tirebolu, Gerede, 

ıon ve llizeye gidecektir. 

fats•ı 

Trııb° 

MOz.oıer C',.ıf 
A n•ntn, it oma • Dlr.nn•, \ unan rıı.-rtert ~ ... ııJr 

Kll,lt, A•~rrt MUte "" aıırnıclar, Tlrarel ..-e S&DS>' 
sesi, 8ıblıl ma.... t .cı•· 

( Ou muzeıcr her etin aaat 10 daıı 111 J'1l ucıa 
tır. ) b•'"' 

TOrll ..-. .. ıım f'otrlrrt mnr~ı Pau.rtu!den ıtri si 
bnr güo •ıtat 10 d an lfl ya kadaı ve C'llln4 ~ 
den 17 ye kaıınr ac•ktır. •,pi 

•roplmpı aııı-ı ber ı:nn ı:ı.al 13 deıı ıe ra 
acıktır 

1$ vo Cşçl "iİıı-
• Askert folıriknlnr umum müdürlOıo •ıı

ce Kırklarclinde ı:nlıştırılncnk bir kifll~ 3-
gcre ihtiyaç vardır. Talipler uınum ıı:ı 
dürlüt e mfirııc:ı:ıt clmeliclirler. kl 

• Belediye sulnr ldnreslnin Tcrk0~1;1r. 
f:ıhriknsı için bir dokıoro lhtiync vıı~ 08 
l s!el·lill'r iclnr<'nln Tnksimdekl mcrkcıı 
mnrııcnat elmelidirlr.r. ,.ı 
Memleket dışıdanlz sofer•• 1,-• 
Rom:ı.nya •"Bpıırtan ı Cumıırtcı l!llıılerı 13 d• JtO' 

cere: Salı ı;llnlcrı 18 d~ Pire, Berut takendert,.eı-tııt' 
ttalJ'a• \'1\llDrları: Cuma ı;tınleı1 aut 10 ı:a 

Brendıd, Venedıll, Trtyc:ıtere. 
Avrupa nottı ı 
Slrtttı hta•1on ııadıtrillfll : Telefo:ı 2307~ d• ı,:':. 
tırmııhn eıc.>ııttsl lıer glln Sirkeciden ıaat _ _,.,, 

ita• ve Avrup:ıdan geleni saat '7,2!1 te Sirk'<"~ 
TUıtwt tder. .ur. _,,fll 

Knn'nlll!l;rnn~I 20,30 da kalkar, 10,22 de gııet ... 
Edime pO'llı>tt her CUu aaat 8,l'ıO dı b~ 

ıD.33 de ı;ellr. 

ANADOLU HATTı: .,J1 
Her fl!n bsN"krl <'d•o ılm~ndlfr-l~rı :oırsr~ JI' 
Saat s de Kon:ra. 9 da Ankara, 15.111 de ıık-'9 • 

ve Samsun. 11),30 rıa ~klechlr, 19,10 da A ıı'' 
pre•I. 20 de Adapa.ıan ..-rs Jll ff 

Bo tnıı!e den a:ıaı il da bareltet «d•D A~ 11aı D 
teııtl P!lz:Artc:ıı. c:ırı:ıml>ll ... e=a gtlo!er 
14u•uln kaılar aerer etmektedir. o".,-
G cc:on senenin BugO~ il' 

neler Oldu "l 'I r Jll 
• İspanya h:ırbinde hükumctçı c 

bim mc\'zilcri işgnl etliler. 

Tlvatroıar 

rr.ı •-UASI m:A~I Kl~~IJ 'ld:r 
Bugün t~ı • • 

tln\
11''!\n l~ılll Ol'l.ıtırr hlt-~ll 

l lrl
l ~ .ıl• aaat 20 ıo da ASI 
"' " ·• SÖZÜN KIS dl' 

~ın 'i\'I komedi 4 P~~11ııtt 111\ı' ıırn .l'ı h' Ynz:ın: Sc1~0 rııoro1 
Uı\U\HnılılU1 Türkçesi: s. 

TURAN T1YATR0st1 
' . ı·n .. aşııırl ı·•·I' Snnntk11r Nn'iıl ve nr"" . bir•" 

Hnkkı Ruşen, Rıfkı, Eyüp S:ıbrl 
Alman ve l\lncar varyetesi nO psr' 

h )'Cr" 
Halk gecesi: J.ocnlnr 100 er 
dl 10 0 rd6 

Duvak dilşkilnil komedi 3 ı> 
ErtuEırul S:ıdl Tek Tiyatrosu: 11 ı:~ 

• - • •n) ~·arı cıtl" nu gece: (Kadıköy • Sure>) ) sll1 d' (c kiidllr er (llakırköy) Çarşnmhn: 5 ·il S P 
lıırındn: (MÜREnBt\'E> ,·od' rO"'ıt 

1'il·ııt ti 
Şchzndcbnşı FEnAJT • bii)liı; ,J 

Profesör Zati Sııngıır 5 ınclbil)iiı; rıııl' 
yeni pro~rnmıno her :ıkşon1 

fakiyctlcrlc dc\'aın edi:ror· 

HALK OPER:gTl ıırt1ıır1:~ 
si c ııtı 

Yirmi beş şubat secc sıındtıı ~ıı-' 
t . . 0ıro • ~ 

gilndüz mntine Turan ı) Jlcşi1'1tıdll ıcıO 

içinde Kadıköy Sürc:n-:ı. troııırııı 
park, Pnnsnııı Kurtuluş tl)'ll 

slllerln" bnşlnr. 

• b8dll f 
Gayri mb ııfo. _ 

•• kS0 • ıöJ" 
bonoları yu ~rii1'se öll 

\'\'el r uliS 
Bundan bir milddet e gıı.ytiJJl ~ 

ten sonra düşmüş olaJl ,,e de
90

,,o-
bonoları, bu dcl'a sağloJll ,ştıf· )4,Jf 
olarak yükselmeye bnŞIS:ıııışııt'~ ıı•' 
lar 24 kuruşa kadar çı ?l etP ıı" 
mahafilde Ankara.dnn gd~~se~ ti' 
herler üzerine bonoınrın 0ıııı1> ... JJl 
reketinin devam edeceği 
lakki edilmektedir. 
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;/(,a11ata daic - ---Garib bir 

düşünce 
A VRUPA'4UN bazı memleketle
~ rinde haylı zamandan beri ve

~'a §U son yıllarda kurulmuş, bazıl:ı.rın
da da belirmek istidadını gösteren şid
det rejimlerinden bahsediyorduk. lçi. 
l:l:ıizclen biri şöyle söyledi: 

- Onların asıl fenalığı ferdi mUte
assıb etmelerinde... Ferdlere bir tek 

hakikat a.sılıyor; yalnız bundan ayrıl
lnalarına değil, başka hakikntleri '•be
taYI tecessüs" öğrenmelerine de mani 
01.nıak istiyorlar. Hep bir kalıbdan a
danı çıkarıyorlar. Felsefeye, edebiya
ta, sanate kıymet veriyorlar ama an
~k esas itikadlarIIU kuvvetlendirme. 
ge Yarıyncak felsefeye, edebiyata, sa-
rıate kıymet veriyorlnr. Hem sağ, hem 
<h sol §iddet rejimleri bunu yapıyor. 
11Uteassıb fcrdler yetiştiriyor... Bu-

nun, irfan eser1erinden birçoğunu 
0ahvetmesi, ortadan kaldırıp birer ö.. 
u kitab haline getirmesi kabildir. 

"G erçi btmun ancak bir zaman için 
~lduğunu söylüyorlar. Fakat onların, 
ıı~ verdikten sonra kimseye güzel gö
~~~iycceğiııi, aşıladıkları akidelerle 
h UYUyen insanların onlardan hiç bir 
: alamıyacağını biliyorlıı.r. İrfan bü-

k tehlike geçiriyor ... 

Başka bir arkadaş cevab verdi: 
\> - Ne demek istediğini anlıyorum 
~ ZClnııederim haklısın. Fakat irfanın 
id a?Yedilmesi lfizımgeldiği de aceba 
h dıa olunamaz mı? İnsanlığın kUtUb· 
dianeıeri pek genişledi, fazla genişle. 
le"· Hem de "irfan sahibiyim,. diyebi
ki~k her adamın okuması l~Tımgelen 
ls blar... O kadar ki onları okumak 
tıı tiye~ adam, z:ı.manının eserlerini ta
~abılrnek §Öyle dursun, onlarm da 
ed: ak .kUçük bir kısmı hakkında fikir 
gu·nebıliyor. Yani, işin doğrusu, bu. 

11 hakikaten irfan s.lhibi adam kal

~~~ı. O halde irfan sahibi adamı yc
bi ırebilrnek bugilnkU irfanı yıkıp, 
\a~~lın::ızsa büyilk bir kısmım ortadan 
d ırıp Yeni bir irfan kurmak lflzlm
~ lnsanlarm hep bir kalıbda olma. 
h an korkmayın. Bu muvakkattir. 
<lllg" iste ~nku .şiddet rejimlerinin kurmak 
~cı clıkterı yeni dünya, başlangıçta 
ltı..itPare gibi gözükse bile, inkişaf et-

4;Çc f'k' 
1'ih 1 ır, zevk f arklarmı yaratır. 

kUn ~Yet hasıl olacak tenevvu bugün· 
~altUn ayuı mi olur? or8J5mı bilmem. 
~a at bugUnkUnden başka bir çehre 
lir~terse de yine tenevvudur. Kim bi. 
' bİ ~iki. gelecek zamanın adamları 
llııı t rn §ıındi Yunanistan'm, Roma'-
bı baıı kit:ı.blannı keşfettiğimi?. gi
~ ' Shakespeare'in, Gocthe'nin, Bal-

baş:: O~stoyevski'nin, veya büsbütün 
8ctj . §aır ve mubalTirlerin birkaç e
ler ~.1 keşfedip onlara en eski klassik. 

1Ye bakar A.. • 
dinı:;ada.şrmm sözlerini adeta öfke ile 
~ it hn. Fakat onları kaydetmekten 

endimı alamadım. 
Nurullah ATAÇ 

"--------~~---~-----
0 r tak ö y de 

~buıunan ceset 
~llgaıt11ı bir ermeni 
kadını olduğu 

l:>.. an taşı ldı 
~ ~ sabah Ortaköyde denizden çı· 
lıt, ldın cesedinin esrarı anlaııimıı-

>ıaıı 
tan it Caltıda Hacıbaba ısokafında otu-

~§ l':ıduracı Boğosun kaynanası alt
'1i!,..t !ıncıa Markruhi evvelki gün saat ., c ~l' 
~cll. Çtlt ıscye gideceğini söyliyerek ev· 
li.•caiııc ~!tır. Yaşlı kadın Pangaltı ki
t !rtıtı cıtıniş, orad., tanıdıklariyle gö
tıııa ~~İ·dbu a~ada Ortaköyde bir tanıdı· 

be . cccğıni söylemiştir. 
d llıtdc 
ır. \> 

11 1 
n Çıkan ceset i~te bu kadının 

l:ıhkik ş ı kadının denize nt.sıl dü§tüğü 
Cdilınekt d' 

~ e ır. 

~a "ı\t>ı -~-------
ti! ltııeııınd 1932 senesinde Senbenu-
eı: ~aıtııt en almış olduğum mek
~ 1 «:ııta naınemı kaybettim. Yeni-
n ~OJtt::cağımdan eskisinin htlk-

• Ekrem 

Diploması olmıyanla- Erzincan~a 
. k d b b 1 . .., . şeker fabrıkası 

rın a ın er er ıgı inşaata fl~babıırda 
başlanıyor 

ya a m ~ m a 1 a r 1 .~~~ye §eker fabrikaları . ~umi 
~ mudürü Kazım, A vrupaya gıtmış ve 

• • 
ıs en yor 

Kadın berberlerioi11 bu isteğine diğer 
berberler şiddetle itiraz edlyorJar 

Berberler cemiyetinin yıllık kongre
si bugün Eminönii Halkevi salonunda 
yapılnıaktadrr. Bu cemiyet ötedeııberi 
senede bir heyeti umumiyesi topl::.nan 
yegane cemiyet haliooe bulunuyordu. 
Şimdi ticaret oda~ının kararilc bütün 
esnaf cemiyetlerinin heyeti umumiye. 
leri yapılması Uı.karrür edince, diğer 
cemiyetler meyanında berberlerin he
yeti umumiyesi de tekrar toplanmak
tadır. 

BugünkU toplantıda münakaşayı mu 
cip olacak bir me\·zuun bulunduğu 
şimdiden anlaşılmaktadır. İki üç gUn
denberi kadın berberleri imza toplıya
ra.k bir mazbata hazırlamışlardır. Kon 
gre riyasetine verilmek üzere hazırla
nan bu mazb3tada kadın berberleri 
cemiyete bağlı olan mektepten kadın 
berberi diplomasını hafa olmıyan her 
hangi berberin k:ıdrn berberliği işiy

le meş.r{Ul olmasmm men'i ve bunun 1-

çin be!ediye nezdinde teşebbüslerde 

bulunulması istenmektedir. Halbuki 
diğer berberler tamn.miyle bu fikrin a. 
leyhindedirlcr. Onların kanaatine göre 
kadın berberleri semtlerin ihtiyacına 
göre yayılmam:ştır. Binaenaleyh E -
yüpteki bir kadının, bir sürü masraf 
ederek şehrin başka bir köşesinde ka
dın berberi aramasına hiçbir sebeb 
yoktur. Sonra da gelen müşteriyi red-
detmek bugünün ticaret ruhuna uymı
yacak bir kaidedir. :Memlekette erkek
ten çok kadın mevcudu bulunduğuna, 
bilhassa kadın saçları erkek saçından 
daha çabuk tuvalete ihtiyaç göster -
diğine göre, kadın berberlerin.in bu -

günkil kadrolariyle bir tahdid konul • 
masım istemeleri manasız görülmek
tedir. 

Bugünkü kongrede bu iki fikrin çar
pışacağı anlaşılmaktadır. 

, __ ~---------------------------------------~-------------
Bir piye etrafında 
çıkan dedikodu 

Necip ~"'azıt, eserinde gazeteciliği ve 
gazetecileri düşllren hiçbir nokta 

olmadığını bildiriyor 
Şair Necip Fazil KUfakürek ye

ni eseri "Bir adam yaratmak,, piye. 
ainde !Ja:::;etcciler aleyhinde pargalar 
bulunduğuna dair bir dedikodu orta
ya atılmı§tı. Dün bir ak§am gazete
si tarafından da mevzuu bahsodil6n 
bu dedikc • : dolayı.sile Necip Fazıl Kt
sakllrek bize bir mck-tup gö,ıdcrnıi§
tir. Diyor ki: 

Duha dün, bir scy:ıhat dcnüşü, !s
tanbula ayak atar atmaz, Şehir tiyat
rosunun 24 saat sonra oynıyacnğı 

(Bir ada:çn yaratmak) isimli piyesi
min, gazetecilik muhitlerinde korkunç 
bir dedikoduya yol açtığını gördilm. 
Tiyatrodan bana haber verildiğine gö
re, matbuat cemiyeti reisi H:ı.kkı Ta
nk Us, izahat almak üzere beni ara-
mı~. 

Henüz temsiline başlanmamış bir 
eser hakkında, ortaya atılan bu pa
tavatsız dedikodunun özü şu: 

Şehir tiyatrosu mecmu~mm 85 ın
cı sayısında, eserim hakkında, bir ma 
kale _çıkını§. Bu makaleye göre, san
ki ~rim gnzctci denilen tip!, her 
türlü ah1ak ve faziletten nasipsiz gös
teriyormuş. 

Derhal H:ıkkı Tarik Us'u aradım. 
Ankarada olduğunu öğrendim. DUn 
Ankaradan dönen dostum ve eski pat
ronum Hakkı Tarik Us, ben daha te
lefonda lMa başlamadan piyesi oku
duğunu, içinde gnz:etecJyi ve gazeteci
liği düşüren hiç bir çizgi olmadığını 

-'---------··------------ - ~-.,,,· lÇERDE: 
• DAJilJ.lYE \'EKALETt ban ''llftyctler 

deki merkez tcşkiUılını scnişlt'lmck ,.e 
uzun müdd~Uir ıam sörmcmi~ memurin- · 

rın mııaşlarını nrltırmnk için har.ırlamnk· 
ta olduğu kanun projesini yakında bitire
cektir. 

• OTODt'S MESELESİ etrafınrla yapı· 
lan tııhkiknt ~ona ermiı, ,., fezlekenin ho· 
ıırlanma"iına haşlnnmı~tır. 500 ~nyfa tut:ın 
fedcke bir h:ıftnya kadar tamamlanmış o· 
laı-uktır. 

• Ill'nSADA iş kanununun 48 inci mact 
nesine aykırı hareketle bulunan Lc\'i i:oı

mlnc1e yıılıudl bir fahrik:ılör ilk dcfıı 

mııhkfoıneye verilmiştir. 

• EMXIYET U. MÜD(~RT.N~O tarafın· 
rtnn, bekı;fler için tık:ırılacak konuna c-
110~ olmak fb:ere bir proJe hnrırlnnmakln
dır. 

• JKTİSA T \'EJ\AJ,ETİ su mahsulleri I· 

eserdeki (§eref) isimli gazete patro
nunun ahlaksızlığı sadece şahsına 

milnhasır bir tip halinde canlnndırıl
dığmı, Şehir tiyatrosu mecmuasında 
çıkmış makalenin yanlı~ bir görü • 
şe dayandığını, hulasa (Bir adam ya
ratm:ı.k) piye.:;inin gazeteciler aley
hinde, umumileştirilmiş biç bir fikro 
sahne olmadığını kendi ağzile söyle
di ve mesele bitti. 

Eserim oynanınca. gazeteci dostla.
nmm emniyet ve itminana kavuşa

caklarını düşünerek i§i kapanmış te
lAklti ettim. 

Fakat dünkU bir akşam gazetesin
de (Türk gazeteciliği acıklı bir i:.~n 
i::ıahını bekliyor) ba[}lıklı ve birinci 
sahüe taktikli bir yazı görünce dedL 
kodunun ölçüsünü anladım ve şu ilk 
ve son izahı vermeğe nefsimi mrla
dım: 

1 - BendE:Il patron, muharrir, muh 
bir, müvezzi, .mürettip, hiçbir gazete
ci, meslek b:ı.kımmdan, gazeteciliğe 

düşman olduğumu ümit edemez. Ben 
bizzat ve bilfül gazeteci;}'im. 

2 - Hiç bir meslek, içine bir kaç 
namussuzun hulülünU önliyemiyeceği 
gibi, gazetecilik de önliyemez. Onun 
içindir ki koca bir orduda bir iki ca
sus mi!cyasmda, ga:rotccilikte de bir 
kaç namussuz bulunabilir. Buna m~ 
olmuş ve olabilecek hiç bir meslek 
yoktur. Piyesteki (şeref) tipi. gaze
tecilerin değil hayali bir gazetecinin 

çin h:ı7.ırlamııkto olduğu konun proJeı.ını 

tam:ıml:ım:ık üzeredir. Proje mucihlnC'e 
htnnbul bıılıklıanesinde mort,•rn te:o-.isııtlt 
!Jir nnlrcpo kurulacaktır. 

• ~AFIA \"EKAl.ETl et UC'urlıığunıı bir 
yıırdım olnınk füere Dcıniryoll:ırında hay
\':tn n:ıldiy:ıtı üzerinde yüzcle on tenr.il1H 
ynpm:ığı k:ırarln~hrmıştır. 

" Enzem·l\m.\ hu !'>ene itind.- ycnlclcn 
on tıınr ilkokul y:ıınlnr.nktır. 

• Çt'RCK A YAKK.\011.AR'ın pfyn:.odn 
ço~nldıi.h ı;ıörülcl!i~finılcn l\unrturacılar 
c~miycll hunun önüne geçmek fö:ere ted
birl.-r nlma~ı knrnrloştırmıştır. İlk tertbir 
olmak iizere kıınrltırtılnr cfamg:ılnnacnklır. 

• fl.KMEKTEPl,ER'dekl fakir talebeye 
yardım olmek için kurulmuş olan U5 

Erzincan ovasında kurulacak beşinci 
§eker fabrikamıza lüzumlu tesisatm 
satmahnması i§leri için temaslara 
başlamıştır. Öğrendiğimize göre, be
§inci şeker fabrikasnun inşaat işlerine 
önümüzdeki ilkbaharda ba§lanacaktır. 

Beşinci ~,eker fabriknmımı kuruluşu 

sebebi, malUm olduğu üzere mcmleke
Ümizde günden güne artan şeker istih
laki ve halen memleketimizde A~pul
lu, U§ak. F~kişehir ve Turhalda faa
liyette bulunan dört fabrika imalatı -
mn memleket ihtiyaçlarına kafi gel -
memekte oluşudur. İstihsalle istihl~k 
arasındaki bu farkı karşılamak için 
geçen seM hilkumetin milsaadesile 
l 1,991 kilo şeker getirilmiş ve bu se. 
ne ihtiyac daha fazla genişlediğinden 

·~niden 20.000 kilo §eker ithaline za
ruret hô.sıl olmuştur. Bunun bir taraf
tan da memlekette bulundurulması za
rureti bulunan stoklarm mevcudunu 

korumak mecburiyeti bulunmaktadır. 
Erzincan civa.rmda kurulacak ve su 

kudretiyle i§liyecek olan beşinci §eker 
fabrikası mevcut fabrikalarımızdan 

biri olması itibarile imal masrafı daha 
a.z bulunanı ofacaktır. Erzincan ova -
smda yapılan panc:ı.r ziraati tecrübele-
ri fevkalade neticeler verdiğinden ve 
buralara pancar zira.atinde mütehassıs 
Bulgaristan göçmenleri Iskatı edilece
ğinden fabrikaya lazım olan ham mad. 
de fazlasile bulunabilecektir. 

Karadenizde 
fır ına var 

Diln yurdun hemen her taraf mda 
havalar bozmuş, ve bu arada Karade
nlıde de kar tipisi ba§lamıştır. Bu 
yüzden Cumhuriyet, Horra, E -
ge, Kurtuluş ve Emek vapurları Sinop 
liır.anına iltica etmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

J>Un deniz ticaret müdürlüğüne, Ks
radcnizde şiddetli bir karayel fırtınası 
ve tipi olduğunu bildiren haberler gel. 
mi~. bu yüzden sefere çıkacak vapur
lar limanda alıkonulmuşlardır. Kara. 
denizden postalar da gelmemiştir. Bu 
gün şehirde de hava açıktır. 

portresidir. Ye yalnız kendi kendisin
den ibarettir. Nitekim ayni patronun 
emrinde çalışan (Turgut) tipi de, fil
li ve h:ikiki gıızetecilikle beraber iyi
lik ve temizlikten bir örnektir. Ese
rimde kötlilüğün kurbanı d:.ı, faili de 
isyankt..rı da gazetecidir. 

Gayesi tam:ı.milc başka bir sanat 
hamlesi karşısında, bir takım bet
hah ve suikas~çı endişelerin, kendile
rine ne yollard:m ve ne b:ı.hnsına mu
vaffakıyet aradığı, bu vesile ile par
lak bir vesikaya kavuıiuyor. Esasen 
benim, eserimde kötillüğünU canl:m
dırmağa çalıştığım tip de işte bu tip
ti. 

Bu tiplerden en keskin nefreti du
yan ve duyacak oln.n gene Ti.irk ga
zeteciliğidir. Başka sözilm yok. 

Ncdp J<"nzıl J~Lç;AKttREI{ 

heyetin çalışmalarını toplu H' clnh:ı \'erim
li bir halde y:ıpnhilmclerl için tertibat 
nlınmıştır. 

• ISTAl\nt.LDAKl CEMiYETi.ER '°" 
birliklerin ıın:rıl:ırı, 11on olnr:ık kunıl:ın 

ın:ıılcnl ~nıınyi cemiyeti ile 400 e ballA 
olmuştur. 

* H('KCl\tET Tiom:ıny:ı, Yuııo-;la,·ya ,.e 
nuısnri~lnnclan mem!C'!:etimlze E:C'lmiş olnn 
34RS millctd:ı~ımızı Türk tabiiyetine kn· 
hııl etmiştir. 

• 17.~flR PA:\'A YIRl'nda bu ııcnr bir de 
haYa tr.hl:kc"iinrteıı korıınmıı pavyonu nçı
locoktır. nurnda ziyıırelçilerl hll\'I) tehli
kesine karşı nno;ı! korunmak liızımgcJdlği 
sö~lcrile<'ekllr. 

• NAFi.\ VEKALETi şehirler nra!:ı tele
fonunu ı:ıeııi~letmek için al<lığı tcrlhirlerl 
lathikn dcvnm etmektedir. Bu mryondo 
~fcrc;incle efe yeni ıe~isat ynpıJm:ıkladır. 

Yakında burası ile de dil:ıer şehirler arn
.'ıında telefon muhaver~lerl başlıyacaktır. 

- ~ ,.. - -- ... . ...... __ 
TAN' da 

Hltlerın nutku 
Ö IIER Rıza Doğr.ul yazıyor: 

Almanyonın devlet ve hilkQmet şefi Her 
Hillerin dünkü nutku, her nutku gibi, bir 
lı:ıyJi uzundu. Mnlöm olduğu üzere Her 
Hillerin Sinyor ~lusolinldcn farkı, birinin 
uzun, birinin kıs:ı söz söylemesidir. Nu\uk 
orada bir alkışlarl:ı, ve heyecanlı tcr.nhür
lerle karşılanıyordu. Sürekli alkışlnr ,.e 
"Hiel,, sayhaları anısında biten mOuk, 
hcrşeyden ene), beklendiği gibi sürpriz
lerle dolu de{lildi. HattA yeni bir şey de 
öğr~lmiş sayılmaz. Fnkal birçok noktalar 
üzerinde Alman noktoi nazarının anl:ışıl

mnsınn yardım etmiş gibidir.,, 
Ömer Rı:a nutkun iki mühim ktsmım 

Avıı.~tııryarian ve ispanyadan blıhis par~a
ları tahlil cltlkten sonra diyor ki: 

Almanya niçin başka milletlerin mukad 
deratınn karışıyor ve niçin 'liliıhh kun-eı
lerini bnşkn milletlerin işlerine knrışlırı

yor? 
nuna sebeb ideoloji blrli~i mi ' 
O halde İspanyada mulrnbil lrkolojiyi 

güden tarafa, diğer deYletlerin de, ayni 
şekilde yardım etmesini, ''e bu )ardımı 
kudretinin genişli~! derce<'! inde ;rapm:ısı· 
nı kabul etmek Jbım.gelmez mi? 

Yaziret bu şekilde muhakeme olunur vı 
milletlerin, bilha!ii!la Avrupalı millcllerin 
mukadderatına ~ahlp olduktan esası ka
bul edilirse Almanynnın tuttuğu sirascti 
makul nyıı dolru görmlre im~An kal
mar. 

Hitler Milletler cemiyeti hakkında söı 
söylerken onu yalnız haksızlılıın Te insaf· 
sıdığın kaynağı sayınışlır • .Milleller cemi
yeti nizamını Versaydan B),rrnak üzerin· 
de ittifak vardır. Fakat ittifak ancak bil
tün tarafların enla~nrnk çalışması ile ta
hakkuk edebilir. Almanya, bu yolda yar
dım gl5stere<'eAine mütemadiyen tecııvüı 
~iyasetlne milzaberet ıöstermiş bulunu
yor.,. 

KURUN' da 

Bir piyesin 
macerası 

Ş AIR Necip Fazılın yeni plyc5l drafın 
da cıkarılan dedikodudan bu nüsha· 

mı:ın dlbcr ııarunlarında bahscdiuorzı:. 
Bu mevzu D:eı:lnde buglln Kurun arkada
ıımır da e:cümlt ıöyle uazmaklariır: 

"Bir adam yaratmak,, ,piyesi daha OY• 
nanmadon önce etrnlında al6kn uyandır
maya başladı. Bu çeı,llli altıkalnr araıoında 
gazetecilerin veya gnzetc sahiplerinin eser 
de lııhkir ve tezyif ,l'dildiği yolundaki bir 
bfikilmden doğmuş olanlar da vardır. Ni
tekim ~ızdon nlııza doln~nn ve l'scrc An· 
kara caddesinde gücenik bir hava hazır
lama meylini gl>steren bu !iiÖZler dün de 
Son Posla arkactaşımızın ııütunlarınn geç· 
mi şiir. McsJcktaşlanmızın bu hııssash etini 
yerinde görmekle ber:ıber biz de eser hnk 
kında yazılan bir yazıyı değil, evveli\ ese
rin kendisini okumuş olmak ıııfot ve ıı:ı
IAhlyetl ile bu endişenin yerinde olmadı· 
ijını s6ylcrne)·i bir kadirşinaslık TazICesl 
biliriz. Ye mesll'iU temiz: tutan bir snzete 
ci sözüyle hu le!Akkiyi eserin kendi mahi· 
yeline hfi:o;bfitün aykırı buluruz. 

Filvaki piyeste kendini ns:ın bir adn 
mm oftlu olmnsı gazeteye yazılrlığ1 içi 
muharrir Hü~rev bu husu'>t hayata nlt if 
şanlı yapan ve bunu bir vazife oeklind 
göı;teren gnzeleclrc acı ~eyler söylemek 
tedir. Du sözlere muhatap olan belli k 
yn muayyen bir gazeteci Te rnünfcri 
hir :,nhı~tır. Ynhut gazeteciliği höyl 
bilen veya bl>yle kullanan bir g:ızctccl tip 
dir. 

Bu neviden bir g:ızetcci tipi biu ,;ör 
nihayet münknriı olmuş bir soyun müs 
teha~e~I addolunmak suretile esere bclk 
bir itiraz olahllir; Myle itirazı da kola~· 
lıkla karşılıy:ıhllece~lnde :,üphe ~tmcdi 
ı:!imlz ve bir.zat bir gazeteci hildi~imiz N 
cip Fazıl üzerinde ö:r: mc!IJeğinin ceph 
ııinde infial uyandırocnk bir tas:ın'Ur yo 
ınn)'I haksıılık saynrıı.,. 

KömUrden ve balık
tan zehirlenenler 
Erenköyünde Bağdad caddesind 

Köseleci sokağında Samiycnin köşkü 
de bahçıvan Adapar.arlı İlyas, d'" 
akşam Uzeri köşkün abdeshanesind 
yıkanmak istemi", ağzına kadar ate 
dolu bir mangalı abdeshaneye koy 
muştur. Bir mliddet sonra abdeshnn 
ye giren İlya.sa. iyice yarunıyan kömil 
ler çarpmı§, kömUrden zehirler.ere 
ö!müştür. 

Bahçıvan ortada görUnmeyincc 
ranmış, cesedi abdeshancde bulu 
muştur. 

Bundan başka Üsküdarda Abncıd 
de sokağında, 12 numaralı evde ot 
ran Halil Yenimahallede Hristonu 
dilkkfuıında balık yemii, biraz sonr 
zehirlenme alAimi gösterdiğinden ha 
taneye kald~. 



4. 

Dahi iye V 
nu 

Ankara, 20 (A.A.) - 1Inlke \·ler1-
nin ·uruluşlarının nltıncı yıldönilmU 
bugün memleketin her tnrafında bü
ylik bir mernslmle kuUulanmıştır. 

Bu milnasebetle Anknra halkevJn
de yapılan toplantıda bllyUk Mtuet 
Meclisi reisi .Abdülballk Renda ile 
vekiller. mebuslar, vekAletler ileri 
golenterl ve kalabalık bir halk kUt
lesJ hazır bulunmaktaydı. 

:t.lerıuılme ıa.at 15.30 da istikllı.1 
martı ile baelanınıe Te onu takiben 
Scl11lert bakanı. PartJ genel 8ek rele
ri şakra Kaya söyı.,aığt btr nutuktn 
balke•JerlDID de#erll C&lışmalarını 
~ğmllş ve U2) :reni balkevlnl açmış. 
tır. 

lçlşlerl bakanımızın sılc sık nlkış
Jarla karşılaşan ve Anlrnra \'e İstan
bul radyoları ile neşredilen bu nut
kundan aonra .. Tlmur., piyesi büyük 
bir mu t"attaktyet1e temsil cdiJmlşUr. 

Dahiliye VekUintn nutku 
.. __ Sayın yurtda.şlarım, 
Halkevlerl bugün alttncı, talışma 

111ma, giriyor. Bu yıl yurtta. (42) 
ev dnha açıyoruz. ( 42) şehrlmfz dn· 
ha, mtm utknnun, bllgl ve görgU ışı· 
~na kavuşacak. 

Gelecek yıllnr, bu töreni açacak 
1>lanlarnı bu a.dedln birkaç mlslinJ 
BOylemekle bahtlr.n.r olacaltlarına 
.kanaatJm vardır:. JfalkevlerJnln ilk 
açıht tarihi olan 93 2 de bizim yalnız 
[(.U) evlmtz :ve (34000) üyemiz var
~ır. Bugflo 20 şubat 938 de ycnlJerl· 
le beraber <-209) evimiz ve her biri 
8D•.7a.l 1' bölUmilnde. aktif rol sah1· 
l>J erkek kadın .. 1-00000., den fazla 
faal YO :rnzlfec.far Uycmlz vardır. 

Ulu Seftmtzln,emlr ve :müsaadele 
nle bepfnfzl ve sfzfn yüksek şahsl
)'etlerlnlzde büyUk mllletlmh:t, ulu· 
ut Onderlmlzln ulu adtna hürmetle 
v• muhabbetle selll.mfanm.,, 

Da.btllye ~ktll bundan l!onra 
halkel'lerlne dair statistlk malCımat 
vermiş, burada cahşanlar \'O buara
da bilhassa öğretmenlere teşekkUr 
ederek ve halkevlerlnde çalışılan iş 
ler balrtnnda maJümat vermiştir. 

Dah•:ıye vckll! stlzlerhıe şöyle 
devıim c:tmlştlr: 

••- .Arkadaşlar, 
HaJkcl'JcrJnlo gecen yıllarda yap

tıklnrını ve bu sene yapacaklarını 
kısmen anlnlmıt oluyorum. Ve ev
velr.e de dediğim gJb1 bugOnkO şart
lara gara muclbl memnuniyettir dl .. 
yorum. Fakat balkevlerf ve balkev
lerlnln fnaJlycU mllletfmfzln yük
sek Mcnllne ıte derJn !hUynçlannı 
tatmin edecek btr verime gelmedik
lerini derhal söylemollylm. 

''Yurtdnşlnr: 

Du memlclcet. ı-e mlHetin son asır
Jardıı. eçlrdlği bUyUk fel!ketler ve 
teblıkeler cihanın malumudur. Bunu 
en cok ldrAk edenler şUpheslz kt ge
ne TUrklerdlr. O gUnlerln, acı hatı
raları ibret alınacak derslerle dolu
Ciar. Styasal varlığı yok edilmiş ve 
tarihinin sarfnları kendisine ebe
li!ryen kapatılmış sanılan Türk mil
Jeti. her sabadaki yoksullukları. 1-
~lndekl 're etrafındaki zorlukları 
yenerek tekrar medeniyet ft.Jemi lçe
l'fslnde hatırı sayılan hakkına vo 
harslyet.fne riayet edJlen yepyeni 
bir devlet oldu. 

M111etJnln secfycslne Te ltudretlne 
en çok gUvenen '\'e fiUkbaJlne en çok 
inanan "e onu yUksek bllgfsl, cellk 
iradesi n sonsuz vatan ve m1llet 
rı:ıubabbctlte kurtnran ..Atatilrk ol
ı!a ... 

"Menfi muzrr elemanları memle
ketin TC mlJJctfn bünyesinden çıknr
mıık ve atmnk bu memleketin ve 
mtl1etJn mtııt seclyesJnf koruyarak 
mOsbet ilmin ve modem tekniğin 
btıt11n lcablarrnı tatbik etmek ve 
Ttırk milletini tarihte lA.yık olduğu 
yllksek ha.yat ve medeniyet sevlye
stne çıkarmak. lstlhsall arttırmak. 
lote, Tilrk devletinin kurumunu ve 
'.Atatllrk fnkılAbınrn gayesini hQlAsn 
eden esaslar. Cihan buna Kemalist 
rejimi diyor. 

Biz Türkler buna "AtatUrk tnkt
lA.bı., diyoruz. Ancak ve ancak bu 
fnkılft.brn \"'e prensiplerinin memle
ketJmfzi koruyacağına ve lsttkIAllnf 
kurtaracağına gecmf~tekt, etrafı
mızdaki ve anumuzdekl blnhlr misal 
ile inanıyoruz. 

TUrk fnkıltıpçıla.rı ve mUncvverle
ı1, halk içinden yetişmiş ve halk 1-
clnde kalmış adamları ve halk cocuk 
lartdır. Halkın ihtiyacım memleke-

Ça!'şamha akşamı 

MELEK 
s nemasında 

' 

tin duygusunu halk kütl esi tçlnde 
yaşıyanla.r blllr. Bizim halkçıl ığı
mız ne insani bir hissin şefknt ve 
merhameti ııe de bir görenek ve he
ves icabıdır. Zaten biz Türklerde 
rumre, cemant, sınıf farkı yoktur. 
Hepimiz bli>iik kütlenin bir Yazifcsl
nl nlmış adamlarız. Bir !:iftçl, blr iş
çi bir doktor bir heklm bir sanatkfır, 
bir mebus, bir vekil miııt ve içtimai 
çalışma hayatında hissesine dilşenl 
yapmakla mükelleftir. MUII vazifede 
şeref ve mesuliyctto hepimiz mllsa
,·iyfz •. 

:MemlekeUmlztn bugUnkU ikbal ve 
fstfkbnllni ve hUrrJyetlni ve husu
siyle tstikballnt bütnn milletçe Atıı.
tUrk rejiminin tatblldnde görUyonız. 
Ve bunu takip ve tatbikte kendi 
vicdanımıza, milletimize ve vatanı -
mıza karşı söz vermiş bulunuyoruz. 

Du rejim mHlf ve realist bir rejim 
dlr. Tekniğin yabancısı olmaz onu 
nerede bulsak nlmak bizim için bir 
borçtur. Sosyal ve siyasal JJfmlerln 
ve bilgllerin esası behemehal mmt 
seciyeye dayanmalı ve mflleUn reel 
mcnfantlcrlne uygun olmalıdır. 

Bu siyasal ve sosyal ilimlerin her 
yerde vnsfıesaslsi milli olmaktır. 

Yabancı telkinlerde, behemehal 
o yabancı memleketin menfaati h!
iklmdlr. Memlekctlmiz bu kadar esas 
lr, metin bir ikbal devresine girmiş
ken istikbalimiz ve hUrriyetlmtz 
maddi ve manevi kuvvetlerle emni
yet altJna alınmışken bUrilndllklerl 
vasıflar ve gösterdtkler1 gayeler ne
kndar aldatıcı olursa olsun hariçten 
gelecek telkinle!'.I dikkat ve ihtiyat 
la telAkki etmek ve böyle rejimimi
ze nylurı yabancı telkinlere ajanlık 
çr#Jrtknnlrk, tolJnlJrk edenlere mü
samaha ve mUsaade etmemek hexıt
mlz tein mlllt bir vatan borcudur. 

EfkArı umumlyemlz ve bahusus 
yarın bu memleketin lkballne ve fs
ttkbaline ha.kim olacak genı;lerimlz, 
menbaı meşkük, maksadı mağşuş 

her biri ya ferdi bir iğblrann ya 
şahst bir menfaatin yahut bir tnklsa 
rın ve herhalde derin blr gafletin 
veya nankör bir ihtirasın esiri ola-

rak mlllet birliğini çokemlyen bedhah 
ların ve bedbahtınnn tesirinde kıı.la
mnzlnr. B6yle yabancı ve yalancı 
telkinlere mani olncnk mUeyyldele
rln başında milletlmlzln, hususile ya 
rm memleketin mukadderatrnı idare 
edecek senı;lerim,zin yUksek seciye
leri memleket ve mlllete bağhhkları 
gelir. Halkcvleri Atatürk lnkıltı.bı 
prensiplerinin halk arasında. yayıl
ması derioleşmesi ve kökleşmesi i
çin kurulmuştur. Bu ltibnrla halkev 
lerine kliltlirel yayın Ye korum ye
ridir demek lQzımdır.,. 

Şehrimizde merasim 
Halkevleri kuruluşunun altıncı yı1-

dönümü dün, yurdun her tarafında ol· 
duğu gibi §ehrimizde de merasimle kut 
lulanmrştır. Yeni açılan 42 Halkc
vin:ien üçü fstanbulda olduğundan, 

§ehrimizdeki Halkevlerinin sayısı bu 
auretle ona çı~ış bulunmuktadrr. 

Dün açılan Fatih, Eyüp ve Bakırköy 
Halkevlerinde de merasim yapılmış, ve 
gece birer çaylı danı verilmiştir. Ayn· 

ca Eminönü, Beyoğlu, UskUdar, Şeh· 

remini, Beşiktaş ve Kadıköy Halkevlc

rinde toplantılar yaprlı:ırak ba~anlan it· 
lcr anlatılmıı, konserler, müsamereler 
verllmi,tir. 

• Dnnimarka Jmıl ve kraliccsi Cannesn 
gelmiştir. 

• Yunnnistnnda eski naı:ırlardan Papan· 
rlrcou ile eski mcbu61ordnn Stamatioı; 
Mercourh, ftstııcı hJr takım beyannameler 
neşretliklerlnden dolayı tevkif edilmişler 
ve bir ada:ra sfirülmüşlerdlr. 

• Mncnr meclisi mllll müdafaa komis· 
yonu 22 şubatın topl:ınmaJ!a davet edil· 
mi~tir. Komisyonun Macar ordusu hakkın 
da m:ılt'ımnt olmak için toplnnncağı res
men bildirilmektedir. 

• n:ızı ecncbt gazeteler nuıcnkonun knr 
dcşlnln ?ıfacnrlstnnda ikamet etmekle ol· 
du~unu yaı:mışl:ırdır. l\lncnr telgraf ajansı 
bu hnherin do#nı olmadıaını bilditmck1c· 
dir. 

1Btil4cı1.ar elinden kurtulU§Unun yıkWtıümü birkcıç gan lJnoc bütün yurdıla büyük merasimle 1cutlıılanan Alara§ta 
k-urtuZU§ bayramı pek parlak olmıt§tur • .Resimlerimiz geçit rumini t1e milli müoadcleys i§tira.k eden .Mara§lı mi. 
lisleri gösteriyor ... 

Başvekil 
Hariciye Vekili ile beraber 

Bu akşam Aokaraya 
gidiyor 

Şehrimizde bulunan Bapekil Celal 
Bayar, dün akşama kadar Peraplas~ 

kalarak H:n-ieiye Ve'kjll ile Meclis ikin i 
reisi Hasan Sakayla göril§müıtür. 

Celal Bayar akşam üstü Dolmabahçc 
sarayına giderek Atatürke mülaki ol

muştur. 

B~vckil bu ak~ Hariciye Vekili 
Tevfik Rüıtü Arasla beraber Ankara· 

ya gidecektir. Rüttü Araı, diln 'kendi
siyle görü§en gazetecilere, kendisinin 

Mısır seyahatinin takarrur et:mif bu
lunduğunu ve Mısır kralı majeste Fanı-

ğun da Türkiyeye ıeleecğini, ancak bu 
:ziyzıretin hangi tarihlerde yapılacağı-

nın henüz taayyiln etmediğini .Oyle
miştir. 

lngiliz kabinesi 
Gllr Bqtarafl 1 ind4e ~ 

Edenin mntaleaeına göre Alman
ya. Avusturya üzerine tazyik yap
tığr şu sıralarda İtalya Ue acele mü; 
zakerelere girişerek blr anlaşma 
taslağı vUcuda getirmek lngtltere
ntn korktuğu zannını U:"andıracak
tır. Baş'\"okfl ÇemberlA.yn ise bu ka
naatte değildir. 

Mubnfrı:zak!r partinin mtıhtm bll' 
kmmı Ue ikl muhaleret partın ve 
efkft.rı umumlyenln daha mUblm bir 
kısmı Edenin nokta\ nazarını tut
maktadır. 

Kabine toplantısı Uç saat %0 daki
ka devam etmiştir. Eden başveka.let 
ten ı;ıkarak dışbakanlığına gltmlş 

ve yolda: .. Diz Edenl istiyoruz ve 
1tnlya ile hiı;btr pakt istemiyoruz., 
diye bağıran halk tarafından hara
retle alkışlanmıştır. 

"Sunday Dfspntch,, gazetesine gts
re, Lord Halifa:ıı: Edenin yerine dış
bakanlığa geçecektir. 

Eden Ho Cranbourne'nın tstlfalan 
resmen teyld olunmuştur. 

Çemberldyn, bugün Avam kamara 
sında beyanatta. bulunacaktır. 

Eden bir beyanname metni hazır
lamaktadır. Mumailyeh Avam kama 
rasında. okuyacağı bu beyanname tle 
istifasının esbabı hakkında izahat 
verecektir. 

Millt liberal fırkasına mensup na
zırlar Edeni takip edip ~tmemek 
hususunda bir karar ittihaz etmek 
Uzere ayrı bir konferans aktedeeek
lcrdtr. 

Kabincntn mevkii de sarEıl dı 
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vam kamarasında başvektl beyanat
ta bulunduiu ve Eden lıtlfasının es· 
babını izah ettiği sırada bu istifa çok 
hararetli ve gUrU1til1U müzakere ve 
mllnakaşalara yol açacaktır. Dun Ni
ceden avdet etmiş olan Lloyd Geor
geun, mutadı olan kuvvet ve şiddetle 
bu münakaşalara mUdahalesl mubte 
mel görülmektedir. Slyatıetl Edenin 
siyaseti ile ekseriyetle mUteraflk 
olan Çurçllln de müzakerelere karıı, 
mnsı mUmkün görülmektedir. 

Edenin Jstlfası, muhaliflerin şlm• 
diye kadar görUlmemlş blr şekllde 
kıyam ı:-e isyan etmelerini intaç ede
cek ekseriyet içinde de bir muhale
fet hasıl olacak olursa kabinenin '\"& 
ziyetl .., ahlmlcşecektlr. Vaziy.et, ni
yet '\"e tasavvurları henüz ma!nm ol
mı:ran Çurçllln hattı hareketine ge
niş mikyasta bağlı bulunmaktndır. 

Zehir kaçakçılarına 
I 

rşı 

Mevcut kanu i 
lerimiz k .. i 

Prf. Mazhar Osman ka 
linç etmek fikrinde srar di 

a ~ı 
or 

Yeşilay kurumu §imdiye kadar daha 
fa.zla alkollü içki düşmanlığı saha.sın· 
da. 2arfettiği mesaisini memleketimiz
de ~ddetin.i arttıran beyaz zehir tica
retine .karşı da teşmil etmeye karar 
verm.i§tir. Bunun için cemiyet propa· 
ganda, konferanslar, gençlik arasında 
telkinler yoluyla beyaz zehirle müca· 
deleyo girişirken bilhassa muallimler· 
le ve gençlerin ana ve babalarile te
masa. girişerek onlarla el birliği yap. 
maya çalışacaktır. 

Yeşilay kurumu başkanı Ordinarylls 
profesör .Mazhar Osman bütün bunla· 
rm üstünde olarak beyaz 7.Chirln önü· 
ne geçmek için bugiinkU mücadele va
sıtalarından ve kanunt müeyyideler
den hiçbirir~nl kMi görmemekte ve 
ortaya~ fikri atma.ktaclır: 

•- Beyaz zehir satanları l~ etme. 
ll!,, 
Yeşilaym geçen kongresinde ileri 

stırmilş olduğu bu fikri profesar .Maz. 
har Osman yazdığı bir makalede aöY
lo izah ediyor: 

"Eroine karşı sefer'ber haldeyiz. HU.. 
k\lmetin büUin vasıtalarlyle beyaz m
hir sata.nl&ra karşı açmış olduğu mü. 
cadeleye rağmen, bilhassa. gençlik a
rumda bu beyaz toz ortalığı kmp ge
çirmektedir. 

Bunun yüziln6en halihazırda Bakır· 
köy akıl hastanesinde 200 genç tedavi 
edilmektedir. Bunun içln senede 35.000 
lira sarf ediliyor. 

Çocuklarınız, cigar& veya alkole a
h§Jl'Sa derhal farkedebilinıiniz, ~ünkU 
alkoliln kokusu, sigaranın leke ve ko
kustt vardn-. Fakat bu be.~erlyet dUg
manmm ne lekesi, ne kokusu ve1hasıl 

hiçbir şeyi yoktur. Vatanını seven öğ
retmenler, ve aile babaları ve genç.. 
liği gözünü açmağa davet ediyoruz. 

Hastanede tedavi ettiğimiz ve iyi -

leştirdiğimlz gençler, aradan dört a:S, 
geçmeden yine alışıyorlar. 

Bu işin yegane çaresi, memlekette e. 
roin yapanların kökünü kurutmaktır· 
Uyuşturucu madde yapıp satanlara. 
tatbik edilen y~ane kanuni muamele 
bir Belle hapisle 500 lira paro. cezası· 
dır ki, bu ceza çok hafiftir. Bu bey~ 
zehir! satanla.n bence linç etmelidir!,, 

Emniyet ikinci 
şube memurları 

uzu n bir zaman .. 
da nberl aradık "' 
lan btr dolandrrt 
cıyı dün yakala .. 
mışlardır. 

h mirU !ıısan 
lsmindcld bu do-
landırrct şehrin 
m nbt ellf semtle
nnde kapıları çn· 

tzmlrli lbsıın ltyor, k endisinin 
DID'a 'H~1oı..,ı .u!<::UlUl u 'UIUU!;UUU ou1• 
Uyerek para toplayordu. Sabıkastı 
olduğundan sıkı teftişlere rağmen 
ele ge~ml)·ordu. 

lhsan, evYe lkl glln Cihangirde 
GUlfltlm isminde bir kadının kapısı .. 
nı çalmış, kapıyı açan Gülsüme: 

- Bina vergisinden olan borcu· 
nuı için verilen mühlet bitti. Eğer 
şlm<ll on beş lira vermezsen gellP 
eşy11lar1 haczedecf>li;lz, demiştir. 

GtllsUm bu tehditten korımnış. 
Ibsanın istedfğ'i on beş Urn.yı verınlŞ
tlr. Kadın ma kbuz verilmrmesinden 
şüphelenmiş, kapıdan ayrılan tbSll" 
nm peşine ta.kılarak ynkalo.ttırm1e
tır. 

Emniyet 11dncl şube mlldUr1UğUn~ 
getirilen thsanm bir senedenber 
şehrin muhtelif yerlerinde bu şe:ıtil· 
da dolandırıcılık yaptığı .nnlaşılınIIJ" 
tır. 

Ihsan suçunu itiraf etmlşt!r. BU" 
g1in mUddclumumUiğe verllecektlt· 
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\·azan! 
A. Cim 

H.\BEill~ TAR1HJ TEFRİKASI : 3 

Metdlreseneırden foırOayan, sarokıa .. 
ırnının cıeg2)DeırDaııe sokan ycbazoar 

kışDaUarra da{lıDmuşUarcaı 

- Kiı.m.il, dedi, yarın erkenden Der
Viş Vahdetiyi buldurup huzura. ihzar 
edersin; bir de bu gece düşün baka,. 
lım, şu donanma işi için alı:lma bir şey 
gelirse, anlan da sabahleyin arzetmeyi 
unutma. .. 

Sonra ötekilere döndü: 
- Siz de; diye ilave etti, yarma. ka

dar donanma meselesi hakkındaki dü
§iincelerinizi hazırlayın. Yarın akşam 
a.r?.edersiniz! .. 

Sözlerini bitirir bitirmez oturduğu 
koltuld.a.n kallıtı: yürüdil, harem ta.ra
fına geçti ... 

• • 41-

Sarayın hazırladığı, sultanın t&tbil;: 
ıçin zaman ve fırsat gözlediğı isyan, 
softaların propagandasile her gün bi 
raz daha olgunlaşıyor, her an bir par 
ça daha gayeye yaklaşıyordu. 

Medreselerden fırlıyan, .sarıklarını 
ceplerine sokan yobazlar kı~lalara da
ğılmışlar, askerin arasına karl§mış -
lardı ... Askere her taraftan yapılan te
sir şu noktada tekasüf ediyordu. 

.,_ Din e. en gidiyor, İttihatçılar 
r. enıiekete gavurluk aşılıyorlar. Tüy
&Uz, çocuk denecek çağda yabancı oğ
lancıklar, üç gü.n mektebe gittikten 
sonra zabit diye başmıza getiriliyor. 
Karanlıkta ~okağa çıkamıyan, dadı -
8~ apteshaneye gidenıiyen korkak, tec 
rtibesiz, çocuklarla ne ~ görillür? •. ,, 

Ayııi zamanda ordunun zabit kad -
:rosunda epeyce mühim bir yek1in tu
tan alaylı zabitlere de: 
d\\- Di.ışü.,ün bir kere. bunca yıllar 
ı~ .. ~ın~n onünde, iri karpuz gibi gUne
XXıı ti oU~ !)et u ol.u lı. ... lu:-am .. nlcu, üo-

Y, eu b~gün yıırm ken~-a atılaca.ksmız. 
erierinizi mektepli zabitlerle doldu

?'acak lttihatçtlar!.. 

Diyorl:ırdr. Hele yerlerine mektepli 
~ab·tlerin getirtilip kendilerinin bir 

enara atılıvereeeklerini duyan alaylı
lar, ''din elder. gidiyor,, sözlerinden zi
:Vade kendilerini ala.kadar eden bu Knıı
~a çok ~henuniyet veriyorlardı. İtti-
. atçı geçmen, ocakçı görünen mektep-

li 7.a.bitıerle r ·r türlü b:ıgdaşamryor -
~ar; aralarındaki ezeli ihtilaf padi~a

tn Propagandasile artıyor, daha is -
l'an gilnünden evvel kışlalarda mev -
~ Patırtılar, vuruşmalar, kavgalar o
ltYordu ... Asker bu gürUltülere seyir-
ti ' ~alamıyor, aralarına karışan, krşla-

soku1an medrese kaçkmlarmm 
telkinleri altında alaylı zabitleri ilti
~nı ediyor, orduda bir ''mektepli" 
QUIDnanlığıdır yürüyüp gidiyordu. 

~ttihatçılığm mektepli zabitler ara,.. 
la da bir halfuı vasıtası sayılması a. 
~Iları İttihat ve Terakki aleyhinde 
le .~k için llii geliyordu. Onlar §ÖY-

~UŞUnü~·orlardı: 
()~unca yıldrr şevketi dillere destan 
t.lh de, leti aliyei Osmaniyeyi şu lt
atı at ve Terakki belasından kurtar -
~~lt lh:ımdrr. Bugün y·ava.s yavaş pa
l"\1 aha kadar el ve dil w.a.tan bu sü
~§te nizamı ftlemi ihlale çalışıyor. 
CUlt ~dı meydanda; her işi çolak ço
t.l.ıı elu:_e bırakacak! Bu gidişle deV'le
~ 0cacnıa incir dikme saati yakın -
~ · l>a.dtı,,ah meseleyi kavrasa da bir 
~de _ne. ocağı ve ocak!~ haT'itai alem 
"' 

81ldırse! ... Bu iş ugrunda can ve 
z:~rırcesine ça.lışma.k bizden.,, 
~ bıtan arasındaki ikilik gittikçe 
ltl~ alevli bir hal alıyordu. Talcbei 
~e "nıüderrisin" in neferler ara
U~ Propagandaları da milspet ne
~ıe:eriyordu. Her gün artan t!Öylen
\te~: ?llekteplı zabitler aleyhinde ita
~aı: derecelerine kadar varıyor; 
~- da her gün hAdiseler oluyor, 
b:ııeı:; nezaretine verilen jurr.allarda 
~ Pli - alaylı) davn.larmdan. bun
~~ taahürıertnden bahsedi-

ıı:ı~ıuna henilz 32 senelik Hali~ 
~~~an kurtulmuş. açık denize 

le ıçın, boğaz~a yaslanınIŞ, hapis 

senelerinin tahribatını tamirlerle ge
çiğtirmeye uğraşıyordu._ 

Ordudaki mektepli, alaylı da.vala.rı 
henüz kendi derdile meşgul bulunan 
balıriyeyi sarmamıştı. 

Donanmada efrad olsun, zabitan ol
sun ona hürriyet veren İttihat ve Te
rakkiye büyük bir merbutiyet göste
riyor, ocağı hal!skirı sayıyordu. Za
ten bahriyenin; hemen hemen donan -
manm bütün erkAnı İttihat ve terakki 
nin gizli ocaklarına yazılı bulunuyor, 
henüz yazılmıyanlar da bu gizli teş. 
kilata intisap için acele ediyorlardı. 

Donanma Jrunuuıdaru miralay Hafız 
İbrahim bey (sarayla ala.kası bulun _ 
mSfilD& rağmen) lttihatc;ılara da mii
samaha. gösteriyor. ocağa yakın veya 
uzaktan merumbiyetlerini bildiği erka.
nm iş başında bulunmasIIl.3. müsaade 
e:iiyordu . .Mesela korvet kaptanı Va
sıf beyin Hamidiye süvariliğine tayi
nini tasvib eden de oydu. Vasıf bey 
Ittihatçılann bahriyede .mümessili sa
yılıyordu. Hami diye kruvazörü ile Er. 
tuğrul ve Söğütiü yatlarının inşaatına 
nezaret etmek üzere 1ngiltereye gitti. 
ği zaman Paristeki !ttihat ve Terakki 
elemınlan ile temasa baş!:ımış, mem
leketin ileri bir dUşünc.eyle kurtulaca
ğına kanaat getirmiş, ve İttihatçılığın 
bu gayeyi temin edeceğine inandıktan 
sonra cemiyete girmişti. Fa.kat bu in
tis:ıp henüz resml mıılıiyette değildi. 
Peykişevket süvarisi Rauf bey de bu 
cemiyetin fikirlerini tamamen benim
semiş bulunuyor, ruhundaki geniş ve 
ateşli ifadeyle va.tanın kurtuluş ve se
I?JrıetL'l.i ancak bu cemiyetin iktida.rm.. 
da görüYQrdu. •• 

Hul!sa yıllar.ca sa.hile bağlı, bakmı. 
sız kalan donanma erkanı zabitler ve 
mürettebai..ı araısmı:ia samimi bir an
laşma, saraya karşı İttihat ve Terak
kiyi tervic eder bir zihniyet Mkimdi. 
Dcnannıa tamiratın bitmesi, ve nok

sanların ikmali için var gayretile çalı
şırken yıllardır ihmal edilen talim ve 
terb!yesin.in do geliştirilmesini dUşünü 
yor; bütün donanm&da talimler, ve 
tatbikatlar yapılıp duruyordu. 

Ismail Kemal beyin saraydaki top. 
lantıda Hünklra. arzettiği donanma 
meselesi, fesat cemiyetinin gözUnü aç
mış, o zamana kadar düşünmek za.h • 
metine girmedikleri bu mUhiD1 keyfi
yeti onlara hatırlatmıştı. Hilnk~nn i
radesi üzerine ertesi gün bu işe d.-ıir 
malflmat vermekle tavz.if edilen D~ 
mil ve Sait paşalar müşterek bir muh. 
trra. takdim etmi~ler, bu muhtırada 

billıSM ~mı !!!Üvarilerinin ahvali nı.. 
hiyelerile kn.rakterlerini ~b ve izaha 
ehemmiyet vermişlerdi .. Baba oğul iki 
paşayı bir gece uylnum.z bıraktıran bu 
30 sayfalık koca JAyihada. söz dönüp 
dolaştıktan ımnra §U noktada bağlanı
yordu: 

- Orduyu kolayca. tahrik etmek, 
bir ihtilAle başlatmak işten bile değil
dir; fakat bahriye bu emelin tahakku· 
kunda engel olacak vaziyettedir. Mü -
dcrrislerle medreselilerin deniz kuv -
vetlerine müessir olması imk~ızdır, 
ihtil.filin muvaffakıyetle başllTilması 

için dona.nma.nm müu.heretini temin 
etmek elzemdir. Bu mtizaheret imk!n 
dahiline girmeJ · ği t&.kdirde hiç olma.z.. 
sa deniz kuvvetlerinin seyirci vaziyet. 
te kalmasını hazırlamak gerektir. Yııl
nız donanma i~i halledilmedikçe hare
kete geçmek kabil olnma~ 

AbdUlha.midin bu layiha.ya canı sı
kılma.mı§ değildi. Fakat ne yapa.bilir
di? Bıthriyede yeni na.killere ve ta -
yinlere vaziyet müsait görilnmüyordu. 
Hem böyle bir teşebbüse kalkışmak 
kendil5inin gizli emellerle hareket et -
tiğini, bir hareket hazırladığını ihsa.! 
edebilirdi de ... Padişah günlerce bu işi 
dilşUndü, taşındı, nihayet hareketi ha
zırlıyanlarla birlikte §U nokta.da fikir 
birliği h~sıl oldu. 

(Devamı utır) 

j Yazan: ı 
i HABERCİ i ·--,-·--··----· ...... -.... ·-·. 

Günün meselesi r 

dolaş, tahlisiye lletlerlni yakından 

tetkik et, göreceğin manura yürek
ler acısıdır. 

Sandalların, filikala.rm Armoz1a.rı 
güneşten birer parmak açılmıştır. Han 
gisini suya indirirsen, ibirkaç da.ki. 
kada her taraftan içine su girmeye bq 
lar. 

Armozl:ı.n açmamış bir sandal blı
lursan, bunun da ya kürekleri eklik.. 
tir, yahut da ıskarmozları takılmam11-
tır. Bunları söyledikten sonra, pekıst -
met paketleri, su şişelerinden eser bi
le olm&.dığmı rave etmeme herhalde 
hacet yoktur. 

En asri tıdıliriye ~ti i'UJ teçhiz edilmesini beklediğimiz oopur1arımız
dan bir ~ ••• 

Aksu vapuru lrazasmda. aenJ.ze ~ 
oirilen filikalardan çoğu derhal su al. 
mağa başlanuş, hadiseyi gözleriyle 
gören bir arkadaşımın anlattığ".L bu 
vak'a da, iddiamı ispat etmez mi'! .. 

Burada dostum.un sözünil kestim: 

Aksu vapurunun Karadenbde kaza
ya uğramasmda.n birkaç gf1n ııonra L 
di. Epey zamandır görii§medlğim bir 
denizci dostum ziyaretime geldi. Ve da 
ha merha.ba dememe 'ftkit kalmadan: 

- Sana, dedi. Çok söyttyeceklenm 
var, onun için geldim.: Ben anlata.yon 
da, sen istersen yaz, istersen yazma. •• 

Ve bir an dalgın dalgm düşündü. 

Sonra a.nlatmıya başladı: 

- lki üç gün evvel Aksu vapu:nmun 
başına gelenleri biliyorsun. lşte bu 
son vaka. Çokta.nberi söylemek is
tediğim dertlerimi tazeledL •• Sana. bi
zim gemiletde tahlisiye tesisa.tmm pek 
fena bir vaziyette olduğundan bahse. 
deceğim. 

Denizcilikte, en mühim ve en çok 
dikkn.t edilen bir Mkta, gemilerdeki 
tahlisiye vesaitinin tam ve mükem -
met bir halde bulunmasıdır. 

Tahlisiye denen gey, senelerce, hat
t! bir vapurun b{lı;.ın &nrUnoe belki 
hiçbir zaman lbmı olmu. Fa.kat bir 
kere de lazım olursa tam olur. Eğer 
vesaite büyük bir itina ile bakılma. -
mışsa, kaza ka.r§ısında. facia muha.k •

1 
ka.ktır. BakmısıZ bmıkılmış tahlisiye 
Aletleri hiçbir işe yaramaz. 

Mıs1rda kız talebe
ler acık saçık 
gezıyormuş ı 

Mıısır halla, büyük bir neı' e ile cenç 
kral ve krı.1içelerinin izdivacını kut
lularken Ezber üniveniteainden bir 
hicap rüzgln esmeğe ba11adr. 

tlniversite reisi, laz talebelerin pek 
'IÇI~ saçık gezld.iklerinden ve bilhua 
kuma~ tüccarlanndan ıikS.yet etmekte
dir. Reie, muaarif nezaretine verdiği 

muhtırada §Öyle demektedir: 
"blAm propıaıandası Cemiyeti mer

kezi. kame, tüccarlannm lrq mev&i.mi 
için pazara çdmrdddan emprime ku
m~far üzerinde .-yolu ~ yan çıplak 
denilecek derecede açık kadın resimleri 
bulundufuna büyük bir teeuiirle ıör
mÜ§lÜr. 

Bu ,resimlerin iffetli bir çok kızlarda 
ve kadınlarda yazın umamf p)ijlsa pt
mek, açıkta Mayo ile banyo etmek he
vesini uyandıraeaiı m..1uıMndrtn-. Bu 
yüzden aileler arasmda geçimsizlik çık
ması da muhtemeldir . 

Binaenaleyb, IMı gı1ıi •mı..,ı•nn 

Denizcilikte. ·ı · ·tm· mık~ J - Danlma ama, dedim bana biraz 
ı erı gı ı§ me e eı- übal~ _ ed" gibi • • 

1erin gemilerL'lde, tahlisiye lletleri, m ga . ıyorsun gelıyor!. .. 
başlıba§tll.a bir ~lemdir. Başta kaptan O, bunu şıddetle reddelt! ve: 
olmak üzere, en kiiı:ük taytay&. kadar - İsp~h kolay, diye soylendt He-
herkes bunların her zaman noksuruıız men bfiyilk vapurları:muAa.n birkaçı• 
ve hazır bulunması için azami itinayı nı gez, hattl bllha.ssa. te.mlrden henOs 
gösterirler. Geminin komanya işlerin- cıkmış olan1an ara, bul, tahllslye1ı!N 
de bile belki ar:ısıra ihmal gösterildi- tibatma şöyle bir bak. Sen denizci d@-o 
ği olur da, tahlisiye vesaiitnin bakım ğilı:ı~ ~a, bakımsızlık o k~ aç:ılt.. 
ve tamirsiz bırakıldığı ruıla va.ki değil- tir ki, yıne de acı hakikati kolayca 

d. ÇUnkü' ı.. , 'kA de · ·ı k · , anlıya.bilirsin. •. ır. ı.a.m ı nızcı er ço ıyı 

bil. 1 ki h' h t 1 ım· Daha fazla. söylemedi, deminki söz
ır er , ıç a ır ve haya e ge ı. 1 · d b. ğber 1nı bir ..... 

A erım en ıraz mu o uş ı.G9 
yen felaketler karşısmd3. yegane 1 d ed k dan ldı. 
·· ·t k 1 b Aı ı....-ı d vıra ve a ere ynmın ayrı 
umı :ve urlu uş, u cuetlere uı~g ı ır. Ert · il d st -zı ri tr 
H h 

·ı . ç • d esı g n, o umun so e e a.-
emen emen gcm.ı enn her se1.erın e f d tahk'k t . "nf.j &.· k de 

tek t k ld 
. . d m a ı a :ı gın;;ı .. m, ·uır ço • 

er e er e en geçırılen san an ve . .1 1 k ,.nf., b' 'ki gL 
fiı.k ı · · d b' k ti . d nızcı er e on1.49 ... um, ır ı vapura 
ı ı a arın ıçın e, ır az.a ne cesın e k d 1 tım __ , t arkad . • rere o :ış ve miMM.ese aşı-

bunUD.la dcnı.z.e açılacak ınsanlarm aç .. 1 . · t hal ·k t ld: 
k 1 

. . . 
1 

. mm soz ~r.nın a.mamen tı a o :u-
ve susuz a maması ıçın, su şış~ erı, ~ -· dim 

ksim 1 
. b 

1 
gunu ogren . 

pe et paket erı ulunduru ur. T hk"k t da '-= f • be-
A • a a rm esnasm uu şm se 

Ben 8ellelerce ecnebı gemılerde ça- b. , d h ........ TCtmı "'----· 
lı +,;;...;._, • · b'·t· b nl k d ını e araş ....... ....,.. ' 0 'ZS.Dl&n l.HPolQI, 
Şı.46uu. ıçın, u un u arı ya m an _ 

1 
ded'l 

::-.:ı.. şoy c ı er: 
gvıuum... _ Gem'l · -1ctıerm. 

Fakat gel gelelim bizim geırJlere... 1 
enn ~ fiCUU 

M 1--~ b'" ··k kü ilk b··ı·· .1 nefes aldıkları yok 'ki ... Durmadan ıııe-aa ~1., uyu ç u un gemı e.. . 
· · i · 1 ·ı 1 "d fer y:ıpıyorlar, on beş günlük, bir r:.y-

nmız, ve gem ış en e meşgıı ı are • lık la . di li ! ta.nbul. 
1er t.ahlisiye işfori hakkında pek ih- d "[~ gtı P ?k~ Y.?r• ksalonra _ _ı:, b:,_ 

a.lkA- d ktad 1 ş· d. kalk a IA.lpu opu ı ı gun ıp ~es ~ m i:U" avranma ır ar. mı ı . 
:L." ··k · .1 · · • .. 1 almaya vakit bulamadan tekrar yola en uuyu , en yenı gemı enmızı §OY e k 1 On - . ....,....;, · .... _.,_ 

çı ı ryor. un 1çm 6..,.1.U.üerm ~n.mu 

Dünya Briç 
haftası 

Dünya Biriç müsab~an 5-15 §U· 

batta (Kan) da, Mınnar sarayında ya
ptlmııtır. 

Franasa Briç federasyonu tarafından 

tertip olunan bu müsabakaya kont dö 
Şambur riyaset etmi§tir • , 

Büyük Briç haftasında bir kongre 1 
aktolunmut. ve beynelmilel müsabaka

lar yapdmrıtır. Müsabakada İngiliz, A
merikan, İtaly~ ve Beliikalı bir çok 
Briç amatörleri hanr bulunmı.:ştur. 

ınmtı1•ueginnesigümrükiarelerin

ce menolunmalıclır. 

Kadınlan bıu suretle battan çlkarmak 
istemek memleket için büyük bir tehli
kedir. Hatta; afyon ve kokainden daha 
fazla..,, 

Maarif nezareti, üniversitenin talebi
ni yerine getirmek mecburiyetinde ~1-
mr§ ve gümrükler idaresine bu gibi ku
maşların gümrükten geçirilmem\Si 

emrini vermiıtir • 

ile uğra.~lamryor. 
Bu haklı bir iddia .olabilir ama, ne 

olursa olsun gemilerimizde tahlisiye 
tertibatına azamt ihtimam göstermek 
15.zımdtr. Gemilerde bozult ve i~ yan.. 
maz tahlisiye tertıöatr bulundurmak, 
yüzlerce vatanda.at feci bir ölüme mah
kfun etmektir. 

Deniz işlerini henüz eline 8.lmı§ olan 
Denizbankm, ilk olarak, bu millıim 
meseleyi halletmesini bekleriz. 

HABERCl 

21 SUBAT-1938 PAZ.'°RTESl 
18,30 çocuk1ara masal: Baynn Nine, ıt 

İnci Şan: Piyano ve keman refakatile, 19, 
30 Memleket şarkıları, 19,55 borsa haberle 
ri, 20 Rıfat ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkılan, 20,30 hava ra
poru, 20,33 Ömer Rıza tarafından anıpça 
söylev, 20,45 Belma ve arkadaşları tara
fı ndan Türk musiki~ ve balk ~rkılan, 
(Saat ayarı), 21,15 Fasıl saz h"yetf: Oku 
yanlar, İbrahim Ali, Küçük Sanye, Kanun 
Muammer, Klarnet Hamdi, Ut Cevdet Ko
zan, Tanhur SalAhaddin, Keman Cndef. 
21,50 radvo tonik temsil stl\dyo orkestnl
sı. refakatıle. (Tosca), 22,45 Ajans haber 
ler!, 23 plf.ıkla sololar, opera Te operet par 
çalarJ, 23;!0 son lıah.rler, Te ertesi ailnOn 
programı. 23,30 son. 
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Çocuk suç'ar•, ruhi ve lçtfmal sabeplerl [Vlll] 

Çocuk suçlarını 
nası önlemeliyiz? 

içtimai koruma, aile ve 
mektep terbiyesinin mo
dern esaslan, geri ruhlulara 
iğd ş amelıyesı ve muallım 
meseıesı ... 

Yazan: Dr. Rasim ADASAL 

B İR milleti t~şkil eden fertler içın en 
doğru sıhhat ölçüsı.i içtimaı hırzıs

sıhlıa bakımından o milletin bünyesinde 
cemiyet haslnlıkl::ırını asgari hadde indi
ren ölçüdür. llh::ımını ve bütün malzeme· 
sini insaniyet meflıumıın<.lan alaıı laha
betin ideali bir insanı daimi bir sıhhut 
halinde bulundurmak ve mümkün olduğu 
karlar hastalıkları doğdukları y~rde Lıo~· 

mnktır. 

Yürek gibi elzem bir uzvu çürüdükten 
sonra kopanp sökmk bir sanattır; fakat 
bir ideal değildir. 

Çocuk suçları d:ı tehlikeli cemiyet arı· 

r:alarından oldukl::ırı cihelle, bunları işle· 

mek istidatlarını taşıyanları önreden sez· 
m~k. bunlara yatak te~kil eden zrhirli 
muhitleri temizlemek ilk gaye olmalıdır. 

Hastalık tımili olan mikrop temiz hir ze· 
minde haba,ctini lcra erlemeıiiği gihi, ah· 
lAk ve terbiye tel~kkilerf ile beraher bu 
cihetten pratik icr:ınlı mükemmel ol:ın bir 
muhitte, suç, müs:ıil bir mecra bul:ımaz. 

Açl:ırını, işsizlerini, heclbin fertlerini a
zalt:ı!Jilen bir cemiyette huzur ve snıırlct 
o nisbclle :ırt:ır. Kinin, sılm:ının en kuv· 
vetli diişmanııhr; fakııt bataklıklar ve sa
lıhlarınd:ıki sivrisinekler bııki k:ıldık1::ı 

sıtma mikropları rlııima hücum vaziyetin
dedir. Çocuk suçu \'e daha doğrusu hütün 
cinayetler için ct>za bir korku silAhıdır: 

Suç işl"miş olanları cemiyeıten bir miid
det veya t:ımamllc ayırır; fakat in~anl:ır 
d:ı bedr.nt ve rulıt sefalet, aile ocakların
da ve okullarda meloJsuz terbiye, koruma 
\'asıt:ılnrı olan içtimaı mües,e~eıerin ek· 
alkli~i devam ettikçe suc; mikrobu be.o;lene
bileeek gıdayı kolaylıkla bulur. Onun i1:in 
eocuk nnomalilerinin başlıca sebeblerln
den ~::ıYıl:ın m:ırazt irsiyet<& karşı nlınacnk 
ilk fr •"ir, cıın11ere, tedavi erHl"miyen ağır 
ruh h:ı:;talarına, tehlikeli müleredıftlere 

meydana 1:ocuk getirmek fın:ıtını ortıırlnn 
kaldırmaktan ilıııret olm:ılırlır. Bunların 
lıu'>yelı:-rini çıkarm:ıkla cemi~·et kin zıt· 
rnrlı ilkah fiili olnmıız. Rıınrla hem mane
vi hem de ikfündt faydalar mevcuttur. 
Muhakkak ki h:ı'lt:ınelcri ve hapishanefori 
ohlukç:ı ho1atıır. 

Evlenmekten gaye memmp olduğumuz 

millete sağlam bünyeli çocn!:lar hediye 
etmek olduğuna göre, bir kı~;ım ruh ve 
beden malUllerini bu zevkten mahrum et-

Kafalan oldu~u kndar büllin uzuv hUc-
meliyiz. 1 

nin anahtarı bu dcvreıl . c.Jır. Föbelln de· 
<.liği gibi "olduğu gibi ~ ırüneo ve hareket 
e<len çocuk yaramaz oı .ırfığı gibi, bilôkis 
bahtiyar ve memnun•! ı ,.. Seksüel aydın
latmanın da rolü çok ı ııühimdir. ( 1) Ta
biat ile vüC"ııl t<?nıizli~ sıhhl koruma, o
yuncal;lar \Csaire gih ı munzam terbiye 
vasıtaları da nM~arı il hara alınmalıdır ve 
bunl:lr ayrı nyrı gzni$ menulardan iba
rettir. 

Çocuk mektebe, rııhl ıı;arsınltlardan azA
de olarak ba~l:ıd ığı ve mektepte de bunun 
lemadıd olan nııisnil bir muhit bulduğu 
lakrlirite korkul:ıc-ak lıir şey yoktur. Ma· 
aıtceıısiif dei!il yal n11 hiz,ıe blrcok memle· 
ketlrrrle mektep bir knrakler mUes·e~esi 
olmakt;rn ziyade l ı ilıtller eı;tellğinl hüner 
snyan bir aynarlır. Bir çocuk, hocanın 

sorılııfirı suallere nherden cevap vcrdiAi 
ve bir kukla 11ibi sınıfta oturduAu takdirde 
"ideal kıymet,, nısfını knr.anır. Halbuki bu 
yanlı~ terbiye ~ İllÜnrlen bu tipin karşı· 
sında rla annr•;k çocuk modeli dikilir; 
bunların ikisi rle zararlıclır. 
Fran~nda lise- talebeleri ara'lıncla Anka 

r:ının Türk c ıııııhuriyetinin hfikflmet mer
keıi olılııihınıı hilmh·en iri yarı çocuklııı 
uördiim; Knn-ııtanın şehirlerini sayıırı n 
":\fonlreal,,i ırnutııc-ak kadar bir kusur iş

liyen çocuı?:. derhnl yaramaz ve tenbel 
eliyor ve kıın:ınt öl':illcrinf bu mficcrrel 
bilA'ilere istinat ettiriyoruz. 

Biz de v:ıktile Ji:ııelerde tecvit tar!Oerl 
ve en ba:nı~ı meyhRne merzubunan sade 
rakıyı VcHı padişah deli 1hrahimi met
heden nnh., ılmaz mısr:ılnrt ~ibi bugün ka
falanmm1ıı J:ı:Jert bile kalmıyan bir ailrft 
fey ezlıerl rrlfldi. 

Mektep nnt'a'k mt>torl vaı11ta,tdır. Coeuk 
en lümmt11 ve pralfk bilıdterfnf hayat ıoıah 
ne-;fmie hnhırnktır. Binaenaleyh taJebeyf 
lenkid ederi.en, hornTarm kusurtnrınt da 
hnlmnyıı. ve onlnrı la'.'ihih etmPlte çnhşıtmn 
lırlır. ÇünkO 1:ocu!· <la ö~retmen de ayni 
cemiyetin hirihlrini tamamlayan iki un· 
ımrurlur. Sin lrll ve ruhen hasta olmıynn 
muallimler yükwk hlr ferhi~•e için şarttır 

(1) - 2 Ririnclktinım 1931 tarihli Tln
berde ''Gtndik tcrbi11nlndt cirıdyet mıt
ammrcsr,. bolısind• im mevzua temaı edil
miştir. 

54dfı di11or. Ai: - -

HABER - Akeam postası 

Malatya bez f 
inşaatı bit ·~ •• 

1 

er 
Nisanda 

Makine~erin 
montajına 
başlanıvor 

Bütün ustalar 
sanat mektebi 

mezunu olacak 
Malatya, (Hususi muhabırimizden) 

- Anka.rada üç büyük milli bankanın 

iştirakiyle kurulmuş olan (Malatya 
bez fabrikası Türk anonim şirketi) 

nin Malatyada inşa ettirmekte olduğu 

bez ve iplik fabrikası hayli ilerlemiş· \ 

tir. Nisan sonlarında makinelerin mon 
tajına. başlanacak ve kuvvetli bir ihti· 

malle f a.brika, 938 senesi sonlarında 
faaliyete geçecektir. 

~-

{ .........-...! .......:;'"'-"' . ..--......._,_...:;;: 

Atatürk Malatya fabrikasınm kurulduğu sahayı gözden geçirrneğc giderlerken 

i:=m=:::== Fa b r ika c:r.:=n;=1 !! !: 

şekilde ortaya çıkacak, vazifesini ya.
pacak ve yaşıyacaktır. 

Beş senelik sanayi p18.nınm mühim 
bir kısmını üstüne almış ve memle -

kette ilk defa olarak (jakarh bez) i. 
maline yarar makinelerle teçhiz edil. 
mesi kararlaştırılmış olan Malatya. 

fabrikası, tanzim edilen işletme pro • 

gramlanna nazaran, başlıca §U nevi 
kuma.şlan imal edecektir: 

;: lld bin işçi çalıştıracak, ipek- ---------------

~!==.·:.: illerle beraber sekiz nevi ja- ;,İ.:Iİ :- karlı kumaştan s e n e d e U 
10.688.672 metre istihsal ve 

.. muhtelif cinsten 1.048.870 ki- r.:. 

Sivasta iki 
idam kararı 

1 - Sirya jakarlı tipi. 

2 - Anatolya jakarlı tipi. 

Orta okul, lenaı.iilt fonksiyonları, dahil! 
ifraz gibi mühim guddeleri ve ruht mele
keleri lnki~r ve intikal devrc5indc bulu
nan 1:ocukların toplandıktan bir yerdir. 
Ve bence en iyi VC'! otoriter muallimleri 
orta okullera •ennetı:rta. 

Mektebf yent bitirmiş olan genç ~Aret
menler ve hllhos~a cr~ml bayanlar bu asi 
ruhlu çoeuklan kolayl1M• _.,.ı.,.,ıı,.aı t.n 

mı bilmem? Son mllec;ıdf hiir'llselerin ıfa· 

ha ziyarle orta okııl tnlehelerl tarafından 

vapılrfılfı rla muhokk:lklır. Bunlar içind" 
hocalarına aşk ile bD~l:manlar hile vardır. 
O holrfe erkek cocuklarına verileC"ek olnn 
kadın öitretmenler yaşlıca i~e bir hel5 yok· 
tur; fakat ı:ıenclerlnl d::ıha r.lyarle ilk okul· 
larla Hselere, ve tablatne bütün klZ mck· 
leplerine vermek 1:ok yerinde bir hareket 
olur sanırım. 

Dr. Rasim ADASAL 

:ı l . !! o ıplik imal edecek. Si .. .. ::·················••il{•••••••••••························· .. .......................................................... ! Bu canavarlar, en küçüğü ııltı 

3 - Vişi Florida jakarlı tipi. ~ ayhk dört çocukla bir karı 
4 - Zafir soi jaka.rh tipi. kocayı baltalarla öldürmüşlerdi 
5 - İpekli jakar tipi. Sıvas, (Hu.susi muhabirimizden) -
6 - Kreplin jakar tipL Şehrimiz ağırceza mahkemesi çoktan 
7 - Manyo fistanlık. beri devam eden biı davayı bitirmiş 
8 - İpekli fistanlık. ve iki suçluyu idama mahkfun etmlş-
Bu n.evilerden senevi (10.638.672) tir. 

metre istihsal edecektir. idama mahkfun olan Kostan oğlu 
Fabrikanın iplikhane kısmı aynca Ohanes ve lstepan oğlu Hampar, sı .. 

senede, muhtelif cinsten. '1.048.870l vasm tnaş nahivesinrlı> hRnr·1hk eden 
kilo iplik ımal edecektir. Bu ipliğin Art.inin evine geceleyin girmişler ve 
(824.521) kilosu kumaş imalinde biz- para.sına tamaan Artin ile karısını ve 
zat fabrika tarafından istimal edile- en küçüğü altı aylık kundakta olmak 
cek, mütebakisi piyasaya sevkoluna - üzere dört çocuğunu balta ve kürekler
caktır. 

Fabrikanm tam randma.nla çalışa· 

bilmesi için üç ekipte takriben (2000) 
işçi istihdam etmesi l~ztmgelmektedir. 

le canavarca öldürerek parçalamışlar· 
dı. İdam mahkümlannın suç ort.'lğı 

Torik de yaşının küçüklüğündPn .-!ela. 
yı 19 sene hapis rezasma ma.hkftm e. 
dilnıistir 

Yurddan 
KUçiilt HaborHır 

relcrinI tedricen zehirliyerek harap eden 
sart derecedeki alkolizme karşı da tedbir· 
ler nlm:ık ve lıi llıassa küh~let çağına var· • 
lJ?Omış olan gençleri iııpirtolu i1:kilcrden 
menetmek de büyük vı:ızirelerlmizden bl
ridir.:\femleketimizde (Toksikomani) ynni 
sun't zevk veren zı-hirlcri kullanma ipti
lbı sar! ıııekilde olmnmnkltı beraber, ero· 

~lYı~eunn~n saıyesftrnde n~amcdJaın 
klYlrtuıan lb>lır · sa(d)vaa~am 

Bu işçilerin Malatyada kolaylıkla 

tedarik edilebileceği muhakkakttr 
Fabrikanın usta muavini ve usta kad.. 
rosu, elyevm Almanyada muhtelif fab 
rikalarda ve Kayseri fabrikasında ye.. 
tiştirilmektedir. Türkiyede tık defa o-

larak 11alatyt fabrikam ustaJa.rmm 
sanat mektebi mezunu olmalan prt 
koşulmustur. 

• Çetlnkava Dtvrtll battmdA 1 
Ma.rttarı itibaren yoımılara ytızdfl elli 
t.enzilA.t yaprlru-.Jtkttl". 

•Zara kay:maka.:m &dit earkf Ka.• 
1"8.ağaea. f':.Öriln k"avnınknmı Fahrt Ci• 
Qekd&ı;.~. Kaylihisar kavroaka.mı HU· 
seytn Ko.: Vakfıkeblre naı{u ve t.ı.ym. 
edilmfsJerdlr. 

in veyıı koknin miibteı:ııarınt derhal tecril 1 
etmek ve bu maddeleri snhınları da aıtır ı 
cezalara çarptırmak Jnzımdır. Türkiyede 
veremi, kanseri, frengiyi ve ıııtmayı ve 
öldi1rilciı çocuk hnstalıklnrını yok etmek 
hususunda al:\knrlnr makamların herl{Ün 
aldıkları tedbirler şayanı şükrandır. Mem
leketin her köşesinrte diııpanserler mevcut 
tur. • 

Terbiyeye hıaJl(lk eden çareleri ve tah-
1i11erl clııha ziyıırle pe<lıııtoH mües~e~eleri
ne Te müteha~,ı~lıırına bırakıyorum. An
cak bir ruhiyatçı 'itfalı ve ııa!ahiyetile bir 
kaç ııatır yazm:ık ı~terim: 

Klhik terbiye bilha!)~a barı ııahalarda A
cizdir. Fıtri iııtir!atlnra fnz1a kıymet ve
ren eski ruhiyat mekll'!hine snplannn ter· 
biyecller, mektcp~rdck i muvıı ffakivelsir.
llklerini mazur ı:ıö~termek i1:in 1:oc~klıırın 
kabiliyetsizliklerini /\nt- siirerler. Frıkal 
nıodern pc;ikoloji Ye bilhas~n nıht tnha· 
hetıe engin ufuklar ııc-nn p~ikannliz fııı 

fıtrt lsti<latlnr dın·arlarını yıklt ve hunla· 
!arın -;n.1iunıın kishl nldııkl•ırını meYrlana 
çıkardı. Çocuk hnt:ı~ı. inal, rlikkalsizlik. 
:1·:ılancılık, konıı~mn n~ırlııtı. korku, ımça 
meyil ... ve ilh ... ı:ıihi tc1ahlirlerin irsi mıı· 
raz y:ırliı::arlnrı nlrnnJ;tıın ziy:ıı!e çot'ıı~ıın 

ilk h~' senesi zıırrın,lııki ha7.t hayat ıınrlla
rının loptan :-talclinılcn ,.P. fena inkiş:ırın
rfon miile\'ellil oltlıı~unu \·eci7. mi~:ıllerle 
ı::rhlerdi. fp, he' ~ene iı;infle çorıık rl:ıhn 
r.iy::ıdc ze\·k ~c,·ki talıit~inin hükmü al · 
lındn v:ış:ır. 

"Olı:-ıın irısıır.ın knrakterf çocuk ortasın· 
da dö~!Jlo . ., Coculhın muhitfnrlen olrlııtı 
lllr lnhfınlnr yarınki hııyat m:ınh·elnları 

nlac:ı!.hr. nu t!e\·rcde ccznlnrdıın. i~ken!'e
lcrrlcn 1:ckinmeli, çocuklıır:ı arnılarını 

dökmek im ki\nlarını v<?rmeliyiz. Terbi ye-
t 
~ 

G ARİP ddetler, tuhaf ya.saklar, , 
Osmanlı devrinde o kadar kök 

leşmiş, dalbudak salmıştı ki, bu aca.
lp ,.e mantıks1z emirlere, kanunlara 
riayet etmıycnler derhal ceza görür· 
lerdl. 

Azlobmnn l!'ladrazamlara yapılan 
muamele pek E"nterc!'landır: Böyle 
bir f<>lAkete nKrayan sadrazamlar, 
Balıkhaneye gönderilir, borada ya 
kelleleri kc!'4lllr, yahut paşalıktan 
lizerlnden almıı.rak Osmanlı tmpara· 
torlu{nımm hndntlan tçlnde btr Ul· 
koye sürülllrdU. Rahkhane, Topkapı 
r;;aravmm Glllhane tarafında, deniz 
kenarmda. nşı boyalı ahşap ve btl· 
)"li1'"e hlr htna idi. 

Ölilm ceza~ma uğrava~ak sa.dra
zam lara, lnrnuzı renklJ bardakla. 
~urUlf'cekfore be~·az kAse ne 11$<"rbet 
ıımnulurdn. Bnhkhnneye lndtrtlen 
Rtı.clrazamlar, mahkum oldukları ce· 
znyı ve A.kibetlcrinl bu mretlo öğre· 
nirlerdl. 

İkinci Mo.hmndnn ıııadrazam1arm
dnn Mehmet Rauf pa~a da böyle hlr 
m•1am"foye maruz kaldı. Onu da, bir 
ırlin 1ınla111 panclıra!'I bahkhanere in
<lfrdller. 

l\ft'hmet Rauf paşa, korku ve ıstı· 
raıl l~lnde bekleme~e başladı. 

ı;~rbet kn1nızı bardakla mı gcle
rcktl, yok111a he;-raz kA!'iede ml ? .• 

Yanm saat ıcıüren korknlu, heye
rıınh htr hekl<'meden sonra, pa~nnm 
hulnmlu~ı yerin kapıoıı ltilcıt. Rauf 
pa~nnm gözleri fattaşı glbt ~ıldı, 
oyuklarm!'fan fırhyacak dbt oldu. 
Bn<lenın a~n~mm e1lncfold barda~ 
rf'ng-lni bJrclcnbtro farke<leme<U. BU 
tiin dikkattle hakh, haktı, nfhavc-t. 
anladı: Şerbet krnnızı renkU bardak 
tsl değil, beyaz kAsode ldl. 

Derin bir nefes aldL 
-Ooht •• 
Çekti, ımnra, ellerini ~tı. Allahı 

şUkUr ve dua etti. 
Hohmet. Rauf paşa, yakışıklı, se

vtm11 yUzlU, uzunC'a boylu bir erkek 
gtb:eliydi. O devirde, vezirlerin baş
larına dydlklert beyaz destar sanı 
mış kallavt, Rant paşannı &iyab sa
kalı tlsttine beyaz gölgeler yaptıkça, 
yttzUne htr ~tlze1llk. tatlılık veriyor
du. Bn hal kac: defa paı<lt!!'ahm 11a
zarı dikkatini çekınlı,, batt.A blrkac 
kert> de bu alAka.nn1 izhar etmiı,, $11 

sözlerle pa!l;layı ta.itti etmişti: 
- Rant paşa t •• Kanavt ımna çoJ; 

yakışr;\•or. Zaten güzelsin, fakat yll· 
zilne saldı~ı "sayel sefld,, le daha 
haldvPtJI oluyorsun: 

Pacllı:;ah, Rauf paşa hakkmdakı 

idam fermanını imzalarken, htrdon 
h1re aklma onun ~üzelliğ:l, vııktile 
söyledil?t iltlfatkAr sözler geldi, ö
Jttmle t'ezalandrrmn.ktan caydı, Sakı· 
za sfü1.\lme~fnl ~mrcttt. 

Birkaç 7aman sonra, ~fehm<'t na
uf paşa affedildi. fkincl defa olnrnk 
sn'1arete ~ctfrfldl (1248). 

Btrfncl sarlaretlnde yaptıj.tı gibi. 
sert. şiddetli hnrcl•C'tlercle bulnmnn
dı. Halim, setim davrandı. 

Rlr glh,, yakın <lostlnnmlnn birl. 
h'nnnn sebebini sordn. Dudnktnnn
da bir nükte tohes.~ümti çimdikfoncU. 
nı11nl<: hlr oıı-slf' <'OYno verdi: 

- ($imdi o~kist v.fhi bac:muza kal
lavf ~ymt,,-onız. F<'~ knlln.nr:vornz. 
Aa'lrahm ela havlf aklaştt. Sertlik ~11-
ztindon bir daha A'a.zaba n!rrar!'a.m. 
bn beyaz tlia'f<:al ve knllavfsJz haşla 1 
kafamı <'PllAt. elinden knlltl ıl<';;.p 

kurtaramam! 
Hüseyin Rüştü TIRPAN 

Teknik eJemsnla.r kadrosu da bazır
Ianma.kbı.dır. Sflm.er ba.nkm muhtelif 
fabrfkttlannda ca.lışan veya ataj gö
nm elP.manlara U~vP.ten Almanyada. 

t:ahs!lde buluna.ıı relm1r.lven!Al' de var
dır. Ma.ıııf afi.o re r1ı..'Ill t~1·ın~t) . fab
rika hesabına Alma11wıd" kulllq dest. 
na.tUrtnğO ta.ht'tl etı4c.>ttedit'. 

Malatya fabrikası l!l.a.l'tıJıi§Als, gft • 
rllltU.ccU:tı: falmt hPt.Ap.lı ~!' f&ytlah bil' 

• Şarkışla.da yeni bil' mP-ktcp yapıl· 
ması ka.ra.rla.ştı:rılmış ve projelen b~ 
zırUın.-nTStır. 

• Yenı belediye nI?.amnarrıeffinJ be.. 
lediye memurlarına ı1.nbıt:mak ez.ere 
SJVallbı htr lcurs 11.cılmrsttl". 

Malatya bez 110 lplik f abrika.srnın yapılmakta oüın miidiriy~ dairesi (f18l"' 

(te) ~ ha::ırlanan memur evlerinden ih."isi (altta) 
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Fransuaz · Rozay 

Yaşınıza göre giyinioiz l}-
1 aslan kafesinde ~© vaşouıHdla ~~lf\YıınHtlıırsünüz _ 

Düşündükçe tüylerim ürperiyor, 
bereket versin hayvanlar bana 
karşı gayet muti davranıyorlardı 

t ..)mat qıldız 
olmak 

• 
ıstemedim J 

Paris, (Hususi) 
- Fransua Ro -
zay beni büyUk sa 
!onda kabul etti 
ve: 

- Münihtcn ge
liyorum, dedi. Ta 
bit biliyorsunuz 
(Les g 'lS de VO -

yagesl filmini ce 
virmek için git -
miştim. Or a d a 
dört ay kadar kal
dım. Evime geldi 
ğime ve dostları 
mı gördüğüme çol( 
memnunum. 

Filmler hakkın
da fikrim ne mi" 
Pek iyi, fakat, bu 

I 
efkfin umumiyeye ait bir eey. Hükmü 
\'erecek o ... 

' Fransua Rozayı aslan kafesinde 

I 
gördüğümü hatırhyarak va.hşf hay
vanlar hakkında fikrini öğrenmek la

\ tedim: 

~lreu Balen 
~nne:rn ikadan 
lc;ın lkaçmaş '? ' 

ı - Kaplanların beşi de iyi, fakat mü 
rebbinin karısı hastanede. Viyanada 
ken kaplnnm birisi kalç:ısından ısırdı, 
büyük bir yara açtı. Az. kaldı, kadın
c;ağızı parça parça edecekti. 

- Ya siz, nasıl cesaret ettiniz de 
kafese girdiniz? •• 

- Sormayınız bunu... Düşündükçe 
tüylerim Urperiyor. Fakat, ne dersi-
•• :., ı. .. ~.._ ..... ı ..... 1ıtcu1cıı. lro..rs1 t!"Yet nınti 
davranıyorlardı. Yalnız kaplanlardan 

1 '1irisi hırçınlık gösteriyordu. Yava§ 
yavaş onu da kendime alıştırmaya mu-
' ffak oldum. Korkmadım, dersem 

' d ı~su yalan söylemiş olurum. Beni 
, l'n ziyade korkutan, kafes haricinde 

b•ı1 unıınların çehrelerindeki korku a 
lfümi idi. Buna rağmen, tamam beş 

~in kaplanların kafeisnde ~ıştım. 
Fransua Rozaya şimdiye kadar çe 

ı irdiği filmlerden en ziyade hangisini 
· •rclh ettiğini sordum. 

- Pansiyon Mimozayı ve (Bir balo 
karnesi) filmindeki ana rolünü çok 
severim. Zira umumt harb içinde Ma-

'iam Audiye benziyen bir kadın tanı
oııştrm. Bu kadının oğlu harb mey -
r'hntnda ölmüştü! Üç sene kendisinden Ustte Marlen 
haber alamamıştı. Fakat, öldUğilnU Ditrih'i incilerle 

, bilmediği için onun bir gün mutlak işlenmiş clbisesile 
1 
ı çıkıp geleceğini Umit ediyordu. Ben görilyorsunuz. Sol 

ı 
·o zaman genç bir kızdım. Ve ona te- taraftaki Lili Pons 
!elli vermeye çalışıyordum. 1 dur. Altta ve sağ· 

- Gelecek, göre<:eksiniz... \ da.ki resimler Ka • 
Diyordum. rol ·.Jl)lllbar ile Gabi Morlay'a aittir. Bu gUzel yıldrzhrm giyinis1crlndeki zaraft..te imrenmiyor musunuz? 

Fakat bir giln bir madalya geldi. Belki kırk, elli, belki de yirmi beş yaşındasıruz. .. Ha.ki Akşamlan dekolte giymekten çekinmeyiniz. Mevzun 
Artık yaşlı ka1ına hakikati söylemek kt yaşınızın ehemmıycti yok. Yaşınızı gösterecek çehreniz omuzlarınızı göstermekten korkmayınız. Şimdiki dantelfilJ 
lazımdı. Bunu bana havale ettiler Mü- ve giyiniş tarzınızdır. Otuz yaş; hayatın en güzel devresi.. la.meli roblar çok güzeldir. 
nasip bir lisanla bu acı haberi söyle- Kadm otuz yaşında en güzel devrede bu!unur. Mahcup ve Sonra, sarık şeklinde ~apkalar, fantezi eldivenler .•. Bu 
dim. Bana fnanm:ık i~tt-medl. Bu za- ya şımarık kızlıktan çıkmıştır. Halinde bir b:ışka.lık. bir e dlvenlerde ceylft.n derisi ve saten karışıktır ve konçlan• 
valh ana birkaç sene daha ~aşadı. Fa başka güzellik başlar. · nın iç bırafı işlemelidir. 
kat. son nefesine kadar oğlunun öldil· Bunu arttırmak için bazı sun'i ~ylere miiracanttan <:e Ayakkabılar, yaldızlı derilerden veya parlak renkli vt 
~ne inanmadı. kinmeyiniz. Mesela: kürkler, glizel roblar, mücevherler, .pekli kumaşlardan yapılır. 

- Yeni projeleriniz var mı? 
- Jan Şu ile bir film çevirmek nl-

vetindeyiz. Bugün senaryoyu getirecek 
okuyacağım. Bundan evvel Jan Drevil 
ile (Şatrıı.nç oyuncuları) adlı bir film 
çevirereğiz. 

- Hangi rotu aldınız? .. 
- BUyilk Katerin rolUnU ... Katerin 

orta boylu Ve emerdl, halbuki ben U• 

zun bovluvum. Fakat ehemmiyeti yok 
dei711 mi! .. 

Veni füıı~rler: 

Bir aşk p;ecesi ve kadm 
mektuolnrı 

lnkrlip Kitabevi, Emil Zola'nm 
"Bir a.,k ge<:esi"; Man:el Prevo'nun 

''Kadın mektupları" isimli eserlerini 

zarif birer kitap halinde neşretml~ir. 
Tercümeler Ferid Namık Hansoy tara-

lli.h... Eşırpl:ı.r, ztimrüd rengi ve işlemeli; zerdıınlıklar mlneı. 
li ve kıymetli t~lıdır. 

l~par.yol tarzında ycıpılmı§ ha§ tımaletıMı "°" :amanr.arda 90k modadır. 

11 
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i Galatasaray 1 
• 1 ! Hem teri bem de takım : 
j l lbarile 1 
Kros şampiyonu i 

Oldu ı 

I>Un K~m~yı ycnmetJe mrma !fak ol.an Ga.laro gcnfkr'birliği ta'T.-ınıı 

Dün Topkapı yolunda Istanbul 
kros ~ampiyonası yapılmıştır. ı 
·, 500 metre üzerinde yapılan ko§u
da Galatasaray hem f erd, hem de ı· 
takım itib:ıriyle İstanbul §3.mpi- I 
yonluğunu kazanmıştxr. Müsabaka. 

Kros ko~.$Unda atletler Topkxıp ulan bir 7..-ilcmetre uzaktalar~ 

ŞDld maç o ikinci küme maçları 
DUn iki11cı kiıme .ık maçlarına de -

\
0 am edilnıi!itir. 

Fener stadıuda yapılan (B) takımJ 
maçında Galata gençler birliği ile Fe. 
cryılmaz takımları 2-2 berabere kal

Galata gençler - Kasıınpaşa maçı, Dr. ! 
: 

Halit ·Galibin idaresinde oynandı. 

Oyunun başında htıldnıiyeti alan 

Galata gençler, 15 inci dakikada ilk 

golü attılar. Ve devre böylece 1-0 bit
ti. İkinci devrede yine hakim oynı -
yan Galatalılar bir gol fü:ha yapmıya 

muvaffak oldular ve maç da Kasım

paşanm 2-0 mağlUbiyeti ile bitti. 

nm neticeleri şunlardır: le 
Ferd itibarile: 
1 - lbrahim (Galatasaray) 23 da- 1 
kika 31 saniye 6/10 İ 

Galatasaray : 5 
dılar. 

Şeref stadında karşılaşan (A) ta -
kımlnrı maçında da şu neticeler alın

2 - Sokrat (Galatasaray). 1 

3 - Hüseyin (Doğanspor). ı' 
TaTcım itibarile: 
1 - Galatasaray 23 puvan. 

1 

Istanbulspor : 2 
dı: 

Anado~uhlsar : 2 
KaraglmrUk : o 

2 - Kasımpa';'a 53 puvan. ! 
3 - Güneş, G6 puvan. : 

i .................... -............................... " •.... 
Haf tanın yegane şild maçı, dün sa

bah Şeref stadında Galatasarayla !s
tanbulspor takımları arasında Tarık 

Genç güreşçiler arasında ı 
, Dün bir çok müsabakalar yapıldı 

Ga1a· agençler : 2 
Kasımpaşa : o 

Günün en mühim kar§ılaşması olan 

Barut gücü sahasında 
Dün BarutgUctl sahasında yapılan 

ma<}la.rda Rami ile Barutgi.icil klilple
rinin üç takımı karşılaşmış, Barutgüç
lliler, gençlerde 4-0, (B) takımların .. 
da 7-1 ve A takımlarında. 4·1 galip 
gelmiş 1 erdir. 

Davit Jack 
-~-

Bu uydurma haber, büyük bir cfd-
diyetle kendisine söylendiği zaman, 

Hnyward fena halde şaşırdı, sonra 
kendisini toplıyarak eu cevabı verdi: 

''Buna imkfuı yok, Jack, hiç olmazsa 
Bolton'n takımıyla beraber dönmeli
dir!,, 

Bu cevnb, ica.bında Jack'm Arsena
lo bırakılabileceğini gösteriyordu. Ni· 

hnyet btU'"ll bir muziplik olduğu Hay

?.•ard'a RlSylendi. Fakat Herber Şap -
man bu muzipliğin,pek!IA hakikat de 

' 

İstanbul güreş ajanlığı tarafından 1 
tertip edilen tecrüLesiz güreşçiler ara_ 
sındaki müsabakalara dün Kasımpaşa 
lüler, genclere 4 - O, (B) takımların- 1 

Saat ll-12 a.rruunda müsabıklar tar
tılmış, ve 13 te karşıla§malar başla
mı§txr. 

Alman neticeler sırayla şöyledir: 

56 kilo 
Güneşten Cemal Kasımpaşadan En

vere 9 d:ı.kil•a 20 saniyede tuşla. 
Beykozlu Vahdettin 1 dakika 50 sa

niyede Kasımpa~adan Arona t\lflla ga. 
lip. GUne.§ten Fehmi Ka.:sımpaşadan 

Hakkrya sayı hesabile, Beykozdaıı O
ğuz 50 saniyede Güneşten Cemale tU§· 
la galip geldiler. 

61 kilo 
.Kasımp:ı.şadan Kadri 3 dakika 50 

saniyede Beykoulan Abdullah~ tuş -
la, Kasımpaşadan Mehmet 1 dakika 
35 saniyede KMimpa§adan lsmaile 
tuşla. Güne~ten Hüseyin 1 dakika 57 
saniyede Beşikta.§tan Hakkıya Tuşla., 
Kasımpaşadan Ahmet 1 dakika 40 sa. 
niyede Topkapıdan Muzaffere t\lflla, 
Giincşten Hamid 15 dakik:ıda Güneş
ten tsmaile sayı hesabile, KMımpaşa
dan Sotirl Galata.saraydan Ahmede 2 
dakika 55 saniyede tuşla, Beykozdan 
Mümtaz Beşkt~tan Haşime 12 daki
kada tu~la, Doğanspordan Necmi 6 

olabileceğini anlı yarak faaliyete geç~! } 
ve altı ay sonra David Jack Arr...enale 
girdi. 

n·r hissi kablelvuku 
Bir tcşrinievel gecesi David Jack, 

evinde yalruzken, saat ikyeı doi;'TU ka
pısının vurulduğunu duyarak yatağın-

dan fırladı. İçinde, bu vakiU!i~ ziyaret. 
çinin bir Aroonalli olduğuna dair bir 
hissikablelvuku vardı. Kapıyı açtı ve 
karşısında m.:meccri Fower:ıkei'i gö -
rünce hayrete dü~tü. Kendisini Piy
mouth Argyle'den alarak Bolton'a an
gaje etmi§ olan Fowerakcr, ona şöyle 
ded1: 

- Seni rahatsız ettiğim için 'beni 
affet David, fakat mesele çok mühim· 

dir. Uzun zamandır biulesin ve pek ~
la biliyorsun ki, biz senin değerini ve 
hüsnüniyetini takdir ediyoruz. Senin 

aramıulan ayrılman bi~i bir hayli ü
zecektir. Fakat teklif edilen mebltı~. 
cidden ı;ok ehemmiyetlidir. Ne ister
sen onu y:ıp, evet \·eyn hayır de, dedi. 
Arsenal seni istiyor! 

Bu söz!cr Jack'ı bir hayli dUşün · 
dilrdU. Bolton da, kendisini gnyet iyi 
hissediyordu, ça.lı~ıyordu ve çok sevi
liyordu. Diğer taraf tan klübil de ken
disine iyi para veriyordu. Şimdiden 

bankada altı yüz elli ingiliz lira para· 
sıvardı. 

DUşünmoc! için milhl t ,·erilmesini 
lst~i ve .Arsenal idarecilerlle görUoo
ceğini söyled1. 

dakika altı saniyede Doğanspordan 1 dakika 5 sanyede tuşla, Galatasaray -
Faruğa tuşla galıp geldiler. dan Faik, Knmmpaşadan Ahmede 3 
6 6 k İ 1 O dakikada tuşla, Kasım paşadan lzzet, 

• Kasmıpaşada.n Hikmete 11 dakikada 
Kasım?aşalı Basri Beykozlu Kami- tuşla. galip geldiler. 

le 5 sanıyede tuşla, Beykoulan Ah - ? B . 
met 3 dakika 10 saniyede Beşiktaşlı k 11 O 
Suade tuşla, Beşiktaştan Kasım Ka. • Güneşten Hasip Güneşten Cmnale 3 
sımpa.şadan Mustafaya 4: dakilmda tuş dakikada tuşla galip geldi. 
la, GUneşten Necir Beykozlu Aliye 15 8 7 k t I O 
dakikad:! sayı hcsabile, Gün~ten r><r Ka.sımr;~adtı.n Refik, çok gi.izel bir 
ğan Beşiktaşlı Mahmuda 35 saniyede oyunla Galatasaraydan Şevkete 30 sa
tuşla., Kasımpaşadan Ali 2 dakika 20 niyede tuşla, Güneşten Mehmet Ali 
21aniyede Doğanspordan Va."llle tu§la1 Kammpa.şada.n Ferha.d'ı 10 dakika.da. 
GiJ,n.t,eten Tahain, Galata.u.ra.ytl•" Veh bısla ven~i. 
biye 2 dakika ı5 saniyede tuşta gatiıı G ü re s c i ad e d ı 
geld11er. Klüplerin müsa.takalara. iştirak et-

72 kilo 
Güneşten Hamid Beykozlu Aliye 

sayı hesabiyle, GUnc5ten Yahya Ka
sımp~a.dan Halide 3 dakika. 12 sani
yede tu~la, Kasımpa.5adan Beyat Gü. 
enşten Hayriye sayı h~abile, Beşik
t:tsto.n Haydar, Bcşiktaştan L11t!iye 3 

Foweraker de şu cevabı verdi: \ 
- Derhal onlarla görüşebilirsin. 

Çünkü kapının önünde, otomobilde 
bekliyorlar. 

David Jack, artık nasılsa uyandırıl
mııs olduğundan, mese!eyi ur.atm:ı.yıp 
derhal halletmenJn daha doğru ola~a
ğını dü§Undü ve kapıyı ac;:ara.k Her
ber Şapman'la George Allison'u içeri
ye aldı. 

Bu ziyaretçiler, evvela mn.ksatların
da muvn.!fak olamıy:ıc:ıklarmı hisse • 
der gibi oldtılar. Jack Bolton:ı alış -
mıştı ve buradıı. gayet mes'ut oldu~'ll
nu mütemadiyen tckrarlıyarak, kendi
sine yapılan teklifleri dinlemiyordu 
bile ... 

Fak:ıt Herbcr Şa.pmnn gayet kurnaz 
bir adamdı. İnsana tesir etme:sini ga· 
yet iyi biiiyordu. Londra hayatının 

güzelliğini ve Jack'ın Arsenale gir
mekle elde edeceği bUyük avantajları 
tntlt bir dille anlattı. 

Jack. v:ııiyeti yakından tetkik et
mek ü~re. ertesi cumartesi günü Lon
draya gid{'ccğini vaa.detti. Şaprnn.n'la 

Allison da, büyük bir sevinç içinde o
nun yanında ayrıldılar. Artık bu de -
ğerli futbo,cüyü ele geçirdiklerinden 
adet!ı emin bulunuyorlardı. 

Bunda yanılmıyorln.rdı. Netekim. 
blrkat; haftalık mukavemet, tereddUd 
ve rnUnnkaşndan sonra Jack, Bolton
dan ayrılarak Arsenale girdi. Anıena.l, 
bu m\ithi;, oyuncuyu elde etmek için, 

tirdiği güreşçi aded1 eudur: 
Beşiktaş: 8 
Kasım paşa: 21 
Güneş: 20 
Topkapı: 1 
Beykoz: 8 
Doğanspor: 3 
Galatasaray: 4 

Müsabakalar çok faila rağbet gör -
mil§ ve ısalon tamamen dolmu~tur. 

Kasımpaşa spor birliği de gördüğü 
bu rağbet karşısında misafirlerine a. 
zamt mihmannüvailığı göstermiştir. 

Gelecek haf U:ı. maçlar, Güneş klübü -
niln Fatihte (B) bölgesinde yapıla • 
caktır. Hilmi 

Bolton'a, futbol tarihinde görülmemiş 
bir meblağ vermişti. Tam on bin üç 
yüz kırk ingiliz lirası! 

(Bu para, o zaman yüz bin Türk li
rası demekti). 

Jack, Bolton Wanderes'e girdiği za
man bu taknnı tamamiyle değiştirmiş

ti. Arsenale girdiği andan itibaren de 
bu takım bir zafer devresine girdi. 

Bu, Jack'larm, Bastin'lerin, James
lerin, Hulme'lerin ve Lamberlerin 

devriydi. Arsenal kupayı, kazandı. tn
gilterenin şampiyonluğunu elde etti, 

kazanılan maçlar ve atılan goller iti
barile bütiln rekorları krrdı. 

Jack ve James yalnız lngiıterenin 
değil, fakat dünya futbolünün henüz 
görmediği iki iç muhacimdi. Bu iki 
harika futbolcu o kadar iyi uyuşu -
yorlardı ki, ynlnız başlarmA W. M. 
metodunun muvaffa.kıyetini temin et
tiler ve içlerinden birisi eksik olunca, 
bütün takun adet! kuvvetinin yüzde 
ellisini kaybediyordu. 

BugUn James gibi Jack da futbolden 
çekilmiştir. Fakat on.un da uzun silu
eti, dağınık san saçları ve Highbury
nin sislerj içinde profili ak!eden bü
yük burnu. öyle kolay kolay unutul -
mıyacaktır ... 

Jack gitti, fakat !ngiltereniil futbol 

sahalarını hala bir hayalet gibi daima 
siyaret ediyor ... 

(Bitti) 

Özörenin hakemliği ile yapıldı· ~ 
Saat 11,45 de Galat:um.rs.Y ~ 

rüzgarı arkalarına alarak bu.Şia ıJ 
n oyuna takımlar şu I.adrolariYle 
rak etmişlerdi: s'_ 

Galata.sara.y: Necmi _ Reşad, s;' 
Mustafa, Adnan, Celôl - NccMf1 

leyman, E§fak, Ha.Jim, Bülend· ~ 
latanbulspor: Saim - Hasan, St, 

Fanı.7•, Enis, /snıail • Kemal, 
Bahri, ismet, Nc;at. ~ 

Oyun bir hayli süratlJ oldu. 11-! r 
dakikadan itibaren üstünlüğü wi',? 
den Galatasaray takımı, kaçırdığı Of 
müten:ı.hi fırsatlardan sonra, 14 ~ 
cü dakikada Adnanm bir ara. p8'1 ~ 
Süleymanın ayağıyla ilk, 25 i!1~J 
kikada kalecinin hatasından ı~..J 
eden F,şfak ikinci, 36 ıncı dP.4 

Haşim meahur volesile Gala 
gollerini attılar. 

lkincf devre rlizg§.rla. oyn~. 
BJ_ya.ıııuıırm nucumıarıyıa ba~iP'A 
kısmın 10 uncu dakikasında 'tJI' · ~ 
mızılılar yine hakimiyeti kurd~ 
12 inci dakikada Bülcndin o~ 'I 
Eşfak dördüncü defa lstanb~, 
lesine soktu. İki dakika sonra 
§İm beşinci sayıyı da kaydetti· ti 
Beş gol atan sarı kırmızııııst~ I 

dan sonra işi gevşettiler ve btJll ~· ~ 
zasmı da 38 inci dakikada t~~ıci f 
Uncü dakikada Tarık'ın attığ1 1 

le çektiier. <>14'_ 
Müsabakanın SOJl dakika.lııl1 ~ 

~a heyecanlı geçti, iki tara! d~,ti' 
"sayı kaydedemeden maç 5-2 G 
raym galciresi!c neticelen~ 

Boks 
B~ynelnıile1 rft' 

profesyoneııe 
maçıan ~ti 

Profesyonel boksörler nr~ -~ 
tip edil:ni;; olan cnternasY;:1 ~I 
laşmalara Bcrlindeki SPo. i )'iJ 
10 bini mütecaviz bir seYitC ~ 
önUnde başlanmıştır. .cı ·"' • yaf111"'-ıçJ" 

Yarı ağır sıklet şaın~r 13t ııı' 
nesinde Alman Adolf }le ('1,,t , 

. yo11ll .;' 
yan ağır sıklet şa.."l1P1 ss-fl 
Sys'i 12 ravundluk ınaçts ~ 
biyle yenmiştir. . uc ı~ d' 

Alı:ıan Amo Przybilskl ıaJl ~,..p ' 
Primo Bassi arasında. ya~~yJe P""" 
Alman boksör sayı ııesa ~ 
nuştır. .-. 1 ~ı,ıl~ 

J(rtl""" b;""' 
Keza Alman Jean saYı 

Guiseppc Combi'yi ~ 
mağlfib etmiştir. ~ ~· 

lsveçli John .And~tOP oı.ııt 
Vablner'e naka,rt ile ın . 
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Dün 1aksim 
stadında 

yapılan 111açta 

( 

\ 
; 

GÜ·ô~eŞc!WMiıhafızgücünÜ·şm3m:i~~yeDdi 
~nkara takımı mağlO

b .. yet golünü kendi 
Beşiktaş lzmirde ikinci maçını da kazandı 

kendine yaptı 
ta;:ınartesi günü Fenerba.hçc ıle be
f .~ kalmış olan Ankaranın Muha.. 

8~UcU f.ıtbolcilleri dün yine Taksim 
tı:ı.U dyoınunda Güneşle karşılaştılar ve 
r ~\'azin, hatta bi.rnz da lehlerine ce
~Yan ettirdikleri bu mtisabakada 3-1 
ağlüp oldular. 

b Saat üç kırkta başlryan Güneş - Mu
afız maçına Güneı:ıliler: 
O'h ..,, 
~ad, - Faruk, Reşad. rusuf, Rıza, 
,..d - Salahaddin, ~riyazi, Melih, !!u
'" • ltebil 
~~Uhafız ise sağ açıklarını değiştire-

~:al.lt - Salih, Saf /et - lbraJıim, Oe
N • :4.hnıet - Kemal, izzet, Rıza, Şahin 
ttı':cı de.l mütcsckkil bir takımla çık -

!Jlardı. 

'1 l\urayı ka~nan GUneş rUzg~ra kar. 
r~0~arnayı tercih ettiğinden Muha -
ltn 11arın hücumu ile ilk deweye baş
~ ılw. lki takım da uzun paslı güzel 
~ 0Ytuı OYnryarak topu kaleden ka· 
.,:, Yak 3.§brıyorlar, fakat MuhafIZo...U 
,~daiaasnun gayreti ve ayni tala-
Oilt hucum hattının beceriksizliği ve 
~,~ta.maması yüzünden gol atamı -

'<ll'dı 

%~? un~u dakikada Güneşliler ilk 
'ltt llteıı hücumlarını ynptılar ve bu dr: l.telihin sıkı bir şütU tamamla
dıı. 1 ı:ia top direğe çarparak kurtul · 

~ 
!leş ~dan sonra beş dakika kadar Gü-
~lf a~~si sarıldı ve bu arada Şahinin 
lııt1 §titleri Cihad tarafından kolay. 

'Sa Çelindi. 
ta h~· tehlikc-lrr savuşturulduktan son.. 
ll 0 UcUrn sırası Güneşe intikal etmi§
lıat dn.~ar da rakip kaleyi sardılar. Fa-

Unk"' llılJ-11. ·U oyunda hiç muvaffak ala-
da .... rı Melih, birçok mühim fırsatlar., tı:ıt· 25 . ıfnde edemedi. 
:ıll'an~ci .?akikada - rüzg!ra karşı oy· 
lu~ Guneş maçı telr kale haline sok 
''e Ikı da, MuhafızgUcU müdaf aasmm 
lctr d::rkez. tnuavininin ga)Tetile on • 
Gnrıo SaYı kaydedemediler. 

lik Şin İlk ROiü 
~la 2~evrerun bitmesine dört dakika 
bil- rl'ik·Pastan GUneş aleyhine çekilen 
\a~tı \'eık, kalenin köşesinden dış:ırı 
'e İleb·ı akabinde y:ıpılan bir akında i. 
~e~ll. ~ den Melihe. ondan da Niyaziye 
l)ı1l>ı, 0Pu GUneşli sağ iç vücut çalı
tll~ rakibini atlattıktan sonra bir 
~ b6y';'1tuşla kaleye soktu ve ilk dev· 
l'·ı e bitti 

1( tıci · 
ll11 d devre 

~'aıı ,., .. evreye rfü: ... ~la beraber oynı-
~ '-'Une b o 

1 haı ltı ş aşladı. Ve misafir takım 
r- b:ı,g10Ukabe1c etti. İlk kısmı tek gol 

P Ya.ziyette bitiren Muhıt.fız· 

i 

hln.r, bu kısımda rüzg~a karşı büyilk 
bir farkla yenilecekleri sanılırken, on
ların daha iyi çalıştıkları görüldü. 
Muhafız gilcllnlhı beraberliği 

Netckim 13 üncü dakikada Bağdan 
düzgün bir akın yapan Muhafızgücü 

sağ içi topu güzel bir ortalayışla mer
kez muhacime geçirdi, o da Cihadın 

ba§tndan aşan bir kafa vuruşu ile to .. 
pu GUneş ağlarına taktı. 

Bu beraberlikten sonra oyun hız • 
landı. Güneşliler galip gelebilmek için 
sıkı hücumlara. b~ladılar, fakat iyi 
yer tutan ve sert çıkı~lar yapan hasım 
mUdafaasmı bir türlü yaramıyorlar -
dı. 

Kendi kendine ablan gol 

Muhafız ka~'>i bir akıttı 
kurtanrken 

Hakem namzet-
Müsabaka karşılıklı akınlarla de- / 

vam ederken 34 üncü dakikada Sal!- erinin imfihanl 
haddinden topu kapan Muha.f ız sol 
muavini İbrahim topu falsolu bir vu
ruşla kendi kalesine soktu. Bu ümit 
edilmiyen sa.yı Ankaralıları berbat et
mişti. Maçm ba§langıcmdanberl de -
vam ettirdikleri enerjileri derhal sön. 
dil. Fakat, uzun sürmeden tekrar be • 
raberliği temin için çalı§maya ba.sta
dıla.r. 

Güneşin üçüncü !!layı!!lı 
Oyunun bitmesine pek a.z kalmı§tı 

ki, geriden Muhafız kalesine havalan
dırılan topu - Melihin şarjı yüzünden -
Fuat bloke edemedi. Top yuvarlana -
rak Niya.zinin önUne kadar geldi. Gü
neş sağ içi de yakaladığı bu bulun -
maz fırsattan istifade ederek takımı. 
nın UçUncU golünü attı. 

Bu müsabaka da bir iki dakika sor.
ra 3-1 Muhafızgticünün mağlubiyetilc 
nihayetlenmiş oldu. 

"' . ~ 
Bir gün evvelki maça nnzaran dlln, 

~aha iyi oynıyan Muhafızgücil takımı 
hücum hatlarının şüt atamaması yU· 
zünden iyi bir netice alması mümkün 
olan bu ikinci karşılaşmasmı kaybet
ti. 

Sol a.çık Ne.el ile merkez muhacim 
Rıza müstesn:ı, diğer muhacimler ta. -
kımda yok gibiydiler. Akıncı hattın 

11.ksamasma mukA.bil, mUdafaa hatla
rı sert ve canlı bir oyun çıkardı. 
Güneş on biri ise, Fenerbahçe maçı 

ile kıyas edilemiyecek kac:ar fena oy. 
nadı. Orta muavin, orta muhacim YC 

Ankara, 20 (Hususi) - Futbol fe
derasyonu latanbuldaki hakem nam
zetleri a.raamıia bir müsabaka yapa.-

rak bu imtihana girenler arasında mu
va.ff ak olanlara vesikalarını vermek 
üzere bir ay kadar e\•vel İstanbul mın. 
taka merkezinde on iki namzedin işti-
rakile müsabaka yapılmış ,.e neticele. 
ri Ankaraya gönderilmişti. 

Bugün öğrendiğimize göre tahriri 
imtihana dnhil olanlardan yalnız Ta

rık Özören kazanmış, diğer on nam
zedin mümarcselerini arttırmak üzere 
istenilen müs.'\bakalnrda vazüe veril -
mesi İstanbul futbol ajanına bırakıJ
mı§tır. 

İmtihana giren on iki lıakem namze
dinden yalnız biri tahriri imtihanda 
da mu\'affak olnma.dığı için hakemlik 
ettirilmiyecektir. Bu da bu sene lik 
müsabakalarında Fener - Beykoz, Gti 
DC§ • Beşiktaş, ve Galatasaray - GU. 
neş gibi en ehemmiyetli karşılaşmala· 
ra hakem konulmuı; olan Feridun Kı
ltçtzr. 

Harbiye Gençler 
birliğini gtındi 

Ankara 20 (A. A.) - Harbiye -
Gençlerbi;liği maçı 3.1 Harbiyenin 
galibiyetile neticelenmiştir. 

YPni zelanda 
sol ac:ık hemen hemen hiç bir iş göre. Davis kupasına iştirak etmiyor 
medl. Yeni Zelanda 1938 Davis kupası 

Niyazi başta olmak üzere Sallbad- ma.çlarma iştirak etmeyeceğini bildir 
din, Faruk ve Yusuf va~!elerini ba- miştir. Bu vuiyct karşısında Maca
şardılar. ristan Avrupa mmtakasınm üçüncü 

Hakem Adnan Akın müsabakP.yı turuna dahil olmakta ve ilk olarak 
c:ok g\lzel idare etti. Almanya ile karşılaşmaktadır. 

O. K . JUJTNAR --------------

Siyahbeyazhlar 
•• 
Uçoku 3 - 1 yendiler 
lzmir, (Hususi )- M.llli küme mU

sabakaları dolnyısiyle İzmirde bulu • 
nan Beşiktaş takımı dUn ikinci maçı
nı Üçokla yaptı. Karşıyakalı Esadm 
hakemliği ile yapılan bu ka.rşıla§maya 
siyah beyazlılar eu kadro ile çıkmı~
lardı: 

Mehmet Ali - Nuri, Faruk - Fuat, 
HakJ.-ı, Rifat - Eşref, Şeref, Hüsnü, 
Bedii, Hayati. 

tık on dakikada rüzgı\rla beraber 
oynıyan Beşiktaşm, Üçok takımını 
tecrübee tmesilc geçti. Bir arnlık Adil 
Hüsnü ile çarpışarak on dakika müd
detle tedavi edildi. Devrenin ilk çeyrek 
saatinden sonra Üçoklular da nmka
bil a.kınlnra giriştiler. 23 ilncil daki. 
kada, Eşref Hayatinin verdiği pası i
yi kullanarak Beşiktaşa. birinci golil 
kazandırdı. Bundan gonra bmlrlilcr 
gole muka.bcle lçln bir hayli çaltf}lılar. 
Devre bitmek Ur.ereykcn Namı§ Be • 
şikl'\Ş kalecisi Mehmed Ali ile karşı 

karşıya kaldığı halde gol atamadı ve 
Üçok 1-0 mağlub vaziyetteyken haf-
taym oldu. 1 

İkinci devrenin ~ı kısmen mUt&
vazin, kısmen de Beşiktaşlıların hlki
miyetleri altında geçti. Maa.ma.fih U-
çoklular ilk on dakika Jçinde muhak
kak iki gol fırsatını kaçırdılar. 25 in
ci dakikada Beşiktaş aleyhine çekilen 
bir frikik !Siyah beyazlıların kalesi 8.. 

nünU karmakarıl'ık bir hale ııoktu. tz.. 
mirliler bu karışıklık arumda bir pe. 
nalb kazandılar. Said, bunu gole çe
virerek vaziyet 1-1 bernbere oldu. Fa-
kat aradnn bir dakika bile geçmeden 
Hakkı seri bir çıkı.~la topu kaptı ve 

Beşiktaşm ikinci golUnU atb. lılaç bit. 

mek Ur.eTeyken Hayatı talmm hesabı

na bir gol daha yaparak oyun 3-1 Be. 
şiktaştn galibiyetlle netice!~ ol .. 
du. 

K ü çük kayakçılar 
K~ gitnlerinde evlerinde soba bcı::.~nda oturmaktan daha faydtJZs ~Zer ya. 
pıUıbilcccğini pek iyi bilen lngili:: aileleri çoettklannı dllha pek J..~ ~
ta le'~ .!porlarına ba§UıtırUır. l'avrula r biraz bilyilyilp ek 1~-13 ya§tM gel.. 
dikleri zaman i3e, aralannda 1.ayak m'ilsaba7.alan bil~ yapabilecek 1.xıdar 
bu i§i öğrmımi§lerdir. I'.,c.smimiz, lngilterede J...ilçük <>r.etıklar arasnıda ge
çenlerde yapılan bir 1."tlya.k müsabahxz3ının galiplerini glj3terJMl..-tedir. 
Bu yavruların yüzünden nc~e ue ~1ı7ıat aktığını gördükçe in3Cln gayriihti
yari: ''ttc olıı.r, bizim çocuklarımız da ıtpora bu 1.."tldar di/..1kUtt ol$a1ardı diye 
düşiinüyor. 

--~~~----~----·~~--~~-·--------------~--------~--

GayırD fedeıreoeır aıraısnlnlda 
.-... aı111_. ....................... mm ..... ...: .... .. 

Arnavutköq Galatasporu qendi 
Eseyan Kurtuluşla berabere kaldalar 

Taksim stadı müdür!UğU tarafından 
gayrücdere klüp1er arasında tertip e
dilen lik maçlarına dün sabah Taksim 
stadında de\'am edildi. 

Ilk olarak Esayan ve Kurtulu~ B 
takrmlan karşılaştılar. Ve Esayan 1-0 
galip geldi. İkinci olarak Arnavutköy 
Ga1ataspor B tnkımları knrşılıı.ştılnr. 

Bu maç O.O berabere bitti. 
OçUucli oyun Esayan - Kurtulll§ bi· 

rinci ta.kımlan arasında yapıldı. Asa-

bt bir bava içinde oynanan bu maç her 
iki taarfın bütün enerjisini sarf et -

mesine rağmen 0-0 berabere netice -
lendi. 

Son oyun Arnavutköy. G3.lntaspor 
birinci takımları ara.smda yapıldı. tık 

devrenin son dakiknlarmda bir fır -

sattan istifade eder~k bir gol yapan 
Arnavutköy, oyunu 0-1 galibiyetle ao. 
na erdirdi. 
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Marmara bt>lgesi illerinden 

Kuruluşundan 
bugüne kadar u 
Bursada tarım, sanayi, kültür işleri 

yeni fabrikalar durumu, 

ve spor 

~:..&'iı--9!1 

Yeın Bunanın 

Uzaktan · bir 
sörünüıü, Ulu
dağ, Uludalda 

1'ürkiyenin Marmara Mlgesindeld 
en güzel illerinden biri de Bursadır. 

Bursaya Istanbuldan türlil yollarla gi· 
dilir •• Bu y:o1larm en baıında Mudanya 
yoa ile Yalo~ yolu gelir. Mudanyaya 
istanbuldan vapurla ile buçuk saatte 
gidilir. Mudanyaya ,,.a:ıldığı _ vc:.kittte 
otobüs ve trenler kııa bir zamanda bizi 
Bursaya g8türür. Yalova yolu, hepini· 
zin bildiği gibi köprüden Yalovaya kal
kan Akay vapurlariyle Yalovaya git· 
me\ten ibarettir. Yalova:dan da otobüı, 
ve otomobillerle Buraaya ıidilir. 

spor 'YBPU ka kayaltçtlar, ve bir ipek Eahr.ika ıı . ., 

Bursamn tariht değeri 
Bursanın tarihte adı Pruzadır. Şehir 

Milattan 250 yıl önce Kartaca kuman· 
dc:ınlarmdan Anibal tarafından kurul· 
muJtur. Eski Pruzanın mevkii Bursa· 
run şimdiki • Hisar mahallesidir. 

Bur&amn tarihi durumunu inceler
ken çok zaman sonra buranın Bizanslı
lar tarafından ele geçirildiğini görürüz. 
Bunanın Kaplıcalan pek mefburdur. 

Bizanslılar zamanında, evvelce yapıl -
mağa ba§lanan kaplıcaların tamam· 
loomasına çalı§ılmııtır. Bilhassa sıcak 

suların soğutulmasına çok önem veril· 

miıtir. 
Osmanlı imparatorluğunun kuruluı 

ijevrini okurken Pruzanın Orhan Gazi 
tarafından ele geçirildiğini görilyoruz. 
Bursa, Edirnenin ele geçirilmesine ka
dar Osmanlı imparatorluğuna ido:ıre 

merkezi olmu§tUr. 
Bir çok Osmanlı imparatorlan burada 

yaşamışlardır . 
Tarihi incelerken 1920 de Bursanın 

Yunnnlılar tarafından istill edildiğini 
görüyoruz. 

Unite: 

Bunanın a .. tlanndan: 
Y eıil camiin ıachrvanı 

Daha sonralan 1922 yılının ıi eyl\1· 
lünde Yunanlılar, ordumuzun kar§ısın· 
da Ü'i tarafından darmadağnrk bir hale 

gelerek kaçmak zaruretinde kalmışlar· 
dır. Bundan sonra Bursa Türkiyenin en 
güzel şehirlerinden biri olmuştur. 

Bursada hırım 
Bursa en fazla zeytin yetiştirir. Bu· 

ray-- Türkiyenin zeytin anbarı deme~ 
te pek yerinde olur. Bundan başka fi. 
clancılık ve meyvacılık ta ilerledi mey· 
vacılıktaki önemi tırttı. Bugün Bursa 

Kış geceleri eğ
lencelerinden 

GiöBge ile bunDarn 
yayablllr misiniz? 

Duvara bir çarşaf veya havlu geriniz. Bunun üzerin· 

de bUkUntU olmamalıdır. Sonra 1kl metre uzakta dW'8.J' 

ınasaya bir mum koyunuz ve köee tara!a yerleoiniz. Yu

kardakl §('killeri ellerinizle yapmıya başlayınız. Resimle--

şeftalisi ve kestaneleri pek meşhurdur. 
Kc~··,oynuzu, elma, armut ta yetişir. 

Bursada ilkbahar havası, ipekböceği 
yetiştirme havasıdır. Yüzlerce dutağacı 
bu mevsinı:le ipekböcek,lerine yiyecek 

verir .• 

Kültilr işleri 
Bursanın kültür t.lanındaki ilerleme· 

si de son yıllarda artmıştır • 
Burada askeri lise, erkek lisesi ve 

kız liseleri Bay Necati enstitüsü, kız 
öğretmen o~ulu, san'at ckulu gibi yük
sek okullardan başka, iki orta okul ve 
235 ilk okul vardır. 

ipek ve dokuma fabrikaları 
Bursroa 200 ü geçen ipek ve dokuma 

fabrikalarına bugün bir de Merinos 
fabrikası ilave edilmiş bulunuyor. Fab
rika geçenlerde Atatürk tarafından tö· 

1 

renle açılmıştır. Merinos fabrikası her 
gün 12 ton yapağı yıkayıp, bunu tama· 
men iplik haline so'k,acaktır. 

Fabrikanın 1200 işçisi ve 60 memu-
ru vardır, • 
Uludağ sporları 

Bursa ayni zaman:da bir spor yeridir. 
Bursanın en yüksek dağlarından biri o· 
l<•:t Uludağ 2540 metre yüksekliktedir. 
KıJ mevsiminde buraya yüzlerce sporcu 
ve halk gider, kayak sporlan yaparlar. 

Siz de Bursaya giderek kaplıcaları 

ve belli başlı anıtlannı görünüz. 

Vakaını vurt t~~kn~neırn : il 

1 opkapı saralJ müzesi. 
V..ıkarıı:l:ı gördüğünüz resim, dünyanın en zengin müzelerinden biriııilt 

resmidir. Bu müzenin admn TopY..apı sarayı mü::sei derler. Müzeyi ge
zenler eski saraylıların ne şekilde yaşadıklarını ve milletin parasını nasıl bol yeti 

harcadıkb:ını kolayca öğrenebilirler. 0 
Topkapı sarayı, istanbulun Türkler eline geçmesinden sonra Fntih Sul~. 

Mehmet tarafından yaptmlmı§tır. tık önce sarayın bina~ı çok kilçüktü, etraf :-ı• 
dak.i köşkler yoktu .. Fak<:ıt Fatihten sonra gelen Osrr.anlı impo.r~torlan bu st• 

ya bir çok köşkler de i!Sve cıderek binayı genişletmişlerdir. 
Sarayda bir çok kısımlar mevcuttur. Silah dairesi, harem dairesi, Bağdı' 

köşkü, hazine dairesi gibi çok tarihsel kıymeti olan eserler vardır. 1 
Bilhassa; hazine dairesi milyonlar değerindedir.. İçinde bir çok padiıab,. 

rın tahtlan ve kendilerine c:ait elbiseleri, eşyaları bulunmaktadır • 
--------------------------------------------------------------

Kar ona ne~er 
anlattı ? 

~~(. 
~ 

~-
L ·• ... ~/?--~ ·~ ~&.Ao.. ~ bire' 

Ayhnn, yalağına yntm::utan önce, rıcnce· çeriye hrmlıeynı knrlnrn lıür!inmrış . 
reden dışarıya bnklı. Soğuk vardı, kar ltı· euk girdi, Al hnnın l :ınm:ı yakinştı;.,acSS' 
pn llıpa ynAıyordu. Kendi kendine: "-Tünaydın Ayhan beni tanı 

- Ne fena hava! dedi. mı? .. 
Sonra yntnğınn uzandı, dilşünce)'e dnl- - llnyırl rı , 

ı ~~de 
dı. Tnm uyuyncnftı sır:ıdn, kapı nçıldı. • - Benim ndıma kor derler. •• 

Yediğimiz 

gıdalar 
tereyağı Süt, 

ve 

llyorum bilıyor musun? ıJt" 
:t\)ıııı l 

- Sen ya soE:umuş veya sOtı 
mış hulull:ırclnn geliyorsun! 1 

- Den kaç ynşındn sörünü)"orııın 1 

- Bilmem? nıt1c?ıı1' 
- Sen okıılrln çok şeyler ö~r:iJll ~r 

beraber dalın benden gençsin. ne 'Jll ııd'ı' 
h olılu!{umu bilmiyor musun? DcP' fşoıil' 

rurıı· "knr.,dır. Ben her şeyi so~ulll z 0ııır· 
SUT - En besleyici bir gıdadır. Ha· rilın. O\'alar her tnrnr bcnıhc)'ll ~ıı'"' 

k) bll"' ıı-
yatta insana lbım olan bütün kıymet· (Eliyle p~nccreyl r::öııtcrcrc 111r ı;ı 

peynır 

leri içine almış bulunmaktadır. Yeni 

doğan çocuklara ve hastalara pek fay· 
dal:.ı:lır. Kolay ve çabuk hazmolunur. 

Südü içmek için kaynatmak lazımdır. 

Şeker ve kahve südün hazmını bir kat 
daha kolayltt~tmr • 

TEREYAGI -Taze tereyağı, diğer 
yağlardan çabuk hazmolunur. · 

Hava ile çolç temasta bulunan ve pi· 
tidlen tereyağı bozulur. Eritilmiş tere· 

yağı, erinmemiı tereyağı kadar iyi de· 
ğildir. İçine tuz katılmıt tereyağı, eri· 

mişine göre daha faydalr:iır. Tereyağı 

yemeklere katılınca, yemeklerin fayda· 
sını çoğaltır ve hazmı kolaylaştırır. 

J'ıJŞ d' .. 
buz !utlu. Ail:ıçlnr hemhey:ız. . 11 dıf11 ~'' 
şünii kcsll. Görüyorsun y:ı tıcnıJll cıcnll' t• 
herşcv ı;o'"ıı .. or üc:iiyor \'C 11dıd1 

• b J ' ' -ıii"' il 
Çiinkü hu nd bir hayal ,.c blr ." "sr? :;, 
Ben yaıılıyım. Ama ne ck.;t{lııt1, ... tıııt .... . se~p ı•·-
yerin fü;tünde yerin nllınd:ı 

1 
dotııf'r r' 

• 1 r )'er 11111 
rim. Karrılnrı, denızlerl ıe tııı)"'' 11ır 
Kış '\"C ynı lns:ınl:ırn, biilüfl nııırı ıert'rlrıl' 
ve nchnlnt:ı besim olııruın· O 1 ışıe

1~0ııı. 
rlm. r::iir.cllcştiririm. Mnkinelc?~. Sll• 1,ı,... 
yiiriitürüm. füıh:ır olur uçnr• rııe• lı .,.,

ki n re tir 
lrnr olur gelirim. Ben ren . c JJc?" ıtı ııcır 
den biçime girer eğlcnirııtı• cıc" gt jjO' 
lnşırım nm:ı, çok vakit g~t~:9111rırıı·, f' 
şirim. Ben her yoşın zc,·kın 1'0r•"':,,ısllr 
yanın her güzel yerinde hfT 51cıe. ..ı1 t>' 
rinde yaşarım: Nehirde, S -'ıı1'CV'" 
d:ığ ,·es:ılre birçok yerlerde.. ... 
hen her )'erde yaşanın· , ti" 

hııt91• -_t/6 
Seni bu akşam fıııla ra 111 ~ .. J 

et yerini tutabileceğini söylerler. Pi§i· sura bakma" Başlca bir ak~511ıs·,-
rilerek yapılan peynirler daha güzeldir. rlm. Şimdilik secen ha:r1rlı ıat9 

PEYNiR - Sal:ımura peynirleri de 
çolc besleyicidir. Bazı doktorlar yepnirin 

Knr böl·le söyledikten so 
Kıymetlerini ve faydalarını uzun za· gitti. 
man ka betmeden durabilir. 



Yunan Kraoanarn amcası 

Prens Nikola'ya 
it bir kaç hatıra 

"Ge\enlcrde Yunan kralının amcası 
:rens Nıkolonın vefat ettiğini yazmıştık. 

rense ruutnnlnn bir cenaze merasimi 
hı>ılmış \'e kral ailelerinden bir \oJtu 
btt merasimde bulunrnuk üzere /\tinaya 
&elınişl~rdi. Müıc,·crra prens l"ikola}a 
aıı olıın bu :rıu:ıyı bayr:ırn ,.tı onu takip 
tden iiç günlük tatil e"nıısıııdu ko)llJH· 
~~k. Geç koldıfıından dolayı kurileriınh:ın 

111 mazur göreceklerini ümit cderlL,, 
• • • 

1913 de SelCıniğin '&ıınanlılnr lnrnlıntfnn 
1JRalinin ilk günlerindeyiz. Şinııll Denizli 
llıebu,u olan Jfn}dar Hüştü, hü)ük kahine· 
ilin sakim hareklıt ve icrnııtım ucı acı 
tenkid eden bir ınaknle yazılıAı i\in MI· 
•arj lı\·m;ı Faik paşanın ri)nset eylcrlıJıi 
<lı,·ıınıharp t:ırnrından verilen mnlıktimi· 
l~t knr:ırı knrşısındıı Yeciikııle h:ıpı,lınne· 
~lnııe bulunuyor. Ortalıkta ittihatçılar huk 

1
1nda tnkihat yapılıı<'a~ı ,.e tc,·kifaln hn~· 
anaeaıtı Ş('klinde şayialar dolnşı~ıır. Yıı

tlyetl fcr;n olanlardan hıri de htihnlçı ol· 

~~"u için h:ıpishaıırılc lmlıınan lln' ı l:ır 
1 
llşlüdur. Herke.; k:ırmnğa çalı~" nı \" 

sunu bulanlar kıyaft~ıterini clrği ştıı l'l •·k 
cl~nikı.-n u1nklnşıyor. flı-r ıarııfln hır olu 

'Üktıtu \'ar. 
liııpi~lıancde bulunnn Hunılnr ıırıorı ı\·ın 

~lirac:ı:ıtıe hıılnnnıuşlnr, ~iyo'lt mnlıkiım
hrın ltılıliy(' Nlilecekleri hakkınılıı <lıı hir 
lr a\'ııdis \'ar. Bu arnılıı H:ıydnr da ır.el her;t 
llaJ:ıeak dı~orunı \'C hu diişÜn<'e ıh• ııırrn· 

Un, hir akşam eve rlfınii~orum. ( 11 
he - 1'e o. k:ıpının öniincl,• iki Yunıın nö· 

ltlsi. lı:ılkonıfo korn hir ha~ rak. 
'1 l>uraklı~ornm. Yunan ııcfr~lcri lwni e

a:ı~e .ı::irmeklen meııeclıyorl:ır. Sonro enn 
ııı ıbı olılıılhımıı öltrenerek t\·cri~ f' ~ır· 

3
. eı.ıı~irıı(' mıi.,:ı:ıdr erlılmcr;İ emrini ıılı· 
~~rı r. Rengım U\llk ho~:ızımda lJiı dii
t ~trı, endi~e ve tel5ş içinde lı::ıhçeyl ge•:e· 
"~ eve ı;iri:)onırn. Birinci kolla vali mu;ı
h ntcrinı:l<'n Kostantin paşanın oltlu k:ır 

trıa çıkıyor: 
~IJ- Endişe etmeyiniz, evinizi SeUınik 
'eıı ltınnctanı prens ~ikolanın :r:cvrcleri pPCn 
!lu Elenı namına işgal etmiş lmluınıyorur.
lc:~ilk rütbedeki hasta ,.e ynnıh zabitan 
li 111 lsti,.ahnthan~ Tc kısmen hastane ha· 

0~e koHıcn~ı:r:. Sizin bir başka eviniz \•ar, 
~ Sa naklcderslnlı. Yarın da son Altes 
ı1t1 !1 ~nırelleri Mal onda :ı;izl kumaııclnn· 

0 
rf:ıırec;rnde knlml ederek görüşecektir. 

~rl:ıdan odaya girip tıkan madamlar 
~ Yorum, elinde bir ı;ör.lük ile etrafı 

~ tıYayı tetkik eden prenses kerşı~ınila 
ke, Yerlere k:ıdnr el!iliyor. 

~b~tfik:ıma vııılycl daha evvel anlalılmış, 
1 t'ıt eve nakil için lüzumlu olan çnmnşır
)tıt: h:ızırhrken hiddetli hiddetli 11örleni-

h;ı~ Seı~nlkte bundan ilaha büyük, ve da
ltlj ~l'tıiz bir ev yok mu. ki bunu Alınak 

lllrl ır 
llu · 

Of.la ~r ıd:ı papa~:ının çıE!lıklıırı lşitlli~or. 
lııilli lııhıınt'ı "limal:ır knrşısınıtn hiıtcl,•llen 
taı , 1~ 'e lıasırarnk kendi~inin yalnız hı· 

Ak ::ı-.ını hııtırlıılmaklarlır .• 
lcıır; ~:ırn karanlı~ındn evi lerkederken 
h:ıı,:l'tııza çıkan bir doktor gec vakit ra
~lli,z l'dildısimizdcn dolayı iiıür lıenın 

~er k • ile ~dl e • hcraherimıze nlnuımıza nıü~aa-
l'tıirı"r len «'!lyanın knlııylıklıı nııkli için e· 

""rl\·or. 

lfjdd • • • 
hı~ Re tlı bir haldeyiz, gece); çok rııhaı 
trı 1• ,~ rıl·oruz. S:ıooh oluror, ~al onıl:ı 

"atı • ~ lr1 1 tıl cdct'ek olıın Prrn"I l"lkola,·:ı 
ıJ ~ I' . tıı 11 ~o ınden. cşy:ırn ''llZİ}el <'dilnı<!sin 

flrc~ a,·ı şik:\yete haıırl:ınn·orum. 
ıı oı~ s 1'\ikolıı, Sclanik ıı .. k~rl kumanda-
,,,_ rıık }{ 'd' 

'l~rı k ~ nnıı t\'e <'aıidesıncte rv,·elcc 
tıı kı,. .. lup of:ır:ı'; kıılbnılıın lıln:ıcla çalış· 
" ~·ıır y 
1 t ~"rrı • :wı•rl \' l'rmlumu hııhrr \'Pri:pır 
1l'rır: "11 'anına nlının1rıım. SihP o hıı$· 

ı,;' liclkı 
~ ilk. n ~cç \:ıkıl ı;ir.i rnhalı11ı etmiş 
• ''tıiıı hunu nlclllcrlr yııpnıımııs olo;nnlık 
•ıı· oııt · ıı: 1 ı'ra ":ırlnr işı;:ııl cde<'ek ,.~ billahi 
,1 le ~"l r l'ılrı-"klerdi. l'>ilekirn, e"inizi iş-
~ ' cn ın. 

·~ "orij ııfreze hıınısını bizim elimiz-
tıı ~ıctı ~"e Yolunu tızntmış ve ordu müt~· 
•. '"ır ı:ın:ııf Jlnşanın kona"ınn \'Prlrş-
""1 • rı~r'k " • l'ıılar, 1 anı prcns<'s. hnnım('rendiye· 

" Olıı11;1 ı;5,·ledl. E"ile IPrkeıfilen eşya
~"" "ıtıı" 1 

J:!hl mııhııf:ızıı r.diJ,•rek il\ nrn 
ıı "''':ıl:':ı,_ec~ınc \"e hiç hir ~evin 1ivnA 111(-
~'l ıı >ilh:ı r•min 1 h'I' · · p t 1 ~ >11ııııı., on ı ırsınız. rcno;e~. 

tıı~k fik 1 rl:ı muhnf::ı111 rlmt'k ,.e hnk-
•tı"ı" h:ıttı rindeyıfi. Fnknı hu ku' hiilün 

ı" rırı çn" 1 t . 

Prensin kcııdi c?ilc yaptığı uc mar1:rı .~ 1 111 'krıı1~11ğu mlifcuclfa Kmıtaııtiniıı 
bir resmi. 1920 de münferit t:c sulh tcseu/J 'isii hatırası olarak yapılmı~ ve 

hediye edilm~tir 

Selaniğe girmek hususunda geç kaldıkla· 
rıncfan dolayı kızmışlardı YC bu kızgınlık· 
tarını Sellıni~ln muhletir semtlcrlnile her 
bölük kumandanı fçln bir Türk evi işgal 

etmekle glcterme~e çalışıyor ve böylelikle 
de şehrin diledikleri noktalarını tuluyor
lnrtfı. 

Yunanlılnr, müllcriklerinin maksatl:lrını 
:ınladıklıırı için mesele çıkannaklnn kııçı
nıır:ık himaye lıtl<'plerini süknt ile geçişti
riyorlardı. 

Olon olmuş, yapılacak hir şey kalmamış 
ve hir görünüşe nnzar:ın hi7: znrarı tı:ırir 

hir :mrette nllalmışlık. 

Bir müddet ımnrıı Yunanlılar, ~eıaniRe 

rlahıı iyi bir ~uretlr yl'rlet:Iİ)t'r. \'nnyape· 
de sıkıştıkları için kuvvcllerini kı-ımen 

orn\'a nııklrlmislertfi. Bu nrarla Prenlle!I 
tfc lıastane'iln l Epln~ ı;ıötOrılü~ii için prcn~ 
C\'İ hizr iııtfc r,ylcmişti. 

• • • 
Ç:ın::ıkkalc tahliye olunuyor •. DO\'ell ltl

IMh·e kı"·,·pllrri St'IOni;:te çıkarılıyor, hlr 
mürlılrt "Oııra hizim C\', Fran~ızlnr l:ırııfın· 
dnn işga) olunu:ror. nu hııreket kar,ısında 
hir pmtt'sloiln bıılıınuYorıım, zarar Ye zi
yan tnlt•hin•le bulunuyorum. Deniz kena
rında l')ll!tınnn e\'C mavnıılıır ynnaştırılı-

~'Or, eşyAlar :-.üklctiliyor, !'>:ıhiplerini cieAiş
liren eşy:ılar hu tfda n:ıkll~·e vapurlarına 
~ ükletilert'k memleketi dnlıl dejtiştiriyor. 

Alinnılnn w~rilt>n lohkiknl rmri knrşısındn 
rv rürmü t::ıklam:ık için rlört kain konan 
rlört trncke ~n7.n a1C$ \'l'ril~rek \':ıkılı:ror .. 
E,· yıınılı, lııınıın ishntı ı;ıiiç drjtil. Fnkat 

eşya. Prensi h:ılırlıyorum. husııst klıtilıine 
trıeroııt:ı ınür:ıca:ıt eılerek vın:iyeti anla
tıyorum. l!ll:l· ele ynpılnn fütt'~·I halırl:ı 

t:ır:ık pren'it'" \'e prrnslen Frnmm:lnr oley
hlnılrki ıl:wamı ishııt iı:in hana ynrılıınıtıı 
hnlunııp hıılıınamı:'o'tırııklnrını istimzaç e· 
db·orum. 
Pren~ hrııi. ,·illilyn <lnvrt rdh·or. E,·fn 

\'C rşynnın yakılmnsınilan dola\'I tees.,ür
lrrini hilıliriror. benim tec!'i~ürlerlmi hn
le~'t' ('nfışıror. r:;,·wke yapılan li"trnin 
mıı,.:ııfrlnk hlr <;Urctlnl hanrı \'erdikten !\On 
ra A ,. r ı r. a ,. n ı i y e t 1 kenrli 
lmrn.,ilr ,·ımlı~ı lıir mrktııp İ)(' rle !enik 

ediyorlar. Bu nezaket ve hu yardım, da• 
vayı lehim.: hnllediyor. Fakat ne çare ki, 
nldığım kornr henüz tatbik sahıısına gire
rek beni duçar olduğum ıararlar<!Qn kur
tarmış hulunmuyorT 

• • • 
Venizelos, 1920 lntihabını kaybetml~tlr. 

Kral Kostantin ve ııait eli mesabesinde o
lan kardeşi Pdens Nikola ile ailei krall ef 
rndı Avrupadan Yunanlstnna avdıı!l etmi~ 
terdir. Kral, prıı?nsler meclisi müessisan 
ve bu meclisin azalarını intihap eden mil· 
lct, harbin bitirilerek hali :mlhe avdet ta· 
rartarıdır. 

Fakat ne surtlle' 
Prens ?\ikoln, sevimli ve ciddi simasile 

ortaya çıkıyor, kral ,.e hükCımet arasında 
hıısust görüşmeler yapıyor. Nokta! nn:ı:ar

larda ihtilM görmeyince, faaliyetini arttı
rıyor, ve blh·ıısıta eski bir sefiri harekete 
geçiriyor. Göriişmeler ilerliyor, her şey 
ııçıkça miinakn,a ediliyor. Mhakı milli 
mnddelerine uygun müsbet bir teklif ha· 
zırlanıyor. t~ henüz mecliste üç dört ar
kadaşından başkıı hir kuvveti olmıyan ,.e 
ihtiyarlığına hürmeten hnşTeknlele geçiri
len Ralshc açılmamıştır. Son dakikada 
kendic;inc malômat ''eriliyor ,.e bu kadar 
ilerllyen üzerinde çalışılan ve muhakkak 
hir sıılh meydana 1tetirer.~k olıın fnaliyet
ler l.ıir<lenhire dıınıyor. Belki de lüzumsuz 
bir lstimznc herşcyi allü"t ediyor .• 

Prcn" hundnn duycfuğu teessürü ıı~Ja 
"iaklanınmış Ye hnrp ileYam ettikçe, mal!IO
biyel emareleri kcncfini gösterdikçe teşcb
hfio;iiniin hımamlanma!lına meycfan vcrml
yenlcri hırpalamıştır. Fakat ne faydn?. 

.. . . 
Prens. ukercfir ve çok halim bir adnm

dır, eıfehiyııta. gü1el sanatlara karşı mern
kı toktıır. Mııh:ırrirleri, re,.!'>nml:ın ve di
#irr s:ınat erbahını <'!inden Relc1ijti knclıır 
himaye ''e onlııra lüzumlu hulrlııkç:ı yar
ılıkl:ırın ı ı>~irgpmrmi,tir. 

Ke. !REN 

(1) ('~ onn ~onra lın hnlıu lnhnkkrrk 
rlml1. T/rl/fdnr dn lnhliııe tcfilrnlr.r nrasrn
dn hnpl.~hnnrdl'n çrlrnrnl.; f:mlrl' knrrrrl-
mutrr. 
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ıJt rırıı2 0 
.. ırı ı. 7.lırnp dıı~·ıfıı~ıınıı 

""11· • nu d 1 • •z. \ a nnkf,'llirmPn17.I rkıı P• 
1 ıı,·e · ı. '" rırn f'\'deki eş,•n h:ıkkınıla 

tıı l'ıırıılm . 
~,Ilı ıı içi ao;ı emrlnı almıştır. 

C" 11r. 
11 

'!izin <le hazır hıılunmnnız IA-1 
' r - •, . • • ,· : ' . . ' ' ' . 

" r ~ , .. , .< ;: . ,, ~, . ,;·. . : . . . 
' ' ' .. . . . . 

. ' 

..()k 
ıJ ~I tı:ızf!( • 1 "ıh. lıahnı da\ran:ın preno; :'\ikoln, ,-cr-

'•ıı' • o r ğ '•rı'ş OfıJur. 8 men hundıın lntınin rdil- ı 
1 IJ h-:aı;~mıı nnlnmış cıln<'nk ki: 

~1 , ıııı,. 11 •nu\'nkknt oldııltıı. \"t' evin I 
~ et~~nrn artık kım .. rııln hızı r:ı· Sa uı mt:ıııeıcı ınırı ,\;\;"IlVlRllS ııe teaa\ ı ı ıç ve dış basur memelerinde, basur 
~ Yf'!',..l!i..hnfckınrtıı dıı ıeminnt lrnemelerinin her türlü iltihaplarında. cerahıtlenmiş fü.tüllerde. kanayan basur 

1eı tıı ll1a Yanınd b nemelerinin te<fa,i~ınde daima muvaffakJ\·etle şifavı temin eder. 
~l ttt~11"da Rttlgaarl::ı~~~~uaumk azı nrfıü1d· ŞART{ tSPF.NCfYART. l .. ABORATlJARI T. A. Ş. 

11111 erıııı ' r co ev f! ıs· 1 -
t blllundu•e ııahiplerinln hlm:ıye tele- 1 

klarını ôlrendlm. Bulgarlar. 

HiS, AŞK ve IZTIRAP ROMANn 
Nakleden: SUHEYLA ŞEliH 

....... --- z:wwwı ................ 

-111 -
Sepetten, tül fistUne yaptığı bir 

brodrlyl c:ıkn.rarak dizleri UstUne 
koydu. 

- Evet. İyi bir gece geçirmeli. Fa
knt slzln fazla üzUleceğinlzi zanne
diyorum ... 

Genç kadının ellnl tutarak, en 
müşfik seslle devam etti: 

- Siz~ bu meseleden hiç bahset
memiştim, Nermin ... Bu kadar genç 
yaşta ev sahibi olmak biraz güçtür. 
Hem ben sizin Feride, Ferideyi ça
buk unutturacağınızı tahmin etmiş
tim. Fakat bu vazlyetinlzden çok sı
kıldığınızı anlıyorum.! O sizi istemi
rerek UzUyor. hiç lstemlyerek .. Ferl
rleyl unutamıyor, ve bunu siz de bi
liyorsunuz .. 

:-;ermin tltrlyerek ceı.-ap verdi: 
- Evet hissediyor ve Uzülüyorum. 

Doğru söylüyorsunuz.. Hem çok Ü· 
zUlüyorum .. 

Gözlerini kapadı. Fakat paşa on
lardaki yelsi görmilştü. 

- Zavallı kilçllk, zavallı çocuk. 
Parmaklnrlle so~uk elini ovuyor

du. Nermin il1\ve etti: 
- Siz çok iyisiniz. Bu bU;tlk UzUn

tilye ancak sizin muhabbetinizin yar 
dımlle tahammill edebiliyorum. 

- Nihayete kadar devam etmlye
~ek bir Uziintü. Bir gün Feridln yal
nız sizin olduğunu göreceksiniz. 

Zavallı kadın başını sallıyordu. 
- Hayır. Bunu dUşUnmUyorum 

bile. neni yalnız Ferldenln yerini 
nlan bir kadın diye tanıyor. Bana 
hissettirmek istemediği gizli nefre
tini çok iyi anlıyorum. 

- Nermin mübalAğa ediyorsunuz. 
- Hnyır. Sizin de benim gibi dU-

şUndUğUnUzU zannederim. 
O zayıf bir sesle tnkAr etti. İçin

den gelinine hak veriyordu. Oğlu
nun vaziyeti onu şaşırtmıştı. Nerml
nin pek az kişide tesadüf edilen ca
zibesini Ferit nasıl görmUyor, ölen 
karısının hatırasını nasıl Nerrnlnln 
aşkına feda edemiyordu. 

- Ne dUşUndllğtlnU bilmem Ner
min! Bu ölen kadın ona bttlA hük
mediyor; blrlblrlerlnl çok sevdtıer. 
Ve oğlum, Feride öldfiğU zaman faz-
la UzUldU. Onun şık. şen, şuh bir ta
biatı vardı. O yüksek bir fikre ma
lik değildi. Ferid de hunu zamanla 
antayııcaktı. Jl'aknt o yalnız Ferlde
nin güzelllğlnt ve aşkını öğrenebildi. ı 

ÖldUktrm sonra da onu hayalinin bU- l 
tUn genlşliğlle sUsl"dl. Renim oğlum 
hlr şeye çok silç fakat tamamile bağ 
tanır. 

Nermin, siyah esvabının ilstUnde 
duran tülle oynuyordu. Koyu kum
ral başı daha ziyade iğllmlştl. 

- Bon bu lzdh·acı beğenmemiş 
tim: reyimi zorla vermiştim. Ferldo 
asil de~lldl. Biraz nşırı hareketleri
ne ra~men terbiyeli idi. Ben eski za
man arlamıyım .. O Ferid! çok aeYdi
ğl için belki şen bir kuş hafifll~inl, 
çok süs seven ahllı.kını değiştirir ve 
cfddf, dindar bir kadın olabillrdl. 

Fakat, yUzUnden bu sl:\yledlkleri
ne inanmadığı helliydl. Gölgeli bir 
yolda koşuşan kuşları seyrediyor-
du. "Öteki .. kadından bahseden sesi 
dinliyordu. Bu ne kadar düz bir ka
dındı: Güzel. şık, modern, hoş ve Fo 
rlt onu kendinde olmıynn tılr t:ı.kım 
meziyetlerle sUslemlştl. YUksok ses
le söyledi: 

- Çok ~Uzel olduğu resminden 
belll. Herhalde fovkaln.d,. 

- Sizden fazla değil. O b~ka türlü 
idi. 

Hikmet paşa elini ~cllnlnln eli 
llstüne koyarak f trn·e etti: 

- Onda sizdeki asalet nişaneleri 
yoktu. 

Nermin omuzlarını silkerek, acı bir 
sesle: 

- Ferit belki farlcınn bile vnrma
mıştır. 

- Yanılıyorsunuz. HattA bir ~n 
bana "Nermlnln harikulAde gUzel 
elleri Yar ... bile demişti. Bana inanı
nız e\·ll'ldım. Sizin yalnız güzellik hu 
susunda değil, zekanızın, manevi 
lnym0 tinlzin ondan çok yUksek oldu
ğunu anlaya~aktır. 

O, ~ene başını s:ı,llryordu. 
- Hayır. Zannetmem. Yirmi gUn 

içinde hlraz rahat eder. bir zaman 
tein benimle eYlendlğlnl unutarak 
eski hatırnlarlle heraber dolaştıkla
rı yer1ere yeniden hayat verir. Son
ra gene kalbi onunla dolu olarak 
dtln"r. Birkaç zamandanbcrl yaptı-

1 ğı gibi gene gözlerJnl benden çeYi-

rir. Karşısındaki yaşıyan karısına 
hiçbir zaman söylemediği aşk sözle
rini tekrar etmek için her sabah o
nun mezarına gitmesine tahammUI 
etmellylm .. 

Yn\·aş ve derin bir sesle konuşu
yordu. Artık hüznilnil gizllyememiş 
ve isyan etmişti. Karşısında parla
yan koyu mavi gözlere bakarak Hik 
met paşa kendi kendine: "l<""alcat hu 
kadın kocasını ne kadar fazla sevi
yormuş. DUşUndUğilmden çok fnzln ... 
d1yordu. 

Nermin ayni bezgin seslle devam 
etti: 

- İhanet edilen bir kadının yeisi
nl hls~edlyorum. Beni bir ölU için ih
mal ediyorlar. Fakat bir şey söyle
meğe hakkım yok. önceden haber
dar etillmlştlm. Ben evvelden kabul 
etmemeliydim. Bunda şaşılacak blr 
şey yok ki.. Ben razı oldum, o da bil
tiln vazifelerini yerine getirdi. 

Asabiyetle devşirdiği tülün UstUne 
elini kaYuşturarak sustu. Mahzun ve 
sabırlı naıarlı.:ı üzerinde yaprakla· 
rın gölgeleri tltrlyen bir yeşilliğe 

dalmıştı. Sıcak bir rüzgAr güllerin 
kokusunu getiriyor, paşanın saçsız 
başını, Normlnln kestane rengi saç
larını okşuyordu. Gene kadın niha
yet: 

- Ben bir ölUnUn bu kadar tehli
keli olahllcce~lnt hiç dUşUnmemiş
tlm; dedi. 

-9-

Fikret bey ailesi yazı Helvanda 
geçiriyorlardı. Ferit bey ilk defa o
larak Ferideyi orada tanımıştı. Fe
rldenin babası Mecit beyin köşkil 
Te fabrikaları o taraflarda idi. Ha
remi ve k1zı Fikret beylere davet e
dllmlşlerdt. Dahn ilk görUşto J..,erlt, 
Ferideyi sevmişti. Uc hafta sonra 
memleketine gitmiş babaslle epeyce 
mUnakaşa ettikten sonra Ferldevl 
istemek Uzere geri d6nmUştll. · 

Arkadaşının bu seferki da'\·eU onu 
tamamlle eski hatıralarına d6ndilr· 
mUştU. Zaten o da bunu arıyordu. 
Ferideyi gördUğil bu parlak ve geniş 
salonu, bahçeleri, ufak geçitleri, be
raber oynadıkları, beraber gezdil;le
rl ince dereyi seyrediyordu. 

Onun çok sevdiği nazik gUlUşUnU 
işitebilmek için etrafı dinliyordu. 
Feridelerin evi önUnde dolaştı. Ya
kın zamanda aralarında geçen bazı 
şeylerden sonra içeri girmeğe cesa
ret edemiyordu. Etrafı saran yeşillik 
ler arasından yUkselen bUyUk pen
cereli bu köşkün çok iyi döşendiği 

belliydi. Feridenin annesi zarif, 
iyi bir ev kadınıydı. Kızlarını çok tyl 
tahsil ettirmişlerdi. Fakat bUtUn bun 
larn rnğmen Ferit hazan - çok nadir 
olarak - onun hayatı yalnız tuvalet, 
IUks, Ye aşk olarak kabul ettiğini an 
layarak mUteessf.r olurdu. lçerl gire
mlyerek akşamın karanlığında do
laştı. Gözleri koyu yeşil çayırların 
arasınila Ferideyi görüyordu. Gene 
öyle sarışın ve güzel.. GUlerck Feri 
din koluna giriyor.. Ah o ne gUıel 
gülerdi!. Nermin onun ~Ih! şirin de
ğildi. O da gUlerken çok hoş oluyor
du. Hem Ferit kac kere kendi ken
dine hiç bu kadar nazik bir gülUşe 
tesadüf etmediğini söylememiş miy
di? Fakat gene Feride gibi güleml
yordu. 

Parmaklığın hlznsını yürüyerek 
evin önilne geldi. Alnını demirlere 
dayamış dllşUnUyordu. Pencereler
den aydınlıklar dışarı vuruyordu. 1-
kl salon g1Jzükilyordu. Birisi, piyano 
çalıyordu. Hiçbir şey değişmemiş. 
bepsl eskisi gibiydi. Açık kalan pen
cerenin bir kenarından içerideki sa
lonun köşesinde duran bir kUçUk ka
napa gözUkUyordu. Ferideyle orada 
otururlardı. Bu, on beşinci Lut tar
zındaki kUçilk kanape ne gUzel gün
ler hatırlatıyordu. Bir akşam Feride 
nişanlısına dönerek: "Haberiniz 
var mı, artık beni öpmenlze milsaade 
ediyorum .. demişti. nu ilk buseyi 
dUşUnUyordu. Ah o gUnler.. Feride· 
nfn sevincinden tltrediğt o güzel giln 
ler şimdi nekadar uzaktı!.. 

Parmnklarile demirleri sıkarak 
alnını dayıyor, vahşi bir zevkle bah 
Uyar geçen gllnlerlnf, gUzel Ferideyi 
on ay içinde hiçbir şeyin boznmadıgı 
karşılıkh sevgilerini düşünü ·ordu. 
Ferit Fertdede gHrdU/:11 bazı ufnk 
kusurları da dil7.eltecek, onu ciddi 
bir kadın yapahllecelctl. Ve bu lm
dar az zaman içinde Feride onu ne 
kadar ıa.zımsa bahtiyar etmişti. 

'Devamı t."aT) 
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Hitler· 
nutk 

Demokrasi memleketlerinde 

Alôka uyandırmadı 
Malum noklai nazarların tekrarı mahiyetinde 
telaki edilen nutuk P.uiste so~uk karşılandı, 
Londrada ise gayrı mllsait bir intiba uyandırdr 

• _.. Ba,tar:ıfı ı incide 
lerdenberi beklenen nutkunu dün 
ltantagda söylemie, sözleri Uç saate 
yakm silrmil§tlir. 

Hitler nutkunun başlarıgıcmda, ik. 
lidar mevkiine geleliberi neler yaptığı
m uzun uzadıya anıatmıe, rakamlar 
Baymış, demokrat memleketlerin gaze. 
leleriııe hücum, nasyonal sosyalizmi 
methetmi§, son hadiseleri 5öyle anlat
tnıitJr: 

"'- Ordu ile nasyonal sosyalizm a.
rasmda Almanyada her hangi bir an
laşmazlık mevcut olduğu hakkındaki 

IÖZlere, eğer bu keyfiyet enternasyo
nal hilkemayı milsterih ediyorsa ve is
terlerse inanabilirler. Bu sözlere inan
tnala.rma bir şey demeyiz. İçlerinden 
bir miktar rahat etmeleri için bu va
B?tayı kendilerine terkedfyoruz. Fakat 

' eğer bundan başka neticeler de çıkar. 
bıa.k istiyorlarsa onlara deriz ki: 
!Almanya.da, nasyonal BOayalist devle.,. . 
ti ile nasyonat ımsyalist partisini ve 
:nasyonal sosyalist partisi ile na.syo. 
nal sosyalist orduyu ayıran hiçbir me
Bele mevcut değildir. Bu memlekette 
bir mevki işgal eden veya herhnngi 
bir mes'uliyeti olan herkes, nasyonal 
sosyalisttfr. Almanyadaki bütün mU
esseseler, yUksek sf ya si idareye mer
buttur ve blitUn mUesseseler, bu nas
yonal sosyalist Almanyayı temsil et
mek ve lUzumu takdirinde son nefesle 
rlne kndu müdafaa. eylemek azminde 
birleşik ve yeminlidir. Vaktile Almn.n
yanm en kara habercileri olan unsur
lara aldanılmamalrdu-. Devletin hiç 

bir mes'ul mevklfnde, Almanvanm sa.. 
J!hlyettar ~effnfn ben olduğumda ve 
milletin bana. kendisini her sabada 

bmısil etmek hakkını vermi§ bulundu
ğunda §Uphesl olan hiç kim!e yoktur. 
Ordu nasıl nasyonal !Osyallst devlete 
u.rsılmaz bir sadakatle merbut ise, 
ııasyonat sosyalist devlet ile parti de 
"1'dusu ile o derece mUftehlrdir. 
' Budakikada, bu mUkemmel !leti vU.. 
tuda getirmek için ordu, donanma. ve 

' hava kuvvetlerinin mUmessilleri ola
. rak bana ygrdım edenleri slt:ıvişle an
mayı kendime bir vazife bilirim.,. 

c Ban~ 8evlyonız ,, 
lntler, Mareşal Blumbergle diğer 

crdu erkAnmm değiçtirllmelerini, or
an eefierinl gençleetirmek maksadlle 
bah etm~ aulhU sevdiğini ileri eilre-

' rek flJyle demi,ttr: 
'" - Barışı seviyoruz, f e.ka.t ı;erefi

. mizl ve minctimizin hukukunu da o 
1 aerece seviyoruz. Banş lehinde çalış. 
lığını kadar, milletimiz.in bu kadar ka
rışık zıman içinde ban.,ı muvaffakJ· 

' ıyet1e ı:nnan altına alabilecek yegane 
1 
\'aSıta.nm myı.flablmamasma veya e-
linden alınmamasına da çalışacağım. 

Dünyaya Alman milletinin derin ve 
nmimt barış aşkını temin ederken, 
bu barış qlnnda haklardan sıyanette 
bir \-&Zge(!m~ mevcut olacai{ı ~bi ştin. 
heleri de dağıtmak isterim. Beynelmi
lel mUfteriler, devletimizin barışını 

bozmaya kalkarlarsa, demir ve çelik 
Alman yurdunun hiınavesinl temin e. 
aeceklerdlr. o zaman dilnva. bu dev 
Ietln bu milletin ve bu silahlı kuvvet 
Jetin bangt nıhla muttasıf oldu(hınu 
ve onlarm iradesinin hangi kanaatimiz 
le tavlanmıg bulunduğunu bir yıldırım 
hmvla görecektir ... 

HiUer, Almanyanm müstemleke is 
tedi~ni tekrar ve Milletler C'~mivetir. 1 
şiddetle tenkld etmiş ve Almanvanın 
bu mUesseseye bir de.ha kat'iyyen gir
miyeccğtnl söylemiştir. 

Bo'şevbme htıcum 
Her nutkunıda olduğu gibi Hitler bu 

llfer de Bılıevlzme bllcum etmit ve 
demiştir 1d : 
"- Merede tezahür ederse ttsfn, 1 

Bolıevizmin her nevi gtnişleme te§Cb· 1 

büsüne muhalif bulunuyoruz ve nerede 
bizi tehdit ederse orada onunla müca
dele ediyoruz: .. ,, 

Çin - Japon harbi 
Çin - Japon harbi hakkında Hitle

rin söyledikleri şutU.tr: 
"-Japonların Uzak Şarkta hir ma~

tubiyetirıden, Sovyetler Birliği hariç, 
Avrupa veya Amerika için bir iyilik ol
mıyacağından l(orkarım. Zannejjyorum 
ki Çin, bir Bol§evik hücumuna mukave· 
met edebilecek derecede gerek manen, 
geren madcctcn lüzumu k:ı.dar rasin de 
ğildir. 1 t. . 

Hepimiz!n Uzak Şarkın iki büyük 
milleti ara,rnda sulh ve sükiinun tesisi 
arzusunda bulunduğumuzu te:ı-:ine ih· 
tiyııs görmüyorum. Bununla beraber §U 

kanaatteyiz kl, Habeşistan mcselcsinlde 
olduğu gibi, bazı devletler !ki muba
sımdan birine nasihatler ve hatta mane· 
vi muzaheret vaidleri vermeseler, sulh 
belki de çoktun beri yeniden tesis e
dilmiş bulunurdu.,. 

lspanya 
Bitler lt=panya. harbi ha.kkmda 

da. şıtnlnrı söylemiştir: 
"-' AJmanyanrn, balen İspanynrla 

hUkUm suren korkunç dahtı2 ha.rbe 
teallflk edebilecek htçbtr toprak men 
faati yoktur. Bununla beraber, Al
man hUltflmetl tspanynnın holşevtk 
leşmest yalmı btr endişe u<ısur'!l ola 
rak değil, Avrupa muvuenf'elnfn 
hara.btsl olnrak mUtalea eder.,, 

Avushırya 
Avusturya meselesine temnı eden 

Bitler ezcümle demiştir k\: 
.. _ 17 Temmuz anlaşmasının tat

bikinde vukua selen güçlükler bizi 
sultefehhümlcrl ve ke.tt uzlaşmaya 

manl olnn engelleri dağıtmak tcın 
bir gayrette bulunmağa sevketmtş
tir. l<.,ilhakfka. mUdafae. edilmez ha
le selen bir vaziyet bir gUn ister is
temez cok mUthJş bir felAkete mün
cer olurdu. Şansölye Şuşnlği da>et 
ederken. dUşUncem ve gayem. nas
yona.1 cosyalist fikir vo tetrıkkllerd" 
bulunan Avusturyadakl Alman mil
letine diğer tarafın haklarının aynı
nı temin suretlle iki devlet ar:ısmda
kl mUnasebetlerde bir selt'ıh h u .. ule 
sctırmcktl.,, 

Paristeki içtima 
Paris, 21 (A. A.) - Dftn hariciye 

nezaretinde Bitlerin nutkunun mebıf 
alındıktan sonra Chautemps ile Del. 
bos, Leger, Massigli v Corbin arasın
da saat 17 den 21 e kadar devam e. 
den bir konferans aktcdilmiş ve bıı 
konferansa bilhassa lngilterenin Pa· 
ris sefiri Phipps iştirak etmi§tir. 

Şubatta 

Simonun 
muhakemesi 
Bir zamanlar m~hur Leblebici Hor

hor operetinde "Canyakan., rolUnü oy
namış olan cüce Simo~ bir tesadlif 
neticesi ha:kikt hayatta da yaktığı bir 
canın hesabım vermeye bugUn de de
vam etmiştir. 

Bir ay kadar evvel, bir geceyarısı 

oturduğu eve giren Şileli orman me
muru Sabriyi hırsız zannedip tabanca 
atarak hafifçe yaralıyan bu dört ka.. 
nş adamın muhakemesine bugün de 
Beyoğlu ikinci sulh ceza. mahkemesin
de .tıevam edildi. 

Da.v.:ı Sabri, Simcm ve vekili a.vu.. 
kat Celiıl Ensari oğlu yerlerine otur. 
duktan sonra, h!kiDı Emin, evvel! 
Sabriye vakayı a.nlatmasmı söyledi. 
Sabri: 

- Ben, dedi, Şilede orman memuru
yum. Ara.sıra lstanbula. gelirim. O 
gUn de ağırcezadaki bir muhakeme t. 
çin buraya gelmif;tim. Akşam \?akit ge 
ciktiğinden geri dönemedim. Geceyi 
tstanbulda geçirmeye karar verdim.. 
Beyoğlunda biraz gezdim. Sinema.ya 
gittim. sonra. geceyarıst sıralarında 
Taksim taraflarında otel, pansiyon gi· 
bi yatacak bir yer aramaya başladım. 
Bu sırada Nane sokağında otele ben
zer bir evin kapısını açık bulunca içe· 
ri girdim. Burası pek karanlıktı. '"O
telci, otelci!,. diye bağırdım. 

Tam bu suıı.da, sokak kapıt>mdan 
bir adam girdi. Beni görilnce Urkündtı. 
''Kimsin? ne lstiyonsun sen?., diye ba
ğırmaya başladı. Ve ''yabancı değilim, 
bir şey yok,, dememe vakit kalmadnn 
Ur.erime bir el ateş etti. Yarala.Ddığmıı 
anladım. Hemen kendimi sok ğa at • 
tım, polise haber verdim. 

Davacıdan sonra. ayni apartıman
da oturan ne (!ahldfn !tadel.erl dJn
lrndi. Runlardnn btr kısmı AVVP.lkt 
,fadelerlnde iki el tahanca duyı\uk
larınr eöylemişlerdi. HAklmln öriln· 
fle bir el tabanca. atıldığım sandık
larınt, manmaflh uyku sersemi ol
dukları iı;ln vaziyeti iyice bllmedlk
lerlnl söylediler. 

nu Rırn.füı Simon slSz tstecıt: 
Hflklm Emin: 
- Haydi söyle bakalım, senin de 

gönlUn olsun dedi. 
O zaman kilçUk adam incecik bir 

sesle: 
- Şahitlerin hlçblrlsl vakayı g~ 

zUyte görmemiştir. O sırada hepsi de 
odalarında idi. Tabanca sesinden 
sonra meydana çıktılar. Ben bir el 
ateş ettim. Zaten da'\"acı da. ayni şe
yi söylUyor. İkinci ts.bnnca sesi diye 
duyulan belki de knpının hızla ka
panmasıdır. dedi. 

Bundan sonra suçtu veknt CelAI 
davacıdan hazı sualler eorulmasrnı 
bllhnssa o gece içkt içip içmediği
nin tayinini istedi. Davacı: 

- Dlraz içmiştim, dedi. 
Mahkeme, tebllgt'-ta rağmen gel

mfyen iki şahidin fbzaren gettrtlme· 
si için başka bir gUne bırakıldı. 

Çin - Japon 
harbi 

Qi1ıde 1ı.arp .~aha.nnı gösteren harita 

_... Baotaratı ı tndde 

muvazi tesisattan ibaret bulunan Çin 
müda!aa sistemini tahrib ederek 90 

kilometre ilerlemiş ve Sinsiang'ı tama.
miyle işgal etmi§tlr. 

Ayni mmtakada Puyang'da.n hare -
ket et.mi§ olan bir J&pon kolu, sarı 
nehrin sol salım boyunca ile.r!cm~ ve 
150 kilometrelik bir mesaf eyl ~arak 
Yangvu şehri civarında. Sinsinag ce

nubunda bulunan Çin kuvvetlerinin 
hattı rlcatini kesmcğe muvaffak ol· 
muştur. 

Bu harekAt esnasında Ja.ponlarm za. 
yiatı 56 maktul ile 412 yaralıdan iba-

Tanmmrş bir Sovrct gazeteclslyken, 1035 de Sovy"t R u'S)ndnn 
kaçarak Sofyaya gelen ve bu ı,elıJrdo "Golos Rosiyi - U.us) arun e• 
sı., adında, Sovyet aleyhtarı yevmi bir gazete çıkı:;rmngn ha ıu,, u 
GoloneTfç'e kal'fl bir suikast 7apıldığm.ı ve ka.rısile o/i:lunım, htr pa. 
ket Jçfnde bırakılan bombanın JnfilAkJJe öldülder 'nl nzmı t •• 

GoloDorlç, 80n defa, vesJkalara istinaden 80\3 etler nleyh tn u bir 
kitap pzmış ve btt kitap bir çok lisanlara tercümo edllınlştl. 

Resmimiz gazetccfnJu, bomba lnlllit.kllc harap olan c\'lndckl ~""' 
hşma odasını gösteriyor. 

ispanya isya 

.... Ba~t.rafı ı IDcJde 

dan tamamen işgali artık bir aa.t me
selesi haUnI almr§tır. Frankistler diln 

sabah eehri ihata. etmi§ler ve he.tta 
dlln öğleden sonra prk ve cenubu §ar· 

ld istikametinde yeniden ilerlemişler· 
dir. 

Romanyada yeni ana .ı1asa 

Parlamento ve ti-
ler ilga edili 

ltalyada olduğu gibi korporatif 
temsil meclisi kurulacak 

Btikre§, 21 (A. A.) - Yeni Rumen 
kanunu esasisi bugiln neşredllecektir. 
Yeni kanunu esasi, §11 hususları derpiş 

etmektedir: 
1 - Fırkalarm flgasr. 
2 - Parlamentonun ilgası. 
3 - İtalyanınkine müşabih bir kor· 

- lJ'iJnt. bitti efendim. 
- Yat ôylıs ama, ben uyumtt~ kxıl.-

mıyım. Filmt göremedim, paramı geri 
verini 

rettir. Çinlilerin fazla olan zayiatı be. 
nllz tesbit edilmenıit1tir. 
Almanya ve Mançuko 

Tokyo, 21 (A. A.) - Almanya, 
Mançukuoyu tanunak kararını bugiln 
resmen bildirmi§tir. 

poratü temsil meclisinin ihdası. 
1 

4 - öz Romanyalıların hlınaYeS ~ 
5 - IIükıimetin siyasi cin:ıyetl si 

daha ziyade §İddctlc tenkil edebilJlle 
için ağır ceza mahkemelerinin il~~~~-

Bu son tedbirin, verecekleri Jıilk~ş· 
ler üzerinde tesir icra etmek ı:nn ıı.d
dile ağır ceza mahkemelerini ~Ut~s.Jlı 
did defalar tedhişe kıyaın e~ış :ce11' 
demir muhafızlar aleyhine ınute" 
olduğu zannedilmektedir. _.--/ 

ı .. ar~t 
- H oh1.aba-:ııı cepler•m i.zt' sıJ 

- "'~ $ nın manasız olacagını ur.-•· 
mcmi~ miydim1 till'l! -" 

-Fransız WU-1~ 
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Trende 
Ekspres, istasyondan aynlııuıtı. Ar
~da uzayıp giden keskin bir çığlık
la adeta uçuyordu. ikinci mevki kom
partimanlardan bırinde, yaşlı bir erkek
le güzel bir kadın vardı. tkiai de oku
ınağa dalmışlardı. Kadın okumakta ol
duğu kitabı yc::ınuıa bıra\,arak: 

- Bu sefer ki yolculuğumuz pek ten
ha geçiyor, dcgil mi. baba? dedi... -
Bak bu istasyondan da kimse binme
di. Halil< beı> aOO!ığı çok seve
rim .• 

"Baba.. diy~ b t p edilen adamı iyice 
dalımı b!!lun u. gazetesinden başım 
kaldırarak ıs. .uıa ba1çtr: 

- 'v gı'bi düşünüyorsun, Pcri-
ba :<1ı - kalabalık bir tren kadar, 

sıkan sinirlcndı en bir ıey var 
Uır, acaba? Bak ~dine kadar ra

hatız.? 

Genç ı.... 61leyere'kj mmldaııdı : 
- l'U • .l • .>kumaktazı da bıktım. doğ-

rusu •• 
Bu esnada kompartimanın kapısı a· 

~ıldı.. Elinde valizini tutan bir a
dam kasketini çıkararal\: 

- Müsaadenizle, girebilir miyim? 
1. diye sordu. -

:Ya~lı adam canı sılolarak: 
- Buyurwı.. 
İ)edi. Çantalı adam içeriye girdi .. Ko
~an siyah paltosunu, pötikare kas
ketini çıkanp astı .Sonra pantalonunun 
kemerini düzelterek kapı tarafmıdak;i 
lcöşeye oturdu. 

Genro kadın tekrar kitabını el.ne al
ını,, e;"D ·a okuyordu. Fakat, hakikatte 
1tıtrşısınd3 9 adamı tekik emek için fır
lat kutluyordu. 

'Yeni gelen adam oldukça gençti. Sim 
siyah flnçlan, biraz dağnıkça idi. Ko
~ renkli gözleri garip bir ıekilde par
lıyordu. Çirkin olmamasına rağmen, 
kork . ç b'r görünüşü vardı. Garip bir 
~ 

şekilde nefes alarak, ccbmden bir cıga
ra aldı. Elini ceplerine götürdü. Sonra, 
ayağa kalktı. Paltosuna baktı. Kibr:t a
rıyordu. Her tarafı karıştırdıktan sonra, 
yaJlı adama dönerek : 

- Kib·itinizi lOtfeder misiniz? . dedi 
ve Pcrihana hitap etti. - Cigara sizi ra
hat.Sız edecek mi"!. 

Perihın, yüzüne bakan bu garip 
gözlerin karşısında, arkasının karın

calandığını hissetti. Tuba{ bir sesle ce· 
vap verdi : 

- Hayrr, rahatsız olmam, dendim.. 
Kibriti ve m:.saadeyi aıan adaı.ı mem 

nun bir halde yerine oturdu. Baıını ar
kasu:ıa dayadı. dumanlıannı havaya sa
vurarak cigarasıru içmeğe başladı. 
Kompartımana garip bir sessizlık 

çö'lrpıüştü. Yenı gelen adamın hali, ba
bayı sinirlendirmiş, krzm da merakını 

tahrik etmişti .. Her ıkisi de ellerindeki 
kitaplara dalmış gibi göründükleri hal
de fikren, mütemadiyen üçüncil yolcu 
ile meşguldüler. 

Fakat adam oralarda değildi. Yalruz 
başına imiş gibi hareketler yapıyor, ce
binden çıkardığı bir ta\ım kağıtlara 

esrarengiz işaretler çiziyordu. 
Bir ·~:alık. koridordan ince, uzun 

bir adam geçti. Geçerken, komparti
manda oturan garip yolcuya etiyle bir 
işaret yaptı. Bu işarete cigaralı adam 
başını sallıyarnk mukabele etti. Bir 
lahza da verilen bu işaretler, Periha
nm, kitabın satırlan üzerinde imiı gibi 
görünen gözlerinden kaçmamı~tı. O 
Mda merakı fena bir kork.uya tahavvül 
etti •. Acaba bu adam kimdi? Bir katil 
veya hırsız ruı?. Çünkü koridordan ge
çen adam da, insana itimat telkin ede
cek bir tip !değildi. Peihan bılıını ki
tabından kaldırarak babasına baktı. O 
da ffipheli bir vaziyette görlinüyoı:idu . 

"Ne yapalım? .. der gibi biribirlcrine 
m 

KAHRAMAN KTZ 

HABER -1\lipm PQet!!9 

J---······v-ai·aı-;;·:--ı 
i Leman Karamanoğlu : 
.................................. ·-········-··· ......... J 
bakıştılar. .Adam ayağa kalkara)s; pen
cerelerin perdelerini kapamtığa başla

dı. Ve onlara dönerek : 
- Dl}<ll'ıdan geçenler, insanı rahatsız 

ediyorlar. Böyle yapmak daha doğru
dur, değil mi?. 

Dedi. 
Perihan titrek bir sesle söyleneli: 
- Açsanız daha iyi olur. Geleni ge

çeni görmekle inaaıı vailr;it geçiriyor. 
Adam garip bir tebessümle genç ka

dına baktı: 

- Bilakis fena olur, zannederim .• -
diye cevap verdi. - Çünkü gece yarısı 
tenha vagonlar dalma tehlikelidir. Bıl

hassa göğüslerinde, bileklerinde, iğne, 
bilezik taşıyanlar için.. 

Perihan bayılacak gibi oldu. Babası 

tuhaf tuhaf öksilrmeğe baıladı. Haki'k.a
ten, genç kadmın göğsünde irice bir iğ
ne ile, bileğinden bir kol saati vardı. 
Gülmeğe çalıprak: 

- Amma bunlar yalancı elmas efen
dım. - diye kekeledi • Hakikilerini al
mağa i.ktidarmuz olmadığı için bunlar
la ~endimizi aldatıyoruz. 

Adam yere eğilmif, ç.oatasından bir 
§eyler çıkartıyordu. 

- Orası bana ait değil. . 
Dedi. Bu esnada ceketi kanapen1n 

kenarına ilişti. Pantalonunun üst lçsmı 
meydana çıktı. Baba. kız, arka cepte iri
ce bir tabanca gördüler. Adam bir §C· 

yin far~-:da değildi. Ceketini düzelte
rek yerine oturdu. Çantadan bir kitap 
almı§tı. Elini cebine götürdü. Gözle
rini ondan aymnıyan Perihan bu hare
keti görünce, g~ ihtiyari: 

- Baba 1 - diye bağırdı. -
Adam cebinden bir çikolata paketi 

çıkarmıştı. Genç kad:na ve babasına u
zatarak sordu : 

- Almaz rrusınız?. 
Reddetmefe çekinerek birer çikolata 

aldılar. te]var adacı bir ıükQt bqladı. 
Ekspres o U%Un çığlıft akislendirerelı: 

tteuyordu. Baba, kız biraz sakinle§mit 

" 

----------------------------..--------·-------------------------------

gibiydiler. Elindeki kalın kitabı dikkat
le okwnuğa b::ışlamış olan adam, biraz 
sonra, kitabını parmaklarının üzerine 
kapatarak, yaşlı adama döndü. 

- Ben cinai romanlara bayılımn, 

Siz ne fıkirdesiniz?. 
Diye sordu. Yatlı adam telaşla ce

vap verdi: 
- Be~ ben cinat romanlardan nefret 

ederim.. Sinirleri bozan hı"kayclerc!ir, 
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bunlar •. Elimde kuvvet olsa, bu neviden 
yazıları okunmaktan menederim. 

Adc:ım iblisane bir tebessümle: 
- Yanılıyorsunuz .. - dedi. • Bilikia 

insanı eğlendiren §eylerdir bunlar •. Me· 
selA, şimdi okuduğum bu roman, o ka· 
dar güzel lQ, isterseniz biraz anlata
yım: 

Gece yamı, bir Avrupa ekspresi, hu
(Latfen sayfayı reuirinid 

---- 2' ES 1 M -
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vın)J ı. , kardeşçe b r ıhuuıamla kont Birdenbire, bir köşede, bir süriı es- tü ve ben onu öldürdüm.. Dövüşecek safirımiz, ne de esirimizdir. Biz bura· 
do Şaleyı tedavi ettiğı ''Aırk Perisi., a- ki demir parçaları arasında bir kıs.kaç misiniz, mösyö?. da sadece şahit olarak bulunuyoruz. 
dındaki hana bir nazar atfo~elim. • gördü ve uerhal karannı verdi. Bu Rişliyö ter içinde kalmış olan çehre- Trankwel de, Adeta kamçi tesiri ya· 

Marinın, ban içerisinde, serbest oldLı· kıs~ı.JCt aldı ve doğru Şalenin odasına ıini seri bir jestle sildı ve sert bir baş pan bir sesle : 
ğunu soylemişt.k .• Luv.nyinin, bulun· çıktı. Evvel5., Lfıvinyinin dışarıdan t~- hareketiyle men.fi cevap vedi.. - Monsenyör, dedi, kardinalın dü-
lugu haleti ruhiye içinde Marini u· tırrnı§ olduğu iki sağlam siirmeyi çekti. Annata: düğünü geriye vermemizi emredin de, 
nutmuş olması çok muhtemeldi. Esa Sonra yüksek sesle şöyle <dedi: - Mösyöler, dedi, dilk dö Rişliy8 onun bu düdüğü ne için kullanacağmı 
sen gayet zeki bir kız olan Marin de - Mösyö lö kenti Benim .. Sizi kur- dövüşmekten imtina ediyor. Bunun görürsünW: .• 
anc •:t isted gi zaman göze görünüyor tarmağa çalı§actığım .• Eğer kabilse ha- için, kendisini öldüreceğim. Başpiskopos şefkatli bir tavırla: 
du · na yardım edin ı . Trankavel bir htıreket yaptı. Molüs - Sülrlit, mösyöler 1 Dddi.. Bu, ölil· 

Artık diış~s dö Şevröz'ü düşünmü D,.-:n de söylemiş olduğumuz veç- yerinden kımıldamadı bile.. Annais. nün kıziyle benim aramda olan bir me· 
Yordu. Sırf vazifesini yapmak için, han hile, LQvinyi handan çıkmııtı. Gayet mütemadiyen gerileyen karıdinalm üze- seledir 1 .• 
&ahibi Panara, Bojenside bulunan asil sakin görünüyordu. Ve hatta çehresin- rine yürüdii. Elinde kaması vardı. Çeh- Annasin gözlerinden iki yakıcı ~öı 
Zadelerin isimlerim sordu, fakat bunla de bir sevinç ifadesi görünüyordu. Fa· resi garip bir rutl al~tı. Şüphesiz, yaşı düştü ve genç kız yaVCl§, falcıt &· 
tın içinde tanıdık bir isim bulamadı. kat bu ıstırap çekmiş çehreye dik.katli- kardinalı öldürmeğe azmetmişti. Çıl- deta sert bir sesle şöyle dedi: 

Buna rrı0r.ıen, bu sadık hiı:metçi kı.. ce bakılm.-:a, ortı:ia ayni zamanda gm bir evlatlık hissi onu çiledt"n sıknr- - Mademki bu, benimle ııizin hıılle-
kont dö Şaleyi kurtarmak suretiyle, ha meş'um bir mana da okunuyorou. mI§tr. Korkunç derecede sakin bir ses- deceği'lliz bir meseledir, tsÖJ!leyin. han· 
nrnuna ve onun hıklarına hizmc:t et Luvinyi dört köşe sağlam bit evin le: gi bakla beni hareketten menediyor· 
!Xlcyi kafasına iyice ycrleştınnışti. önünde clurdu.. Bu binaya vali konağı - Dük dö Rişliyö, dedi, sizi anne- sunuz. Annem affetmemiıtir.. O inti· 

Dört gün ınüddetle Marin, Korin den:nckle beraber orada vali yoktu. min nıhu öıdürüyor. • kam ve hin İiin yaşadı. intikam hiısinl 
~anın kendısinc bir haber getirmesin. Sadece, Blua şatosuna tabi bir zabit Tam bu anda bir ses şöyle dedi: lx:ına aşıladı. Senelerce kendimi, kan 

ekledi. Sonra, artık, bunu diı~ünm: v , dı. Bu zabit, eskiden bir çok ihtiras- - O ruh affeeiyc.r!.. görmeğe, ürpermeden ölüme baknuğ1s 
~ege ba§ladı. Anlatc: •. ağımız ha ii-..:, lar beslerken, nihayet sakin - ~r hayata Bu seste öyle hazin, öyle alicenap kılıç kullarunağa alıştırdım. Vurmayı 
d rata kardın.alın Nant'a hareketlerin boyun eğen yaşlı bir adamdı. Geld ği bir ifade vardr, ki salonda bulunanla _ öğrendim .. Aylarca gözetledim, bekle • 

en beş gün sonra vukubuluyordu haJ.:ıer verilen kralın aiammı büyü'k, bir rın hepsi içlerine kadar ürperdiler ve dim, ümit ettim, ıstırap çektim.. tıte 
l O sabah Marin, LOv nyıy harun a' heye· - · ve ümitle kabul etti. Elini ayni ztr.nanda, biraz evvel, kardinali nihayet intikam zamaru geldi. Ilaıngi 
~~~~~da gördiı. Luvinyi atını ;ıhıroı. uzatarak Lfıvinyiye doğru yürüdü. f;; görmek üzere kampa ginniı olan süva- hr.ı!da benımle bu adamın araama giri-
t nıış ihtimamla tetkık edıyoıdu B•ı kat onun elini sıkmak istemed ğini rlnin, yani Liyon b.ışpiskoposu, Lw ıdö yorsunuz?. 
dCtkık oittikten sonr .. , ata koşuın vurıı görünce '!!atardı ve hafif bit hiddetle Rişliyönün sakin ve vakur adımlarla Başpiskoposun çehresini harikullde 
\' u. Lı.ı:v.nyi de Panar a baıı talım?.t ~öyle dedi: içeriye girdiğini gördüler. bir şefkat ifadesi satiıiı. Annai.ae, bab.-
i~~~ıke~ sonra handan çıktı. Ncreyt - Mösyö, öyle zannediyorum ki, si- Annais, gernemiıti.. Belki içinde bir n~kiyle dolu bir nazar atfetti ve göyle 
bı1?orou? Marin bu smıli düştinmodi 1:e elimi uzatmak şerefini bahşettim!. ıey kmlmıttı.. ded': 
lco ' fakat hazırlanan bu hareketın, .Luvinyi korkunç sükunetiyle sor· Lfti dö Rişliyö: - Eğer sadece insan olraydnn, ai.ze 
de 

11 
' ~ö Şalcnın va .. iyetini muhakKalc ıu: - Kızım, dedi, beni çağrrdınız. Li- derdim ki, intikamı zayıflara brrakın; 

i~ Ştırecegini anladı. Onu kurtarmak _ Eh?.. yondan derhal hareket ettim. Sizi P2>- af belki intikamların en korkuncudur: 
ıııc: ~un an daha. iyi b ' r fırsat buluna- _ Hayatımda ilk defa olarak, uzat- riste aradım, sonra sizi takip ettim, fakat ben sadece insan degili.m, ayni 

trğrm bu «-1 reddediliyor! Bu hı:ilçıret.. çünkü bir tehlikeye maruz bulundu~u- zaman!da din adamıyım.. Eğer sadece 
'd :btarin avluya indı ve kendısini Blu- - Bu hakı:ırct size yapılmamıştır. nuzu düşünüyordum. Şimdi işte bura· din adamı olsaydım, ıtzc tekrarlardım: 
lca~n getirrnig olan arabayı hazrrlattı. - Kime şu halde?. dayım ve sizi başkalarından ve kendi- intikam t.tnlarmı Tanrıya bırakın ve ah: 
ltcrıctsında hiç bir plan yoktu. Sadece _ Kendime~ nizden kurtnrmak iç'n size yardım et· sadece affetmek suretiyle intikam alın. 

1 kc· dı L" · · · 'Jk d ~ h Ka d · d' 'il Fakat ben bir din adamından daha ı~ı ne, U\,nymın ı efa u- Zabit b' r adım geriledi.. Lvinyiye mege rızınm. r eşım, en ı~eye - -
~clı; il.~:ıg nı ve derhal faaliyete geç- dikkatle baktı. Bir deliyle mi konu~- zum yok.. Ve siz mösyöler, misafiriniz fazla bir §eyim, ben uvcim, ben baba-
~ azıtngeldiğini söylüyordu.. tuğunu kendi kendine sordu. Ve kendi sizin için mukaddestir. yrm 1 .. 

«tı .. ,.ast) hareket edecekti? Bunu da kendine sorduğu bu sual yilzünıden de Kardinalin dudaklarmr garip bir te- Ve o zaman bu güzel veestl çehrede· 
%~n~u ~ 

~rp Yordu Kalbi heyecan içinde okunmuı olacaktı ki Luvinyi llkayt b:r bessUm buruşturdu. ki ıefkati ulvi bir haımet istihlli ~u6o 
~?ordu. Elleri titriyordu. Şüphe, tavırla omuzlarını ~dırdı. Molils te sakin bır sesle şöyle dedi: 1 Başpiskopos adeta büyüdilkçe b~yüdli. 

__ .__ ____ Y_e __ d~eb;;;:m...._.~·.-.;ı;ı..ıollQIOQl.lı.--. ____ .....;,_~__._a--ıxu;uuır.ı...ıu.c::ı~~aw.ıLJlJIA.Y.lllil...U'-XA~ol-~----------=~:..!:M~o~na~e~n~y~ö~r,~kardin~~·~aı~n=e~b=iz==im=-:u.;..-=':.........:_! ~~~-----=B:u:_:h:u:ıua.:::ta=..:an::cakbenhUkümV&i 
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Bomonti - Sayın: 
Gençsiniz. Bo)uııuz niha~ct ortııdır. 

Bünyece ;işmanlaınıığa nıiıst ıtsiniz. B:ış· 

kal arına bc?rızenıemek lcnııı' ulundcsinfı.. 
Datınntıı. zııınun ları 11 ızıla lıal ırlı~ ııhı ı irsi
nız; bu itıharhı ılıkkııt ıııclckenizı kuncl· 
lcndırınelıslnıı~ Ameli ışlerc kahili) etıniz, 
inklşar cttırilrnclidir. ·ı nhsil ılcrccenıze 

gelince: Yazınızdan )n tuhsıl ctınckll' oldu 
ğunuzıı veyıı lnhsıliniıi lıırnkıılı ~·ok olnııı· 

dığı nclicc-.lne '\"ardım. P.nşkıılnrınıı bcm:r 
memek tema~ Lilüıııizu en mu~lıct Şl'kildt• 

kullanmanız nıuvııffııkh el temin cd~r. 
fakat nk~I hol in~aııı ınti<1!,iil \ıı:r.ı\l'te so 
kar. ileriye ıııt ı::1·11i5 proielt'ıinl7: \arıiır,, 

Lıınları b:ızan tahakkuk etmiş gibi sayar 
,.e huna ı;:öre hesaplar yaparııınız. Hayat· 
la mu,·ııfCak olmanız için şuna da dikkat 
etmelisin iz: YarıııcaJ.ın ız işi baştan düşün· 
mck ve buna göre münasip \'asıtaları ön
ceden seçmek ... Ufak şeylerde tutumlu 
t>uıııı7.. Fnknt daha mühim fırsatlarda lu· ı 
tumlulıığu hnlırlnmıyorsunuz. Zekisiniz, 
fnal-;inlz, hunlardan hııkkile istifade ede
hilc::ck şerait ve ınuhiti yaratmanız mtı
\arr ıl· !ydlerinlz için e~m!i olaraktır. 

~40-

newıiflu - }'ıldı: 9: 
Pek 11cn~·~iniz. iyi bir kalhinlz, hasım~ 

bir ruhunu?. rnr. Orta hir hünycdesiniz. 
Her ı.ö\lenil<·n~ irııınmıımıınııı tavı.iye ede 

~lflUlllMIH"•lülfflııı-ıııııııu,nuııııııınıııııı:ıııııııııııııııııııııııııııııuııııuıııııııııııtuıııııııııtttııı11tt1111111ııılJllttıııı 
duttan geç y0r. Kompartımanlar tenha· kompaı timanın kapısı sallanır gibi ol-
dır. Koridorda esr21rengiz bir hayal do- du. 
laşryor. Nihayet bir kompartimana gi
riyor. Orada yaşh bir kadın otuıuyor. 

üzerindeki elmaslardan zengin bir ka
dın olduğu belli. 

Oraya giren adam, hududu ge~mek 
istiyen beynelmilel bir hırsız, bir kı:ıtil

dir. Keıdisini gizlemek istemes:ne rağ
men elmasların ışıltısı gözlerinı kaı ar
tıyor. Elini, cebinde duran küçilk han

çerine atıyor. Ma~sadı, k::dını ölüürüp 

soyduktan sonra, cesedini vagon pen
ceresinden karanlıklara fır! ıtmaktır. 

Fakat tam caniyane planını tatbik e
deceği bir sırada .... 

Perihan gayı i ihtiyarı: 

- Baba l Yanım;ı. gel, başım dönil· 
yor •. 

Dedi .. Ya~h adam sendeliyerek kalk
tı. Kızının yanına oturdu. Garip yolcu 
gülerek: 

- Görüyorsunuz, hikayem s'zi nasıl 
eğlendiriyor. Ai~ası daha eğlenceliH 

Ha, evet, haydut elini cebine götürür
ken, birden vagon kapısı şiddetle a;ı· 
1 yor. Ç:lgına dönen cani birdenbire ... 

Bu eı:•rndo, uç .> ult.ı.ıııun b . .ılunuu54u 

r-x : 

Hcye:anın son derecesine gelmit 
olan Perihan, sapsarı kesilerek olduğu 
yere yığıldı. ihtiyar adım imdad çanı
na atıldı 

Gar.p yolcu elinden kitabmı attı; sa
kinleşmiş bir çehre ile adamın kolunu 
tuttu: 

- Ne y.ıpıyoraunuz, çıl ım1ıruz mı? 
Bütün ekspres halkını telaşa ver~ek
ainiz .. Korkacak bir şey yok .. Ben ne 
ha) ~ut, ne de hırSizım. .- dedi. • Sade 
ce bir s;..n';tkanm. Arkadaşımla ben, 
tiyatroya intisap etmek istiyc ruz. Ga
yemiz saheııede büyük canı, haydut rol
lerini ya,atmaktır. lstediğim.v bu rol
lere göre b:r tip yapmak içın çalıtıyo
ruz .. Ve hakikaten muvaffak olup ol

madığımızı Mlamak için de arada sıra· 
da bö:•le zararsız tecrübeler y~ıyoruz. 

Bugün çok mes'udum .• Çıi.nkü ıize 

hakiki bir katil, veya hırsız tesiri yap
tım. Affediniz beni .. BüyUk hir ıan'at· 
karın yetişmesine yardım etmiı oldu
ğunuzu düşiinerek teselli :>labilirıi.niz. 

Sonra, çantasındcı.t çıkar.1ığı 'kolon
yayı genç kadına koklatmağa Laşladı. 

a-

Cevapları veren 
Profesör Sanerk 
Grafo o)I va Grafo netri 

mUtehassısı 

riın. Kolaylıkla inanmanız, ıı.izı aldanm:ı- f 
~a sevkedebilir. Henüz pek ııenç oltlu~u

nuz için hayatın acılarını tatmamış bulu
nuyorırnnuz, şimdiden dikkatli '\"e ihtiyat
lı olursanız bu acıları ya hiç tatmaz veya 
pek hafif !atarsınız. Amell işlere knbiliye
tinlz çok iyi oldultuna ı;ıör" tam bir ev ka
dını olmak lslirlaıiını da taşıyor:o;unuz de
mektir. E<;nc;en nile n ev rabıtanız çok 
ınükemmel<llr. Temiz kalbinize Myık ~an
rlrt "e bahtiyıırlığa kavuşmanızı temenni 
ederim. -t41-

.12~ M. S.: 
İm7.an ızı oktı\'amadı~ım fçln lnm bir 

tBhlile imkan hıılıım:ırlım. Yazmızrlan ı;ı

kardıltım netkelcr ~ıınlıırdır: Gençsiniz. 
RoyltnU7. niha;\·et orta ol:ıhilir. Maıımafih 

~·aşınız 20 den az ic:e hoyunımın urun ol
mııc:ı <in nıııhlemel "C miımkii • 'ür. Tutum 
lu rlc ~il<;lniz, elinize l'erpni !li:ırfeder, kul
lanırsınız. 1,pld:ı;fni7., raırnı zekAnızdan hıık 

kile isli'3de elmerfil!iniz zamanlar az de
ltildir. Mc?ebıır olm:><lan fıızlıı tBlı~maltn 
fllifnt Plm<'diğini1i ılr tııhmln rrliyonım. 

fmnınmn açık ~eklini. hu t:ıhJil h:ıkkın
clakf mülnleanızlB birlikle bildirmenizi 
ric:ı ederim. 

-H2-
Karakö11: 13. N. t3: 
OMıı :rn~1lıı;ın 11. Rünyece ~işmansınız. 

Royunuz uzundur. Sakin ,.e neşeli bir ta
bi:ıliniz ol~ gerek. Yalnız maddi bir sı

kıntı \ı:inıle buhındııi::unuzu tahmin .ediyo 
rum. Vaziyeti tulumlu olmamanız da altır
lıışlırmaktadır. Maddi sıkıntı içinde tulum 
lu olmak ne demek dlyerek!iilnlz, Her nz!
;\'efle tutumlu olmak mümkünrlür. Bir şeyi 
iyi ve idareli kuJlanmak da tutumlu olmak 
dl"mektir. Her şeye? ra~mcn neşenizi muha
fnra etmcni7. çok şııy:ınt memnuniyettir 
Ameli hlere fikri işler kadar kabllh·etl· 
nlz olcfu~una göre her !"ahada muvaffak 
olursunuz. 

-443-
lsianbul - K. z. S: 
Kızınızın nişanlıınm:ı~ı ıtüşündü!ünQz 

f{encin ikisinin de yazı ,.e imzalarını gön 
dermeniıe ihtiyaç vardır. Bu yazıları tah
lil ederek size tercih edece~inizi gö!'iler
mck mfimkOndür. Siz 40 yaşlarında, şlş

manC'A btr ·ıııt olat'ak'iınız. Biraz a~abt ve 
kn''R8C'I RÖrilnüyor!'iunur, ne der~lniz1 

~ ilti'Jı/İlt/ 
A-~~0-"Ş 
Llt ~I tiLC.!l/11 
.SC.~TİHİ SA-
Bı~ ".4. 

tJEJıttivo.q 
MlltiNi/rl Hl 
$EJ<ilD~ H4. 
RE1tET EO~E 
GiN_,i l>Ü.Şij. 
N(,I YO~l.A ROi 
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rctıa.ı:n, d'yc devam ettı. Çi: ıkü oen 
Luiz uo ı.espann zev~iyim. O beni sev 
di. Beni !:veı ek öldü. Ve l>en mana!:tır
ların en kuytu, en mahrem köşelerind:! 

bile onu dıri olduğu gib, ölü olarak ta 
seviyorum.. Burada sc>z söyliyen, Lü. 
zin zevcidir? Onun haklarını kim iıık;=t 
o:l::cektir? Sen mi, kızım?. 

Bu insani ihtirasın ulvi bir feryadı} 
dr. Liıi dö Rişliyönün iddia ettiği bıı 
zevc unvanı. Dôrdüncii Hamin n ço
cu,!una verdiği bu kız ünvanı öyle bit 

sevgi ve muh, bbet dolu bir sesle söy 
lenmişti ki, genç kız eğildi, intik:11.1 

kamasını yere düşıirdü ve başpiskopo 
ısun ses n:l kı if denin ayni olan bir ~
vırla bağır.iı: 

- Bab<ı!. 

l.Ui dö Rişliyö de mes'ut bir tavır.ı.a 
- Göriiyorsun ki, benim burada 

hakl:ın n var. Bunu senin kalbin sövl:.: 
yor 

Bir an sonra, Annais, başpiskopo:;u , 
kollarındaydı ve bir k 'i dakika mıh! 
detle, Balonda, boğuk hıçkmklar(<ar. 
ba~ka bir şey :luyulmadı. 

Ann:ı s tekrar etti: 

- Baba, içımde her şey kınlıyor. Ne 
emrediyorsunuz? 

- I:ğre cınnen buıada olsa} dı n':: 

emrederdi? Benim ve senin felaketiru 
sebe!Jıyet veren adar.ı, karşı bütün ki 
nini ve intikam hisler nı unutacağın .. 
yemin et.. Yemin et sevgilı kızımı. 

- Kardinal dö Rişliyö'ye karşı •. d

yatımın gaye ... ı olan, bu ınt kamdan vu 
geçeceğım\! yemin edıy oı um. 

Ve annais bu sözler üzerıne, belki Je 
gözlerinde hala kin kıvılcımları P'" ıa
dığını beJli etmemek için, salonun e:ı 

karanlık köşesine kadaı ger ledi. K. r
dinal, bütiın bu sahneyi, hakiki dilisün 
celerini belli eden, lakayt hir tebessl~m 
le seyretmişti_ Genç kız. vemin edine-! 
ileriye doğru bir atlım attı, ve: 

- Kardeşim, dedi, güzel bir muvaf-

rık ed ... rirn. J'akat bütün bunların altın· 
Ja bir komedya seziyorum. Matmazel 
dö Lcspar, yemin ett.kten sonra, filphe• 
siz bana silahla hücum etmiyecektir. 
Fakat onun elinde, tüphesiz ıon anda, 
titriyerek elinden düıen kam<Jdan daha 
korkunç bir silah vardır .Anjeden ge
tirdiği küçük bir kutu .. 

Annais, korkunç bir istihkar je11tiy
le başını kaldırdı. Molüı başım yana çe
virdi. TrankaveJ omuzlarını kaldırdı. 

Baıpiskopoa hareketsiz durdu. 
- Kızım, dedi, kardinala bu ıson te

minatı daı ver.n. Bu kutu da ne var>. 
- Annemin eliyle yazılmış, korkunç 

gecenin bütün tafsilatı. Kardinalın bil· 
tün hareketleri ve faaliyeti orada yazıl· 
mıştır. Onun hainliği orada isbat edil
m ştir. 

Kardinal dişlerini gıcırdattı. 

Ba~piskopos sordu: 
- Sonrc:ı?. 

- Sonra, sidn üç mektubunuz, can· 
hiraş bir enin olan sonuncu mektup, an
nemin sözlerini teyit ed'yor. 

Çehresi bir ölü çehresi gibi sararan 
başpiskopos tekrarladı: 

- Sonra? 
- Sonra, merhum Kral Dördünrü 

Hanrinin bir çok mektupları .. Bu m::k· 
tuplarda DördUncii Hanri kıJrdinahn 

hiyanetini teyit ediyor, annemden af ii· 
liyor ve bana da dük dö Vtadomla, dille 
dö Burbon'un haklarını veriyor, bu ka: 
dar. 

Kardinal sinsi iatihzasiyle: 
- Ve Şliphesiz ,dedi, bütün kininden 

vazgeçmeğe yemin eden matmazel dö 
Lespar bu kağıtları emin bir yere sak· 
lamıştır •. 

Annais: 

- İ§te bu evrak f. • 
Ded: ve elbisesinin içinden bUyUkçe 

bir z ırf çıkararak açtı, kağıtları masa· 
mn üzerine attı ve ba§piskoposa doğru 

dönerek göy le dedi: 

-Anj.dcn geth•d;ğim kutu işte bunları 

ihtiva ediyordu .Bunları, benim ve an
nem ~çin hayırlı olacak bir şekilde kul
lanacağınıza eminim • 

K~rdinal bu mektuplara korkunç na
zarlarla bakıyordu. Eğer cesaret etsey
di ,muhakkak ki bunların üzerine atı

lacaktı; bunlar, felaketini, alçaklı~ını 

ihtiva ediyordu. Başpiskopos, bu mek· 
tuplardan birisin: aldı ve bir tek kelime 
söylemeden <.ıte~e yaklaştmiı. Trankavcl 
müthi§ bir hareket yaptı. Molüs onu 
bileğinden yakaladı ve yavaşça §Öyle 
dedi: 

- ölü kadının zevcine müdahale et
meyin .• 

Rişliyö heyecan iç"nde soluyordu. 
Ba!iplskopos .kinci mektubu da aldı v~ 
onu da birincisi gibi yaktı. Sonra sır.ı 

üçün:ü mcktubaı gel=li.. Ve bütün mek· 

tuplar böylece birer birer. ağır ağır ya· 
kıldı. On dakika müddetle, yanan par
:f)menlerin hafif gıcırtısından ve Rişli· 
yönün solumalarından başka b:r şey de· 
yutmadı .. 

Kardinal sevinçle b!>ğırdı: 
- Şimdi silahsız kaldı l 

Baıpiskopos, ona doğru döndü ve 
Trankavele vanncıya kadar herkesi üı
perten bir se~le ıöyle dedi: 

- Evet, ısilAhsız kaldı! .. Ve fimdi İ.1-
terseniz kızıma dokunmağa cesaret ~
din!. . 

S ılonu b'r an korkunç bir sükt'.it kap
ladı.. Kardinal, bu ısesin altında adeta 
ezilmişti. Nihayet, ağır ağır doğrut.:ıu 
ve kekeledi: 

- Mösyöler ve siz matmazel! Bu ~e
ce beni affettiniz: Bunu unutmıyaca

ğırn !. • 
Başpiskopos ta: 

- Gidebilirs'niz, dedi, serbestsiniz .. 
Bu, aon darbe oldu: Başpiskopo5, ~-

liccnaphğiyle, kamayla vurur gibi l.IM 

beler indiriyordu. Ağabeyisinin Sl)n 

.cizleri üzer· ne kardinal, tasvir edil

mez bir hiddet jesti aptı, iyice doirul-

du, salondakilerin hepsine sert bir na
zar atfetti ve şöyle dedi: 

- Tekrar görüşelim, mösyöler 1. 
Sonra, dışarıya çıktı. Bir an onun, 

sofanın döşerneler.ni çekicleyen ayak 
sesleriyle, mahmuzlarırun şakırtısı du
yu):iu: 

Trankavel: 
- Serbest buakılır mı? Şimdi üzeri

mize elli kiji birden saldıracak !. 
Diye bağırdı ve ileriye atılmak iste-

di.. 
Başp · skopos: 
- Hayır!. 

Dedi, Trankavel de hayretle sordu: 

- Nasıl, hayır? Size diyorum ki .. 
- Size diyorum ki, bize hiç kimse 

hücum etmiyecektir 1 
Filhakika öyle oldu t .• Ri§l"yönün ak· 

lın:lan neler geçti? Bunu sarahatle söy· 
temek imkansızdır. 

Marpnuar da bırakmış olduğu mu" 
hafızlara iltihak etti. Ve atma bindi •• 
Muhafızlar, onun bir çeyrek saat, dü
şünceli kaldığını gördüler. Sonra, Kar· 
dinal birdenbire kararını verdi ve kısa" 
ca bağırdı: 

- Doğru karargaha ! •• 
İki saat müclıdetle Annais, Tranka· 

vel ve MolUs, düşes dö Şevröz'ün köf• 
künde kaldılar. Nihayet Trankavel nu"' 

rddandı: 

- Hakkınız varmış, monsenyör .. 
Doğrusu ben hiç te öyle olacağını zan• 
netmezdim f • 

LUi dö Rişliyö de szı!cin ve emin bır 
sesle: de· 

- Kardeşim, mağlUp olmuştur 1 
di.. 

Yanılıyordu .. a 

LI 

LUVINYI p 
ki karan; 

Ertesi gün Madlende • dO 
kaldmldı ve kral Nant şehrıne 

yola koyuldu • • attr1' 
Ş. d" · · d M · "n ıcorın ı " ım ı, ıçın e annı , cıa 

dönüşünü bekledii} ve t<>vaiye 
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7 ülün ve kahve11e dair 

T©ırrülh1t~ t: CI D 

<dl tüı ~ liilil ~ lfi1 O n ğ Ne-den 
Aspirin ? lBir Iran şahı, tüfün içenlerin 

dudaklarını kesliı iyordu 
ı~ on~ e« ıranı ©l n ırn rı en .JJaııı, tıt:iıt!Yı rıı nçellil neırı a ~te ır aycır©'l lYlöl 

Çünk-ü---ASPIRIN senefer· 
denberi her türlü soğukal~ 

gınlıkfarına ve a~rılara karşı 
tesiri şaşmaz bir il§ç olduğunJ 

lsbat etmiştir. 

~D~©ınlYllfl) ma.ıH~D©HırilD nş~eül)~eyne @D©ılUıır~m«Jı~tÇ:lY! 
1°k methumların timsalkrıı l \ a. 
'. ınese•a aşk, kalplere ok nL'ln 
'ni bir (peri yavrusu) F,ekl. e 
olunur. Adaletin timsnli (tem .. 

· HUrrıyet: elinde altın bir me · 
ilan bir kız:lır ... 
t-g-er ı tC' .... ellı ı nin tımr.:alını yap· 
teseydım, bir çubuk. bir sigara 
ta hır t ı' ün yn pnğı re" m • ya: 

ta ... Bu, nC' :ımiın b• ı do~ t • ı. r! 
ı~ın. 

0

betbahtlı;;m, fei:"ıl:etıı l,j. 
t'k::ı.d · dır Yor~unhı kl ,. t, 

L.3'ılnıış olrn' ra h .tnn l<r~e-
1utrımı):a!."?ra t, s llı vnu . 

~a \'a'nız :,ederi V<' c'C'm' r. ~ ı. 
'< brr clümiin de!:~rtı 

1 rnav• j•.ımnrılard'l ro 
··~rJ r . 

rı• ou lt el i. ını t>s:: hi.:kiım ... . . 
0 : .. rl' ·or ar iı. ~~n ki o J.a. 

a b • ı ,.,,, "" ~i t t in i '<'tt· 
~ . 

liyo lardı. Bu. valıırz ı;ark· 
11 A . ' vrup:ıda da b5yleydı. 

l~~a l~giliz kı..tlı birinei Jak, bü
!de ~ ~çcnlcri nstınrdı (pipo) yu 
r>ı nı ışkencelerle öldürtmUştU. 
lj:anıı padişahlarından Dördüncü •r' geceleri tebdil gezer, kedi gibi 

~ 
a Çtkı:ı.r, bacaları koklardı. Tü

~en· 
• 

1 Yakaladı mı, hemen kellesini 
1~den ayırırdı. Fakat, tiryaki • 

ıtq~nc yine geçemedi. Onlar; kır. 
l' 1tı1ar, mezarlara girdiler, yine 

Jı;ı~ . 
~b~ht yine gizli kahvelerle doluy 
·~u hl'i tebdil dolaştığı bir gün, dör
di.l'~;\lrnd, böyle bir kahvehaneye 
da b/akilerin ne~esi onu da sardı. 
'l'ıı.ırı kab,·e istedi, bir çubuk yak
hı·ec Para vereceği zaman zavnl~ı 
I> 1, k(' 
"iililn ~" .. •11r1e~i saltnnat arması. 
'l\ ce sordu: 

~~n· 
'h1 ı:ı adın oo?. 
'D~racl! .. 

orauncu1·· •.. d 'Va ugun e vnr mı? .. 
ı-. r• '\il.h . • ..• 
~ \eci b a Uıa '.l cevabı alınca hemen or-
' ndı: 

Ilı, - ~Y ce 
~tıaı rrant: Buyurun cenaze na-
l) ... 

hlJ ı~e ha 
~ ~alıve:.krrdı. Pad:şaıı güldü. Ta • 

1 
tı de c ınfn de, kahvedeki tiryaki

~ l'arıiı anı kt.rtt ldu 
lıl er n 
~:ıdiş he :->ratıkUr! Şah Abbaı;, bi. 
~ ~or a lar gıbi tütün içenleri as. 
14ı;~tt bi~ Jua k1arını ke~tiriyordu. 
"'~"!)\ev ce.za dC''til mi? Dudaksız, tü 
ll~tılUn·· e ırn'·fın var mı? 
"C ..ın. k . . 

~ ,
1
1 ~ arae ı kahvedir. On be . 

lı.t n?tıt~0 Ydıt:ı N"da
0

r Türkiveie kahve 
·~kt r ıı 
~ !)\) adı 1485 te (Halep) ten 

1 it bır dU~ b'ri~j geldi. Tahtakalede 
~~dı. ç , .:ı·~n a"tı, kahve satmnya 1 

ı t, >!at1f~ r:ı -.brt gördü. Okur va . 1 
~ "b\lr1,. er. rnazCıJ lmdılnr, mUder· l 
aı-.... tııtuı."ta do!d1.1Jar Alimlerin etel<- 1 

'll;ıı. "U· "' ~ "'tan · "1esavihnnedir. Ana 
~ '•, A f'ı:ı.1•h 
J'~ıa'n 1.1enıe .1 a.ncve varmak evl{ı-
~bıtı dı. ı.ı: başladr'ar. Vaizler a. 
1 ~~ lıler~<'b tUler: "Her nesne ki 

re• esine ~tı ;·\lalar v .vara, haramdır ... ,, 
~ f' e>rj k t'rd ler. IIükfı.mct, kah· 

• a~ t ~P:ı.ttı. 
~ı , Y'l.ran . , '·lırı:ı · Yıne (koltuk kahvesi) 

•. ~kaı:ı.r~ ~krn~z sokaklarda, dük· 
r.. • 'l"fı \ ~ a g·zu yerler uaptJ1ar 

~ v \• tın· . " . ' 
, ~'tit b· 1 Çattılar. 

~ ll'rı t~!~ lı::tanbuıun bUtUn mU
·~)' r, k1hv ne,' kahveye dUşkUndü. 

ı.... !P'a e hn t'T· · ~ tıvorı • u un ırin methi-
~ dtttbl nıt:l'dı .. <Yasak) tar, za -
. r Mir;; ''lrd rnh .. evver sınıfı yeis. 
l. :ııe~1'1u .. "drı 11

• ~rınra vaizler. mllf. 
-~ıl~'nlş, içllı ~:: "~cmür hlldclln<- ı 

lar. e .. ı cııızdir ... ,, demeye 1 

r ıkat bir mUnewer, tnrihçi Peçevi l 
•'-' ... ne b.r türli.ı alı§amadı. Tütün aley 
hmde ne yapıhrs!l nlkışlr.madan geri 
durm:ıdı. Tarihinde bifo bu taassubu 1 
g: ::ıtcrır: 

"Ehli kcy/tc11 bazı yaran müptela 
oldular. Giderek ehli keyif ten olmı· 
yanlar dahi i..~timal eder oldular. 
llatta kibar ulemadan ve ashabı dev 
lettcn niceleri ol ipti16ya uğradılar. 
Kahvelerde kesreti istimafüıden kah 
veler gök t'ilWn olup ıç;nde olanlar 
biribirin görmemek mertebelerine 
vardı. Esvak oo bazarckı dahi lil'le 
ellerinden diişmeı oldu. Biribirin 
yüzüne gözüne (puf puf) diye esvak 
ve ma1ıalldtı bi],e Tcorkuttular, ve 
hakkına nice yave e§'ar na::mcdip ' 
bimilnasip oTcıtttular ... ,, 
Kedersiz Peçevi, tütünün dumanın

daki teselliyi görmüyordu. TiltUn ta
raftarlnriyle münakaşalarında hep 
(rayihai kerihe) den dem vuruyordu. 

TUtün hakkındaki fikir!cri şu satır. 
larda ne vazıh görilnüyor: 

•· ... Ve bunun emsali n;ce m.a:::ar. 
ratı fahişe varken tiryal;ilere, safa· 
sı ve ncj1i ncdir1 dedikçe: "Bir eğ
lencedir) sa/ası zevke dairdir! ... ,, 

Demek-ten gayri bir ccvab iradı:ıa 
kadir olmamışlardır. Halbuki bmu:la 
ruhani bir safa ihtimali yoldur k-i, 
zevke <lair ola ... Bu ccvab cevab ol
maz. Rımdcm kat'ma::ar Kostantıni
yede haç defa harilda..-ime bais ol. 
mu,ştur! ı\'ice yilz bin adanı ol ate. 
şe yanmış ycıkrlnıı§tır ... ,, 
Kahvenin bu kadar rağbet görmesi· 

ne sebeb ne? Kahvede Cafein denilen 
bir madde vardır. İfrata varmamak 
şartiyle içilir~e knlbi kuvvetlendirir, 

1938 Paris 
güzeli 

Fransada, güzellik müsabakaları bi· 
ribirini takip ediyor .. Frnnsızlı.r, Nev· 
yorl: ser~isine gönderecekleri son moda 
roplan, mantoları teşhir için, Parisli 
le ı z 1 a r ı n en g ü z c 1 1 e r i n d e n 
lcr. Bunların birisi 17, öteki de 22 ya
şında ... 

Şimdide (Paris kraliçesini) intihap 
etmişler. Bu, boylu po::lu, tatlı bakışlı 

bir esmer güzeli: Matm~ızel G. Lö Ray. 

Yeni kraliçe radyoda §U sözleri söy· 
lemiştir: 

- Çok memnunum .. Kraliçe11k va
zifesini hakkiyle ifa edeceğimi sanıyo· 
rum .. 

• • 
A S P 1 R 1 N in tesirinCJen 

emin olmak için lütfen EB fmarka~ 
sına dikkat ediniz. 

çok yol yUrnmcden ve çalışmadan mü
teve!lit yorgunlukları giderir. Kanın 

cereyanını faaliyete getirir, adalelerin 
ve dima.ı;-m yorgunluklarını azaltır. ııatını, kesesioı sevenlere tavsiye: 

Bir fincan kahve pişirmek için 3,50 
gram kahve koymak lazımdır. ·· ·· ulJanınız 

B r L raya Kunlaşlle KuştJyU Yasbklar Ergin olanlar yirmi dört saatte 50 
santigramdnrı 2 grama kadar CW'ein 
alırlarsa zarar dc>ğıl, fayda görlirler. 
2 gramdan fazlnsı kalp ilzerindc tesir 
eder. 

'orı;nn, şillt· ,.e y:ıslıklnrda mühim tenzilM )Dpıldı. Kuş tüyü kumaşlarının en iyi 
~i \'e hrr renf(i bulunur. Fi) allar çok ucuz dur. 
\ılrcs: hınnhul Çnknıııkçılnr yokuşu l\uş ıü~·O fobrikn!!t. Tel: 23027. 
"':ılış \'rrlrrımiz: Anknrııdıı, Jlcyoğlunda Yerli l\l:ılltır Pozıırı. 

• DRE OUMAStıltN 

1(,4/J(p. 

11111 .t11ıa m""' 
111ıpvzul>trhsolon 

İl{/ Plmt1sı,, '18ıa.

atfa Y"n/v/1?Jası 
/ç in k u yumc. usu. 
nu. sa rayın sal~ ~ 
/ar ııu7/ Qh &/ri~/. ~ 
l'Jt' ht2/;J(J/fi,.dl ı. 
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Dr. Ihsan Sami 

Gonol(ok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilatıanna karşı 
pek tealru ;e taze a.şıdr:-. Divanyo
lu Sultan Mahmut tür~si. No. 113. 

DOKTO~ 
Necaettln Atasagun 
Her gUn sabahlan ııcklı buçuğa 

ak§amlan 17 den 20 ye kadaı Lilc 
U tayyare apartmanlan ikiucl daire 

17 numarada hastalannı kabul ede:. 
Cumartesi gi.ınlcri 14 den ~O ye !ıra 

dar bastalanru parasız, Kurun, Ha 
ber okuyuculanru dakupoo muka· 
bilinde muayene eder. Telef: 2:>95~ 

1 RARER - J\'f(şam ~,_ 

ezle-Grip -
a t hkl rda • • 

DOKTOR 

Ke:rnaZ ôzsan 
Operatör • Oroloğ 

Galata - Kara köy • Abdullah ef. 
lokantası kar§ısında Gnliçi Han 

Hergiln 15 den 20 ye kadar 
Tele/on: 41235 

Baş - Diş - Romatizma Kadınların ay sancılarını derhal geçirir. 
ve 12 lik ambalajlarını ısrarla arayınız. Eczanelerden 1 lik 

Taklitlerinden sakınınız. 
~ .,. .. • :· .. , ... ;. 
~·~·.• ,,,. ,"' *' ' • " f, 

.._,,. ·~ .. ·-·t'·~:t.·~ . 
c~.. .. ı .. , .. • ·:ı<~. ~ . •11 ,· ·• ·. 

'l • • ., • ' .. ~ . 

A O EM i iKTiDAR 

.PATI ve B IE L GEVŞEKLIGftNE KARŞD 

• 
1 

~ Kan çıbanları, el ve ayak parmaklwın aramndaki k~ıntılar, dolama, 
m.em iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, traş yaraları, ergenlik· fabletlerı Her eczanede arayınız. ı Poata kutusu t25S HormobJn ı 

ler, koltuk altı çıbanları, ANTlVlROS ile 
Tedavisi en erken ve en emin bir surette temin eder. 

ŞARK lSPENÇlYARI LABORATUARI T. A. Ş. 

~~iimE OOElllll!lli 

fstnnbul GUmrilklerl BoşmftdllrlUğiinden: 

Göz hakimi 

Dr.Muıat RamiAgdın · 

Tarla.başı Cad. VRP'A Apt. oma 
rıakletmietir. 1'e1: tı553 

3067 kilo muhtelif demlr eşya. 1185 kilo pamuk mensucat 189 kilo 
yUn mensucat 3ô19 kilo sargılık k~ğıt ve kfığ'ıt eşya 1008 kilo madeni yağ 
12000 kilo demir ıtülçe ve kütük 43 K. alüminyilnı l'SJ'ak 105 .K. lastik e~ya Pazardan maada hergün: Oğleden 
J987 K demir çivi 740 K. yün ve pamuk ipliği 44 K. kol düğmesi 272 K. tell •onra saat ikiden altıya kadar 
L50 K. glikoz 997 K. kimycvt müstahzar ll 5 K. yün istilpt! 27 K. dantela 
663K. sanayi müstahzar 341K. nikel ve pirinç eşya 178 K. demir ve pi!·lnç vi
da. 134 K. sunt ipek ipliği 41 K. asansör ltapisı 679 K. aspcstos levha 712 K. 
C'.am c~a 2380 K. boyalı teneke levha hakkında. satı§ ilfuumız Son Telgraf 

ımzmasmm:mmıım=ı:ıa:ım::::= -= 
B 

gazetesinin 10/21938 gilnlil nüshasında yazılıdır. İsteklilerin bu gazeteyi oku
~ 1l'ak satışa gelmeleri ilan olunur. TI.23219 (924) 
-------------------------- fi Yalnız CUMAR1'ESt GUNLER1 

tan bul Cumhuriyet milddelu mumiliğlnden il YALOVADA, aaı. günler Kara· 
İstanbul adliye dtı.ir~ile sulh mahkemeleri için mübayaa edilecek 20 H gür-''k tramvay cıurağınd3ki mu. 

Diş Doktoru 
Obey\c ODiçerr 

adet meşe ka.plama dosya dolabı ve 30 adet kontrplak dosya dolabı ve 3 adet H ayenchancs.=nde hastalannı kabul 1 

yazıhane açık eksiltmeye konmu§tur. Dosya. dolnplan ile yazıhanelerin mu- p eder. 

t
am.men bedeli 1950 lira olup muvakkat teminatı 146 lira 25 kuruştur. Şart- _ı:_:t-_.::_::_::---_ ••• _.:-_.::w--_ •• _ .. _=_._::-_.n_::_::_:::-_.::--_._ ... _-_·----· 1 
"'meyi görmek istiyenler tatil günlerinden mnada. her gUn Sirkecide Aşir -=:=.-:::::::.-::::::::::::::::::..:=:: 
endi sokak No. 13 de adliye levazım dairesinde görebilirler. Eksiltme 213/ Meccani muayene ·ı~ 

018 Ça.r'§amba günü s:ı.at 15 de adliye levazım dairesinde yapılacağı ilAn olu· g P•rtembe iUJıler1 saat 2 den 8 • lıa4ar ! 
nur. (808) fi Ortaköy Taşbasamak Palangada ~ U 

~ ;: numarada Doktor MUmta.z Gürsoy f; 
ti n.~.1!!.r!~parasız m~t"!!~er. H lJ' ......... •-••-====-== n•·------•= •• 

1938 
Matbuat 
Almanağı 

ÇJK1 il 
Kütüpnancnizin en güzel eseridir. 

1937 yılının tarihi, en mcıhur mu· 

harrirlerin makaleleri - Gündelik, 

hııftalık, aylık ıazete ve mecmuaJa,da 

isimlerini gördüğünüz bütün muhanir-

lerin resimleri, istatistikler, - faydalı 

hüıifer. 

Malatya Bez ve 
iplik Fabrikası Türk 
A. Ş. Adana Men
şucat Fabrikası 
Müdürlüğünden: 

t - 2 - 936 tarihinden itlbare kapat I 
bezlerlmlzl aşağıdaki flatlarla sat" 
mağa başladığımızı sayın mUşterJle" 
rlmlze il An ederiz. 

Tip Genişlik Top ToP 
santim metre FiııU 

2 Çifçi bezi 75 36 72~ 
4 Astarhk bez 85 36 696 

' 

Satışlarımız, fabrika teslirl11 

ve peşindir . 
..................................... ~/ 

Türk Hava Kurunııı 
Büyük Piyangos~ 
5. nci keşide 71 Mart 938 dedıf• t• 

Büyük ikramiye 50.000 Lira~~o.ııfl 
Bundan başka: 15.WO. 12.000, 10.000 liralık ıkramiyelerle ,(20.00o 

liralık iki adet mükatat vardır. 

~ıv ~tı 50 K u ruşt:ur ---~-;;;;;;;m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.-~~ 

esind6 BülUn kit8pçılarda araymız 
Toptan tıstıı yeri; htanbul BASIN 

KURU\1U - Takıim. 
Ankara cad 

kirahk dü 
-. 
an /

11 
tc•~' e şr 

Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitap~ısrnın) yeri 
11 ·ıe~' 

depoları kiralıktır. ıde ed• 
B"leıtirilmek aLıretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha e 

lir. fstevenlcrin Vakit vurdu idare memuruna mür.ıcaatlcrL 


