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TahHI ve tenkit: 

Edebiyatımız nasıl 

dirilebilir? 

lngi liz kabin esind·e istifalar 
Silahlanma işinin ağır gitmesi buhrana sebep oldu 

Hann Ali YUoel, Ak§amdald ''Pa -
zartesı konuşmalarında,, cdct>ıyaumı • 
zın içuıde bulunduğu feci vazıyetten 

şikayet ediyor. KendJsl, edebiyat işle. 
rile mesgul olması icap eden bir mev. 
kide bulunduğu içi!l, bu §ikiyet bende 
Umitler uyandırdı. 

Edebiyat bir memlekette nuıl in.ki. 
şaf eder? Bu suale kat'J bir cevap ver. 
mek bir hayli gUç ise de, biz.deki ve 
yabancı memleketlerdeki inkişaf tarz.. 
lannı tetkik etmeğe mani değildir. Ve 
pyet, bot şeylerle uğraşmış denilme. 
ıi:ıden kormasa idim, blr makale sf s
sinden korkmasa idim, bir maka.le sis. 
ıimdilik edinmiş olduğum kanaatin 
muhassalasını soylemeğf muvafık bu. 
luyorum. 

Edebiyat. dll.nyanm her taraf mda 
himaye ve alaka ile inkişaf etmiştir. 
Bunu bazı yerlerde do~d:ı:ı doğruya 
hUkUmdarlar, bazı yerlerde asilzade. 
ler, bazı yerlerde devlet. bazı yerlerde 
tabiler yapmıştır. 

Bu sebepten edebiyat bir çı:ıar ağa_ 
cından ziyade tuba ağacına benzer. 

Himaye ve alakaların hepsi ayni ne
ticeleri vermiş değildir. 

Hükümdarların gölgesinde inldşaf 
etmiş edebiyatta calUik ve dalkavuk. 
luk vardır. 

Amlzadelerin himayesi bir nevi 11. 
beralizme yer vermekle beraber tered. 
diye de yol açmıştır. 

Devletin himayesi resmt, idarl bir 
!lctlce vermiş, edebiyattan ziyade ki
tabeti do~uştur. (1) 

Asıl edebiyatı yaratan, t!bilerin a. 
llkası oldu. Fakat sonralan bu da ti. 
carf edebiyata yol açtı. 

• • • 
:Hillrflmr'fJtT'lSIP V.- J1Ct1,.A.a1*""n loıf 

Yazan: Fikret ı\ dil 
Fakat gazete neşredenler bir takım 

kanuni takyidler altına alınmıı ol • 
dukları halde, tAbiler tamanıile serbest 
bırakılmıştır. Bunun sebeplerini ara • 
mak, tabilerin de ayni takyidler altı. 
na alı:ımasmı istemek niyetinde değl. 
llm. Bu noktayı sadece teabit için ıöy. 
!edim. 

Bizde tAbl neden yok! Bence ede. 
blyatın inkişafını lstlyenler, her şey
den evvel, tabi bulmak meeburiyetin. 
dedirler. Kafası, kUltUrU ve sistemi o. 
lan bir t!bi. 

Sonra da, memlekette bir tevzi teş. 
kilitL Buna so:ıra demekle belki al • 
danını§ olabilirim. Tevzi teşkilatı ile 
tibi, atb~ı giden şeylerdır. 

• • • 
TA.bf nasıl bulunur? Nasıl ~·aratı _ 

lır? Tabi bulunmaz ve yaratılmaz. o. 
kendi kendine meyda:ıa çılvır. 1:leri • 
de, tmkln haaıl oluna, tuavvur etti • 
ğim şekilde bir tabi olmak arzusun. 
da bulunduğum için! Nasıl meydana 
çıkacağr.u burada 8Öylemek niyetinde 
değilim. 

Yalnız sadece &UD& Jpret etmek Is. 
terim ki, kitapçılannıızdan herhan. 
giıl aranılan vasıfları halz bir .. tabi., 
vaziyetine girebilirse, memleketin ede_ 
biyatına ve kWtilrline sonsuz bir biz • 
met ettiği gibi. kendisine de tasavvu • 
nından fazla bir sen·et temin etmiı:ı o. 
lur. 

Hem buglinkil hali ile dahJ ve hemen 
hepsinin ağlamalarına rağmen, kitap. 
çthktan zarar g8rmUş, iflas etmiş biri. 
sini tanıyor musunuz? 

(1) 80 nzamanlardaki zoz rejimleri 
tleğfl yalnız edebiyata, kitabeti dahi 
1Jl4ürmfl§tür. 

Londra, 21 (Huauıi) - Çember· 
layn'in Romayı ziyaret ederek Musso. 
lini ile görü§mesi 1ngili% başvekilinin 
memleket dahihndeki prestiji ve şöhre. 
ti bakınundan ciddi bir teairi olacak h~
disedir. 

Yakından vuiyeti tetkik edenlerin 
ifadeıine &öre hükumetin zirai siyaseti 
ile ailiblanma ıiyaseti aleyhinde yapı
lan tenkitler &ittikçe artmakta olup 
Baıvckilin konscrvator partisi içindeki 
mevkiini tehlikeye dU§Urccek bir mahi· 
yet almaktadır. 

tyi bavadiı alan mahafile ıöre deniz 
•tın ticaret itleri nazın Robcrt Hud. 
sen mUstemlekcler parlamento müate. 
tarı Marki Dufferin, harbiye nezareti 
müsteşarı Lord Stratkona, Ba§veldl 
Çemberlayn nezdin.de te§ebblisatta bu
luna k silahlanma işinin ağır gittiğin· 
den şikiyet etmişler, Harbi}'e Nazın 
Hör Beliya ile 1nskip ve Vintcraton bu· 
gUnkil mevkilerinı muha!aza ettikçe bu 
i§in aUratlcnmeaine ımkin bulunmadı. 
ğrnr aöylemiılerdir. Aksi takdirde bu 
zatlar iıtifa edeceklerdir. Çemberlayn 
bu zatlara istifa etmek huıusundaki ka. 
rarlannrn tatbikini tehir etmelerini ri· 
ca etmittir. 

btifaarnr vermit olan Hudaon Bqve
kilin bu arzuıunu kabul etmiı olup mil· 
sa.it bir cevap almadığı takdirde istifası 
katlleşecck:tir. 

Reisicumhurra 
Ulusal Ekonomi Kurumu 
Genel Sekreteri Arasında 

Telgraflar 

mayesi mevzuu bahsolamıyacağına gö- -------------
re. edebiyatın, bizde. telUar inkişafı l. 

Ankara. 21 (A.A.) - Dokuzuncu art 

tile Reisicumhur !smet !nönil !le ku
rum genel sekreter! Rahıni Köken ara. 
smda aşağıdaki telgraflar teati olun. 
muştur: 

çln tetkik edebileceğimiz lkf şekil ka. 
lıyor: Devlet himayesi, tAbl himayesi. 

Devlet himayesinin verdiği netlcele • 
rl bllJyoruz. Fakat bu, yine ona mU
racaat edilmemesini icap ettirmez. HL 
mayeyi mUsbet bir ımrette gekllle:ı • 
dirmek kabildir. BUtçeslnde olduğu gL 
bi kararlannda, lntihaplarmda tama -
men müstakil bir akademi kurmak, 
mevcut yabancı akademilerin dUştUk • 
1eri hatalan göz önUnde tutarak bu a. 
kademlye bir nizamname vermek "va. 
kıflar., ı temin edllml§ edebiyat mU
ldtatlan tesis etmek, devlet tarafm • 
dan yapılacak hlmaye:Jin esasını tet
kil eder. Fakat asıl edebiyatı inkişaf 
ettlreoek çare, tAbllerin himaye ve a. 
llkasm.r teminle kabildir. Bunun f çln 
de her şeyden evvel •'''tlbl,, IAzmıdır. 
Halbuki, yok! 

Gueteler nasıl bir memleketin efkı. 
n umumiyesinln mUmet1ellf vufyetin • 
de iseler, t!bller de, bir memleketi:ı e. 
debiyatmm mUmessillerl olmak vazı • 
yetlndedirler. 

işaretler : 

Ticaret heyetimiz 
Dün Alqam Almanyaya 

Gitti 
Istanbul 21 (A.A.) - Hariciye Ve. 

kA.leU wnumJ kltibi Numa:ı Menemen. 
eloğlu, Alman iktısat nazmnm Anka. 
rayı ziyareti esnasında akdine karar 
vcrilmif olan yüz elli milyon marklık 
kredi mukavelesi eartıarmı mUzakere 
ve mukaveleyi imza etmek tl7.ere bu ak
garnkl ekapreale Berllne hareket etmiş. 
tir. 

Numan Menemencioflu, Sirkecl !s. 
tuyo:ıunda Alman konsoloshane erkL 
nr. şehrimizdeki mali ve fkbsadi mil. 
esseler dlrektörlerile dostları tarafm
d&n tefy! edilmiıtfr. 

-o-

Adli Evrakın Tebliği 
Ankara, 21 (Telefonla) - Adlf ev. 

rakın posta idaresi vasıtasile tebliği. 

BugUn başlıy&n dokuzuncu art . 
tmna ve yerli malı haftası münasebe. 
tile ekonomik savaşta dokuz şanlı yı. 
lı:ı gururu ve daha 5anlı geleceklerin 
Inaniyle mübarek elinizle kurouğunuz 
kurumumuzun sarsılmaz bağlılığını su. 
narken sağlık ve dirlikle başımızdan 
eksilt olmamanızı dileriz-

Ulıw.ıl Ekonomi ve Arlttrma Kuru.. 
nm gen.el se]..-retmi lzmir sayı.av. 

Rahm( Köken 

Dokuzuncu ulusal ekonomi ve arl • 
tırma ha.ftası mU:ıasebetile gönderdi. 
finlz telgrafa Bevgi ile tesekktir eder 
ve dev~ı b~lar dilerim. 

Rei8kum1ııcr 

hımet lnöna 

:ıe dair kanun l~yihası ruznameye alm 
1 
_. ............... _ ... .,. ...... _, 

mııbr. 

Ziraat kongresi 

Birkaç gün sonra Ankarada s!raat kongre81 
toplanacaktır. Temelini henüz köyiln teşkil et
tltJ bir memlekette bu kongrenJn manuı şüphesiz 
k1 )'il.zde yüz ehemnıJyctlldlr. 

Kongrenin da' ası kısaca bir kelime ile billAaa 
edileb1Ur: tstlh al r 

tıttbsall bol, temiz, kaUtell ,.e ucuz Tasıtlarne 
olgunlaştırmak gözetJlen tek gayedir. Bunun için 
tstthsaltn biltUn unsurlan ayn, ayn tetkik. ayn, 
&)Ti muayene ve t.Abl bulunduktan şartlan tahlll 
<"fmek bu kongrenJn esaah hJzmetlertndcn biri ola
caktır. 

Tarladan, tohumdan, makineye kadar bir ıc· 
rl mesele mevcuttur kt bunu ne yalnız btr nazariye, 
ae ele aadece bir pratJk faaliyet izah cdeınez. ·a
urt7e yaya kalır: çUnkü nl\znrlye, ilim mütema
diyen miicerret üzcrln<lc dnntr. Ve dalma tecrit 

Yazan: Sadri ErtPm 
editmı, hakikatler çok mftşabhaa olan ziraat işleri 
ttzertnde gerçekten tehlike blabUJr. 

Yalnız pratik .faaliyet de reni bir kıymet ra
rat.maz; mevcudu muhafaza eder. Fakat nazarlye
cllertn bilgileri ile toprağa bükmeden, sapanı tutan 

adamın tecrübelerinden gelen vo ttJyatln.ra daya
nan usulJerl blrlblrinJ taınamlaıhğı zaman ziraat 
davasında mU.hJm noktalar kendlllğlnden halledil· 
mlş olacaktır. 

Ziraat kongreslnln terkibi de bö7le bir netJcc
nin elde edilmesine tok mllsalttlr. Bir kısım Aza 

pratik faalJyetleri tle, bir kısım Aza da ilmi otori
teleri ile tanınmış şahs11etlerdlr. 

Bu iki ned bilginin birleşmesidir ld, ileri tek
nikli, mllll bir ziraat ılatemlnJn orta7a ç1kma11na 

'ti esile verece'ktir. 

ISTANBUL KAHVELER; OYUN 
MERAKLILARINA YOZÇEViRiYOR 

E 11.ıME)I fa.rked17or mmunu'l 
İstanbul kahveleri f&V&f 7a

TAŞ de~Jşiyor ••. Bundan kimlerin en. 
dişe etmesi IAzımplir? - Dcllşlkllfıe 

dikkat edecek olunak, OJWl merak
Wan tasa7a düşmelidir? Zira gün 
geçtikçe kahvelerden OJWl çetnisl 

ek.siliyor. 1 
Bilmem iyi, bilmem fena, fakat şu

nsı meyd4nda ki kahveler değifl

yor. 

İsta.nbulda kahvelerin kendilerine 
göre bir nıJmarlst ,·ardı? Bir döşe
niş tarzı vardı ... Kahve dedlğtnJz u

Yazanı Hikmet Münir 
meraklıları, ta\ laları. dominolan, 
dama ıakmıl~ altmlfal~ poker kA
ğıtlart7le ön kuma oturtulur ve bir 
çoğunun harran gtlrra çck.Jşmclertni 
blltlln Alem seyrederdi. 

Şurası muhakkak Jd orun merak· 
Wan İstanbul kahvelerinden. uzak· 
lafmasalar bile, htanbul kalnelerl 
onlardan uakiaşmalt için ber ttlrUi 
modem müşkUJAtı banrla7or, dl7e
b1llrts. 

Hem oyun ne c'lemek efendim? O
yun için sar.tedllen zaman lçtnde a
kılhlarınız kaç tane mald.ne icat e..ı 

zun olurdu. iki yan tarafında nze- B!KMET !WNt:IJ 
rl ya kadife, 7abut mn~mba örtülil -------------
yekpare peykeler ve bunlarm önftn-

derdi. 

de, mermer dötell mflatatll blçlıntmle Buyuk Kurultay pazar· 
mMalar bulunurdu. 

Masalarm mnbbU taratma iki tesiye top:anıyor 
sandal7a konulmoftu. Alt tarafta • 
muhterem mtıştertlertn a7aklan ro- Uzak Vilayet Delegelen 
matlzma olmaam d17e katee gibi ka- yola Çıkb 
bn tahtalar._ Evet.. Kahvelerde o ka- önUmUzdeki pazartesi &ilnO uat on. 
dar nzun müddet kalmırdı ki, mllş- da Cumhuriyet Halk Partiıi Büyük Ku 
~rtlertn ayaklan tqa basmaktan rultayırun fevkalide toplanuaı yapıla-
romattzma kapablllrdl • .,, caktır. 

AJDI kahvelerin ortasına kış mev· 
stmJ.nde bir soba kurulur, razuı iç 
taraftaki kn.pıdan ekseriya flsklro
stnde yumurtalar &Jçraşan hantzlu 
bir bah~eye çıkılırdı. J{ahvo ocağı ı. 
çcrdo sağ veya sol köşede ••• Yüksek 
ta\•ana uzun denıJr tengellerle &81h 
Ud kanaeya kafesi ... Otello ballcsinc 
ait tablolar .. Maşallah levhası. •• Bağ
dat şlmendJ.ferinin küşadma alt pul
lu resimler ••• ve hazan mD..zeJlk ._,_ 
arma haııne gcwrıuuış blr Ild hB)"l'&n 
hoyntız11 ••• 

Du çeşit kahvelerin masa tertJba
tınm o tarzda olması btlbassa hem 
oyunu, hem de sohbetleri kola7l~tır
mn.k içindi. Fakat OJ on blrlnd dere
cede gellyonln. Nisbcten alçak olan 
m:ısalardıı, hem tavla. bent elindeki 
ka/;,'ldı g~stermekslztn türlü iskambil 
O)'Unlarmı rA!ıat(a oynamak müm
kündil ..• Bu arada, peykenin hemen 
yanına itina ile yerleştirilmiş bir nar 
gflenin marpncunn, lnyık altından 

pflfilrcfet-0 ptitürdete emip koyuver
mek, oyunun zevkine ,aynca bir mo
tör harareti ,·erirdi. 

Bu çeşttkahvelere Şehzadebafllld&.. 
Beyazıtta, Godlkpn.şa 'fC Komkapu'la, 
Deroğlunun Tcpehaşı, ı·eruçarşı we 
Doğruyol semtlerinde, sık aık tesa
düf odlllrdl. 

• • • 
B VTO'N bnnlam hemen hııpsl 

kendlltğtnden değişiyor. mı. 

bassa oyun merakldarmm aleyhine 
olarak bir del;lşme söze çarp17or. 
Kahçelere oyun oynamağı kola7laştı
racak tertibat 1erlne, bir takım 
hasır koltuklar, acalp kflblk masalar 
yerleştiriliyor, tcrstürs kapılar takı· 
h7or. Baularına mecmua, dftnJ• ga
zeteleri 'esalre konarak he7ed mec
muul7le slhnl bir lAboratavar man
zanuıı verill7or. tç rlsinde oturup da 
"çıt%" 7apürua mı, herkes slzebakı-
1or. Oksilremeyorsunua, kmnldaya. 
mayononm; oradan müsaade, bura
dan müsaade, ganondan mtuaade, 
gardroptan müsaade ••• O)'llD OfD&flP 
OJD&nmadığıru sormata ceMret ede
mezatnbı ve bu hal o kadar ileri gtdJ. 
7or; oyun merakhlanuı kahve kapı
larında istiskal etmek temayiUG o 
derecekuvvetleni7or ki; bazı kahve
lerde O)'Uncnlan, görtllmeSI ca!z ol
mayan bir kabahat ltlirorl&rlDJf slbl, 
paravana ne içerlld blr kısma •J'll'llllf 
lardır. Ancak orada O)'llatıyor•ar. 

Bunu siz, lsterMenh oyun oJDamak· 
tan zevkalmayan sfUuin ve 1 tlra
bat erbabının lehine ahnmı, bir ne
zaket tedbiri olarak da telAkld ede
bUJrstnl:a. Fakat her halde oyun 07• 

nayanlar lklnct ve:ra son plAnda tu
tulmı7a başlannn tır O;yle olmasaydı 
böyle iki bölmeli kahvelerde oyan 

Meclis binasında aktedilcçeJc cclıeyi 
Parti Genel Bagkan vekili aıfatiylc Bq· 
vekil Celil Bayar açacak ve bir nutuk 
söyliyeeck ve fevkalade toplantıya ve. 
aile teşkil eden sebep izah olunacaktır. 

Toplantıda ilk il olarak Partinin ku· 
rucınu Ebedi Şef AtatUrkiln yüksek 
hat.raıı saygı ile anılacaktır. 

Kurultay &§bakanın nutkundan 
IOllt'a, iki baıkan vekilile, ıckrctet ae. 
cecek ve nizamname komisyonu tcıldl 
fuc""' ... ., ..-,ı. ., ..... -...~ •. """ ~ıfill• 
yon nizamnamede yapılmaaı icmbeden 
dcğiıikllklcri tesbit edecek ve Kurul· 
tay umumi heyetine bildirecektir. 

Bundan aoa.ra Halk Partiai yenl Ge. 
net Bıtkaru seçimi yapılacağından yeni 
baıkanın aeçimi müteakip Kurultayda 
bir nutuk ıöyliyeceği muhakkak aayıt
maktadrr. 

Kurultay, toplantısını bitirirken, u. 
mumi idare heyeti için 16 hayı da ae
eccektir. 
- Kurultaya lttirak edecek uzak .na. 
yet delegeleri yola çıkm\:ır. 

Kurultaya her vilayet valisinin Parti 
batkanı aıfatiyle ittirak etmesine mad. 
deter im1ı:ln görülemediğinden yurdun 
her mrntakasından bir valinin gclme.t 
karar altına alınmzıtır. 

Villyet Parti ba§kanı aıfatfyle Kurul 
taya iıtlrak edecek olan yedi valinin f. 
aimleri gunlardır: 

Ankara Vali ve belediye reial Nev. 
sad Tanooğan, Kastamonu Valili Avni 
Doğan. İzmir Valisi Fazlı GWeç, Sam
ıun valisi Fuat Tufaal, Erzurum valili 
Hltim I§Can, Edime valili Nevzad Mar 
ıen, Mcrıin valiıi RUlmeddin Nuuh• 
oğlu. 

Ankarada Tavuk Çiftliği 
Kuruluyor 

Ankara, 21 (A.A.) - Ziraat Vekl
leti tarafından orta Anadolu ç1ftç1 ve 
köylWeri için damızlık cins horoz ve 
tavuk ile kuluçkalık yumurta yetiştir. 
mek maksadiyle Orman çiftliğinde bt1 
yük bir tavuk çiftliği tesis edilmek.. 
tedir. 

İnşaatı hayli llerlemlı olan bu çift 
likte 1000 hayvanla çalı§mağa batla. 
nacak ve program mucibince bu mik. 
tar beş bine çıkarılacaktır. Vek!let 
memleketimiz.de tavşancılığı da yay • 
mak maksadile çiftlikte aynca bir ıu 
be açarak damızlık cins taV§anlar ye. 
Baıvekilin konservatur partial içindeki 
tl§tirilmeeinl temin edeoektlr. 

ikinci Fotoğraf Sergisi 
Ankara, 21 (A.A.) - Matbuat u.. 

mum mUdllrlUğU ta.rafından sergi e. 
vinde hUJTlanan 'Türkiye ta.rıh, gtl. 
zellik ve lg memleketi., adlı ikinci f o. 
to sergist, ônUmUzdeki cumartesi gU
nU açılacaktır. 



~~~: 
iki öl~! 

ı 'P.iyes halinden filme çevri-
'' . 1cm "Aynaroz Kadısı nı sı-

nama perdesinde seyreden
'lnden bazıları bir fer yat ko
'P_ardılar: 
- - Bu eser eski idarelerin 

T/1ötülüklerini teşhir etmiyor; 
i/Jelki Türklüğü tahkir edi
yor. Ermenilerin Musadağı 
ne ise Aynaroz Kadısı da ha-
1/tihatte odur. Aman, bıı filmi 
;yapanlar harice çıkarmasın· 
1lar. Kendi elimizle memleke
'limiz aleyhinde yabancılara 

l , " p_ropaganda Y.apmasın ar ... 
l Dediler. 
~ 'Bunun üzerine Aynaroz Ka-
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Görüp düşündükçe: 
• Sevine sevınç içinde! 

lkl giin önce bnşımclnn kiiçiiciik l>lr knzn gcc,:U. Pnrn cüz<lnmmı 

kn) hettinı. Benim ıınrıı <·iizdaııım elbette dolu llC'ğil<li ,.c cebimde llur
mnsı, heni J{nrıııı ctıııcıli~i g ihi, ı;ıkmaı-;ı ela miiflisc c,:c,•Jrmcnıiştt. Ama 
lm ciiı:dnnın t n~ulığı yekfınc.lan :t.iyn<lc nsıl krndi kıymet liclir, Bu yiiz
dendlr, ki yerinde olnınclıi;,rını nnln<lığım snniycclc J ürcğinı cız etti. 

O ınnn Ccmnl: 
-1\Intlınnyn, JlOli e telefon et! 
Diye tutturdu. Doğrusu bunu ;raımınk istcmcyordum. Kendi ser

scmliğlmdeıı hnşknlnı·nuı eziyet ımyı çıknrmnk lıo~ uma gi<ler şey de
ğil. 

Hem gnlibn, .susu:;-um, ynlııız bir fn.zilct ıııc elesi do snyılnmnz. 
lluhmncni;,rınn dn pek inannııınyorunı. Nihayet benim yerimden kımd
<lanmnılıi;.,uıı görünce, Osman Ccrnnl, kendisi telefona snrıl<Jı. Polis 
ikind şubeyi buldu. 

l\liicliir ")lehınet", hfllil bir 1stnnbul llıseli bağlılığiyle k•m<liııl 

bu J~c ,·cr<li. Pakat nksi gibi ben de onn hiç yardııu edemedim. 
- Ne vnkit kaybettiniz? 

Yazan : Hakkı Süha Gczglrı 
Sualler çoğnlıp <ln ce,·npln.r böyle hep menfi çıkıncn, onun .sesi <le 

sönkneğc yüz tutnıı bir ümit gibi solmnğ:n. bnşln<lı. 
llcn: 
- Uziilmc ynn·uııı, boşuna da ıığrn~a! diyecektim. l"nlmt cnn• 

dan nllikadnr oluşundan utanıı) sustum,. 
• • • 

Yukarcl.nki kouuşııın ::-ant ikiye doğra olmuştu. tlç buçukta tele
fonla l>anıı bnbcr verdiler, ki cüz<.1nnını Jııuluıııııuşt ur. 

Tnbü sc\ inelim. llel' snıı'ntm, her nıe lel,riıı kendine mahsus bir 
takım sırları \ nrclır. Vnrlığını o roltln. tüketmeJ enlere karşı bu kaın
lnr daima knımlı durur. I>olis, hangi yol<lnn yiirücrn? Hangi iz.lcre 
btıSn bnsn cüzdanımı ıınuttui;rıım yeri lmldu? 

llunu sonnnyncnb'lID. l."nlnız şunu dn. üylemektcn kendimi nln· 
mayoı·uııı: 

Araılıı sırndn polisimizin miikcıumel bir zckll şebeke i gibi şelırl 

sardığından bahsedilir. Fcvknl.1\clo htııdiselcr onlntılır. Znmnn zamnıı 
bunların gazetelerde yer buhluklnrı da olur. 

-Bilmem! 
- Etrafımzdn hiç kimseden şüphelenmediniz mi? 
-Hnyır! 

- nesiın gö.stersC'm tcşlıi:s edebilir mibluiz? 
- Znnnetnıiyonıın! tlerai: 

nen, bunlnn okurken, en biiyiik pnyı clninıa ''tcs:uliif" c -çcrirdim. 
Bugün göriiyorum, J·i u nllü, uyanık ~ışmnlnr, "tesadüf'' denilen 
kun-ctl ele kendine emirber etmiştir. İşte bunun içimllr, ki scdnclm 
blrknc kntlı oldu. Hem ciizclnnnm buldtım. Jlem polisin dirnyeUni gör-

\ düm, hem namuslu bir ticarethanenin sahibiyle tnnı~ tım. 

'Jışını filme çeviren müessese 
'bu feryadı yükseltenlere ~':'k 
verircesine bir mektup gon- ı 

- Merak etmeyiniz. Biz 
~·ynaroz Kadısını mem~~.k.et llllıllllıılllllılllllıılll.-ı-W'W'lllılllllllıllll_,_,llllıilll_,._,._,._,,_~"'"~-...,...--.-..oırv 

·I 
d - l ..... \.Lft.W.. ~ 

'h'aricine çıkaracak egı ız. --------------------------------------
'Bu filmi sadece Türkiye hu
"dutları dahilindeki sine?1a-
~arda göstereceğiz." dedı. 

1 "Aynaroz Kadısı:' nı!!' ls
tanbulun mahdut bır zumre
ai tarafından sahnede seyre
'Jilmesinde mahzur görülme
'Cliği gibi, filminin sinemada 
·seyrinde hiç bir mahzur o~
madığını ileri sürenlere bır 
§ey "denemez; biziı;n 'düşünce
mize asla tevafuk etmemek
'le beraber, buna bir içtihat 
h'ataaıdır 'diyebiliriz. Fakat 
bir filmin Türklüğü 'adeta 
'tahkir eder mahiyeti ile ya
bnncı1flemıenerıera'!. .l!o~.~e
Tilmesı mahzurlu gorulduk
'ten sonra 'k'endi halkımıza 
göaterilmesini katiyen doğru 
iJulmayız: 

_Türklüğün şerefi bakı
mınaan memleket haricinde 
görülmesi mahzurlu olan ~ir 
'filmin milli sinemalarda gos
'terilesinde aaha büyük mah
zur vardır." aeriz. 

Milli işlerae memle'lie~iı:ı_ 
'içi t)e dışı için ayrı, ayrı . ıkı 
cins ölçü kullanmak tehlıke-
l~dir. 

HASAN KUMQAYI -.. ~· 

Ziraat kongresi 
Birliğin Hazırladığı Raporlar 
, Ankaraya Gönde~ildi 

Ziraat kongresi münasebctile şehri
miz milli sanayi birliği dün :ziraat kon 
gresi riyasetine hazırladığı raporları 
iöndermiştir. Bu raporlar arasında de
ri, keten, kendir, pamuk, yün. süt, süt 
tozu, kazein. palamut ve nebatat hu
lasaları, kontraplak ve kereste üzeri
ne yapılmış etütler de bulunmaktadır. 

Bundan l>a.~ka Ticaret Odası tara -
fedan yapılan tetkikler sonunda hn. 
zırlanmış olan raporlar da peyderpey 
ziraat kongresine gönderilmeğe başlan 
mıştır. 

Gerek l'icaret Oclası, gerekse milli 
&anıaYi birliği tarafından gönderilen ra.. 
porlar içerisinde dericiliğe ve konserve 
ciliğe ait olanları~ kongrede uzun mü
naka§alara yol açacağı umulmaktadır. 
Ayni suretle süt, slit tozu üzerine ya. 
p~ı§ etütlerin de kongrede münaka.. 
1& mevzuu olacağı tahmin edilmekte. 
dlr. Diğer taraftan §ehir namına kon. 
ireye gidecek murahhaslar arasında 
İstanbul vilayeti.:ıin köylüsUnli temsil 
etmek ilı.ere Kartal kazasından çiftçi 
Kemal Şerif, İstanbul \iHi.yeti Ziraat 
mlidüril Tahsin, eski İstanbul Baytar 
mtldllril ]'ahri, ziraat odası ikinci re· 
fs!~tfi !Arif ~ulunmaktadn: 

Erzincan yolundan intibalar: 

Trenin kavuşturduğu 
iki hasretzede 

Yirmi beş senedir biribirini görmiyen ana 
gözyaşları içinde kucaklaşhlar 

oğul 

Trenimiz Kema. 
ha yaklaşırken bi. 
uım Kv.w~ .. ~ "--
na bakan Mehme. 
din telc1ı;ıı artmış. 

tr. Kah ve istiyo. 
ruz, çay getiri. 
yor, Tll§delen su
yu yerine maden 
suyu vcriyordtu 

1 
Arkadaşlardan t 

birnib nazarı dik. 
;katini celbetmiş: 

-Mehmet rahat 
zıssm galiba .• 

DiY.e sordu. 
O gülerelt: 

' .. 
Trenim.iz Kemah·a: yaklaşırke.:ı bi • 

zim 'kombartımana bakan Mehmedin 
telftşx artmıştı. Kahve istiyoruz, çak 
getiriyor, Ta.sdelen SUY.U Y-erine maden 
suyu veriyordu. 
Arkadaşlardan birinin nazarı dikka. 

tini celbctmiş: 
- Mehmet rahatsız.sın galiba .• 
Diye sordu. 
O gülerek: 
- Yok Bayım; dedi, bCJ\ buralı • 

yım. 

- Buralı mı? 

- Ya .. Güllübağdnh.· 
A-:ılaşılıyordu ki, Mehmet, tren doğ. 

duğu, büyüdüğü yere yaklaşırken he
yecanım zaptcdemiyordu. 

~ af • 

Güllübağ denen istasyonda gül fa _ 
lan bulacağınızı sanmayınız. Çırçıp • 
lak tepeler, ve yığın yığın kayaların 
çevrelodiği bir istasyondur burası. 

Tren durur durmaz Mehmedi:ı bir 
deli gibi yere atıldığını gördüm. Çok 
hızla düşmüş olacak yüzü koyun ka _ 
panmıştı. Arkadaşları koşuştular; ko. 
lundan tuttular; fakat kaldıramıyor -
Iardı. Mehmet, kendisini kaldırmak is. 
tiyenleri itiyor: 

- Bırakın beni, bırakın beni .. Do. 
ya. doya bu toprakları öpeyim .. 

Diyordu. 
Doya. doya öptü; ayağa kalktığı za. 

man göz1eri yaşlı idi. Başını çıplak 
dağlara çevirdi. Etrafına topla.ian köy. 
lülere uzun uzun baktı. İçlerinden bir 
ihtiyarı tanımıştı: 

- Annem, annem nerede .. diye üze. 
rine atıldı. 

İhtiyar, titrek eli ile Mehmedin yü. 
zilnU okşadı ve~ 

- Telgrafını geç aldık .. A.inen ye. 
tişemedi.. dC<li • 

• • • 
Mehmet, Kemaha gidinceye kadar 

vetini görmeden nasıl gözlerimi kapa
Y.acağım diyordum. 

- ogıunun ~ldiği ho.bcri.ni verdilt
leri vakit ~ok sevi.:ıdin mi? 

lbtiyar nine garip garip yüzüme bak 
:tı: 

-Dirildim, dedi, dirildim. Köyümüz 
öuraya. iki saat mesafededir, Hazine. 
ler var deseler o yolları yürüyemez • 
öim. Kuş gibi uçarak geldim. 

\l,i • *. 
Dönüşte yirmi beş senedir biribirle. 

rine hasret çeken ana oğul dakikalar
ca kucaklaştılar .Mehmedin hasretini 
auymryan yoktu. Herkes onları sey-
rediyordu. · 

Tren bile bu manzaraya doyamadı 
Ve O:Jı dakiJia geçi hareket etti, Onla
rı seyretmelt için .. 

Niyazi Ahmet 
macerasını anlattı: ~---------------

- Ben, dedi1 tam yirmi beş sene. 
atr bu doğduğum toprakları görme -
dim. KUçükken babamla beraber 1s -
tanbula gitmiştik. Babam öldü, ben 
bir daha nasıl dönerdim? Günlerce 
dağ taş aşarak gelmek lazımdı. Buna 
nş param yetişirdi; ı:ıc de takatim. J.s. 
tanbulda evlendim. ÇolulC ~ocuk sahL 
bi oldum. 

Sordum: 

- Anneni de yirmi be§ senedir gör. 
memiş mi idin?. 

::- Nereden görecektim. Onun yaşa. 
dıgmı, beni düşü.!ldUğünü, beni özledi
ğini duyar, ağlardım. Bu sefer gelir _ 
~en Sivastnn telgraf çektim. Annemi 
ıstasyona. getirin, bir defa göreyim 
dedim. Telgrafımı geç almışlar.. ' 

- Görmede mi döneceksin?. 
. - Hayır.. Erzinca:ıdan geri ge • 

l1::k.:n annemi getirecekler, o vakit gö 
rurum. . "' . 
..Gözleri yaş dolu Sultanla konuştum. 

'Y. ıı:mi .. beş senedir hasretle tutuşan L 
çını dokm.ek için kelime bulamıyordu: 

Üçüncü Müfettiş Trabzona 
Gidiyor 

Bir mUddettenberi Ankarada mezu. 
nen bulunan Uçüncü mUfettiş B. Tah. 
si~ Uzer, dün ~aradan şehrimize gel 
mıştir. B. Tahsin Uzer Yazifesine baş. 
lama.lC üzere bugün Ankara vapuriye 
Trabzona gidecektir. 

---o---
.T aksinı Bahçeleri 

Taksim bahçesinin ıslah edilerek da
ha :mOOern ibir şekle :konması için bir 
P.roje hazırlanmaktadır. 

Bahçe tam asri bir şekil alacak ve 
antre :ücreti kaldırılacaktır. 

-0-

Şehir Planı 
Mimar Prostun hazırladığr şehir pla

nının bazı noktaları etrafında Nafia 
Bakanlığı itirazda bulunmuştur. 
• Bakanlığın itirazı belediye fen heye· 

tı tarafından tetkik edilmiş ve Prostun 
da ikinci defa itiraz edilen no'ktalar et. 
rafında fikri alınarak Dahiliye Bakan. 
lığına gönderilmiıtir. 

Sıhhat Ve Kültür Filmleri 
Gösterilecek 

- Y~nni beş sene evıat uğruna yan. 
d~m .. dıye başladı. Yirmi beş sene bu, 
dıle kolay gelir ama, bitip tükenmez. 
Yıllar oldu bir haberi:ıi almadım z · a. Şişli llelkeuinden: 
man .oldu yaşadığını duydum ama, o- Sıtma, frengi, süneş kudreti, fareler -çe 
nu bır d h .. ... · a n gorecegımı hiç ummaz. hunlarla en müessir mücadele usulleri h:ık-
dım. Evlendiğini, çoluk çocuk sahibi kıncl:ı lfırkçe iz:ılıatlı küllür filmler i 23 Bl
olduğunu haber getirdikleri vakit kan.ı ~lnc1i1k~~un. 9~8dcum~-ı gu~1u akk·ş?mı sa:ı t 21 
lı yaşlar döktüm E lAd .. . ,..e a e\'ımız c soslerı ece ·tır. Herkes 

· v a ımın murUv • ı:elebilir. 

I 

Ankara telefonu 

Devlet Şurası kanun 
layihası 

Üzerinde Mecliste 
Münakaşalar Oldu 

A:ıkara, 21 (Telefonla) - Meclis 
Devlet Şurası kanun layihası üzerinde 
görüşmelerini tamamlamıştır. Şura. _ 
nın tevhidi içtihat kararı vermek hak. 
kI tanınıp tanınmaması üzerinde çok 
hararetli müzakereler olmuş, neticede 
şftraya bu hakkın verilmesine dair büt 
çe e:ıeümeninin teklifi kabul edilmiş -
tir. 

11 Vali Tekaüde 
Sevkedilecek 

Ankara, 21 (Telefonla) - Dahiliye 
Vekfileti on bir Yalinin tekaüde sev. 
ki hakkında bir kararname projesi ha 
zırlamaktadır. Tekaüde sevkedilecek 
valilerin ekserisinin yaşı ileri ola:ılar. 
dır. 

İdare Makanizmasının Teftişi 
Ankara, 21 (Telefonla) - Vekalet 

yen!. hazırlamakta olduğu vilayetler, 
kazalar ve nahiyelerin tefti~i hakkın. 
daki kanun projesini mucip sebeple -
rinden olarak idare amirlerimizin ge:ıç 
lcştirilmesine karar vermiştir. Uzun 
memuriyet devresini memleketin muh 
telif sahalarında vermiş olanlardan di 
ğer sahalarda da tecrübelerinden isti. 
fade edilecektir. 

Zelzele Mıntakasına 
Sevkolunacak Malzeme 

Ankara, 21 (Telefonla) - Kırşehir 

Yozgat ve Keskin mıntakalarında yer 
sarsıntıs~dan inşaat ve tamiratında 
kulla:ıılmak üzere Kızılay tarafından 

sevkolmıacak inşantmalzemesinin devlet 
demiryollarında parasız nakledilmesi 
hakkındaki kanun layihası bütçe encü 
meninden geçerek ruznameye alrnmış
tır. 

Bir Para Çantası Bulundu 
Fatihte Gelcnbevi ortamektebi ci. 

varında bir para ~antası bulunmuş. 
tur. Düşüren her kimse Gelenbevi 
ortamektebi öğretmenlerinden Bay 
Necdete müracaat ederek alabilirler. 

Eminönü Halkevinde T emıil 
Eminönü Ilalkculndcn: 
Dir1ncikfinunun 22 perşembe, 23 cuma, 

24 cumartesi akşamları snnt (20.30) da 
e\·im izin Ca[!:ıloğlundaki merkez salonunda 
gösteril şubemiz amatörleri tarafıncha (Va
zife) J)i)csi temsil edilecektir. Arzu etlen. 
lcrfo dn,eliyclcrini ev bürosundan almala
rı rica olunur. 



Kapıya fırladı ve önce araşllrdı, 
sonra bütün kuvveti le omuz verdi 
Kapı çatırdadı ve hız~a açılarak öt~ki taraftaki 
duvara yapıştı. Ertonga çok çevik ve kendine 

hakim oımasa idi, kolayca esir olacaktı ... 

- 4~ -

O zaıııan salonun öteki kapıların
dan blrlııe göz attı. Onun önünde ya
lın l\ılrç be~ kişinin yaptığı saf vardı. 
t::ıkı bir hamle yaparsa o saf yarıla
billr, kapıra \arır. Fakat o da be
riki kapı gibi sağlamsa ve arkasın
dan sUrgtllenmlşse neye yarardı? 

Ertonga. tasarladlğrnr ya.pma1':ta 
gecikmedi. Ha,•ada kılıc;lnr ~arpıştı, 

birdenbire en öndekinin kolu sarktı 
'e kılıç ~UştU. Ertonganın kılıcı hiç 
durmadan acalp mUnhanller ctzlyor, 
boşlukta korkunç parıltılarla döntip 

duruyordu. Hilcum edenlerden biri
si daha diz Ustü dUştU ve homurdan
dı. Diğer UçU bu hali görUnce gerile
diler. öteki beş kişi salonun diğer 
kapısının önUnde bekleyorlar, kav -

Eski ıniş paralar nasıl 
değiştirilecek 

Tesbit edilen esasları neşrediyoruz 
Finans Bakanlığı eskimiş veya yıp. 

ranmııı veya kısmen zayiata uğramış 
k!ğıt f'aralarımızm değiştirilmesi §ek 
li hakkında Cumhuriyet Merkez Ban.. 
kasile birlikte bazı esaslar tesbit et . 
mi3tir. Bu esaslar §unlardır: 

Üzerinde seri ve sıra oumaraları ve 
bankanın imzalan bulu.,an her bank
not kirlenmi§ dahi olsa renkleri belli 
ve yazıları okunaklı olmak ~artiyle 
çerçeve içinde eksiği olmadıkça gt'çe. 
cektir. 

Yazıları kolaylıkla okunmryacak 
derecede kirlenmiş buruşmuş. yağlan
nu§, rengi uçmu§. yanmış yırtılmış 

veya parçalanmış banknotlar aşağr_ 

dald r;artla. dahilinde yedekleriyle de. 
ği~tirUecektfr. 

a) Banknot bir parçadan ibaret ve 
çerçeve içindeki sathı eksUmemiş ol -
duğu halde en az bir seri ve bir sıra 
numarası açıkça okwılibıtım~lt ~aruy. 

le tam bedeli mukabilinde değiştirile
cektir. 

b) Banknot bir parçadan ibaret ol -
duğu ve çerçeve içi:ıdeki sathında ek. 
siği bulunduğu takdirde değiştirile -
bilmek için iki seri veya iki sıra nu

mara.sının ve yahut seri ve sıra numa. 
ralarmdan biriyle im1.alardan birinin 
tamam olarak bu parça üzerinde bu_ 
lunması ve açıkça okunabilmesi lazım 
olacaktır. 

Bu :ıevi banknotların değiştirme tu. 
tan Uçtincü maddede izah edilen Ka
barit usulünün tatbiki ile hesap edi- ı 
lecektir. (Yırtılmış banknotlar muh -
telif parçalara ayrılmış olmadıkça bir 
parça. sayılacaktıı.) 

c) Parçalanmış banknotun muhte -
lif parçalarmm ayni ba.n,k:ıota ait ol. 
duğtı anlaşıldığı takdirde "b., fıkra-

. · 

sında yazılı şartlara göre değiştirile~ 
cektlr. 

Çerçeve içinde eksiği bulunan bank 
notların değişme tutan her kupür için 
ayrı ayn tabettirilmi~ erıbe ve boyq.. 
na çizgilerle yüz miisavi haneye bö • 
lüıımüş olan "Kabarlt,. lere tatbik e
dilmek suretiyle a.§ağıdaki esa:!lar da. 
hilinde hesap olunacaktır. 

a) Beher han.enin yarısını geçen ek. 
siklik için banknot değerinin yüzde bi. 
ri eksiklik farkı olarak indirilecek -
tir. 

b) Her bane:-ıin içine tesadüf eden 
banknot sathı bitişik hanelere isabet 
eden kısımlardan ayn ve müstakil o~ 

larak hesaba katılacaktır. 
c) Eksiklik farkr çıktıktan sonra 

- Be>~ sıhhat nazırıyım· Tımaiha.· 
neyi ge:-eceğim. 

Tmuır1uıııe ka.pıcısı - 1 çeride sizin. 
le ayııi idııiada olmı on kişi daha ''ar. 

- 1sveç karikatürü -

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

Çerireo: l:taklu Süb• Geqiu - 44 

Delikanlı bunların hiç birine cevap 
vermez, Ama, bildiğinden de şaşmıya
rak, ekmeği, eti, her yemeği rşığa kal
dırır, çatalına tattığı lokmalara, mikrcs 
kop altında gibi uzun uzun baktıktan 
haktan sonra ancak ağzına götürürdü. 

Grigori onu silzerek: 
- Papa Hazretlerinin oğlu musun 

be mübare'lc 1 
Diye söylenirdi. Fiyoclor bunu öğre

nince: 
- Onda galiba a~çılık sanatine isti. 

dat var. 
Dedi ve çocuğu Moskovaya bu sana. 

ti öğrenmeye gönılerdi. Smerdiyakov. 
crada senelerce kaldı. Döndüğü vakit 
tanınmaz bir hale gelmişti. Ya~ma nis
bctlc dehşetli surette ihtiynrlamııtı. 

Yüzil !.arıırmı§. buru:muş, zayıfla-nış. 

hadımlar meclisi azasma dönmliştü. 
Ama maneviyatı hiç değİimemişti. Git
tiği gibi d8nmüştü. Yine güre, yine 
hia1h:di. Sonradan öğrenildi ki, Moıko 

vada da tıpkı böyle yaıamı~. Kimseler• 
le görüşmemiş. Ne şehri beyenmiı, ne 
de tiyatroları ... Temiz ve düzgün çama. 
ştrlar getirmi§ti. Elbiselerini güooe bir 
kaç defa fırçalar, hele cici ayakkabıla. 
rını husust bir ingiliı cilasiyle ayna gi
bi parlatırdı. Aşçıhkta da hayli ilerle
mi§ti. 

Fiyodorun verdiği blitün paralar, üs
tüne başına, kokulara ve pomadlara gi. 
diyordu. Kadınlarla da ancak er.kekler 
kadar görilşilyordu. Fiyodorun cnunla 
alakası gittikçe artıyordu. Fakat hasta 
lığ nm nöbetleri sıklaşınca, Marta 
Smerdiyakovu mutfakta yatırdı. Bu e. 
fendinin hoşuna gitmiyordu. 

Bir gün: 
- Nöbetler niçin sıklaştı? B~ll-i ev

lenmen sıhhatin için hayırlı olur. İate~ 
misin seni evlendireyim? 

Diye sormugtu. Fakat o, utançtan kı
zararak ıuıunca, Fiyodor da cmuılar;nı 
silkerek yanından uzaktaıtı. İhtiyar, bi-

kalan parça bütün banknot sathının 
yüzde o::ıu ve bundan aşağı olduğu tak 
dfrde balısolunan §artları haiz dahi 
olsa dcği§tirilemiyecektir. 

Defiftirme itleri Türkiye Cumhuri. 
yet )lcrkez Bankası §Ubeleri ve mu .,. 
bahirleri tarafından yapılacaktır. 

Deği3tirrne gişelerine ibraz edilen 
ba.nkuotlarm saht~ olmadı 11, yukarı. 
da ikinci ma..c':dede yazılı şartlara uy
gun bulunduğu ve kabarit tatbikatı te. 
reddilde mahal bırakmadığı takdir -
de bunlar doğruda..1' doğruya. J:ıu gişe. 
ler tarafından kabud edilecek değiş -
tirme tutarları sahiplerine ödenecek -
tir. 

Bu hususta tereddi.idü icap ettiren 
bir noktaya tesadüf edildiği takdirde· 
ibraz edilen banknot makbuz nıukabL 
linde alınarak ehlihibre komisyonuna 
gönderilecektir. 

l:!l111nııı.n-.:: Klhunıyuııu u~ li~ö.tı rnu. 

rekkep olarak Türkiye Cumhıniyet 
Merkez Banka.sı !dare Merkezinde ih. 
tiyaç hasıl oldukça toplanarak kendi· 
sine tevdi edilen banknotları tetkik e -
decektir. 

Kat'i mahiyette olan komisyon ka.. 
rarlan azanın ittifakiyle verilir. Bu 
kararlar değiBtirme gişeleri tarafı:ı -
dan banknotu ibraz edene tobliğ olu
nacaktır. 

Komisyon aza.sı arasında herhangi 
bir meselede ihtilAf çıktığı takdirde 
yazt ile Umum Mlidürlük kararına ar. 
zedilcrck alınacak talimata göre hare. 
ket oltına.caktrr. 1 

Komisyona havale edile:J. işlerin en 
geç bir hafta içinde neticelendirilmiş 
ve verilen kararların bu mUddet zar. 
fındn değiştirme gişelerine gönderil -

(Deı·amı 10 uncuda) 

liyordu ki, bu genç namuslu.dur. Çalıp 
çarpmaz:. Ona bu kadarı yeterdi. Mese . 
lenin ruhu da zaten bu idi. 

Fiyodor, sarhoşlukla para kaybeder. 
di. Bir gün bahçede üç yüz ruble dü§ür 
müştU. Ertesi günü yüzlük banknotları 
masasınm üstünde gördü. Delikanlı bu
lup getirmişti. Bir çok smayışlardan 

sonra, itimadı sağlamlaştı. Ona on rub· 
le verere"lt : 

- Ben senin gibisini hiç görmedim. 
Dedi. Şunu da söyliyelim ki, Fiyodo 

run cna karşı itimattan başka, sevgisi 
de vardı. Smerdiyakov efendisine de di 
ğer insanlardan daha başka türlü b'r 
muamele göstermediği halde, Fiyodor 
sevgisini esirgememişti. 

- Bu delikanlı, neden hoslanır? Baş
lıca krymet verdiği şey nedir? 

Diye sorulsa, cevabı bulunaınazdı. 
Bununla beraber, evde, b ..... lıçcde ve 

sokakta hazan Smerdiyakov on dııki"ka 

kaoar durur. Dalar, derin derin b'r dU. 
şilniirdü. 

Bu dakikalarda onun yüzü hiçbir 
şey ifade etmezdi. Bu düşünmekten zi. 
yade hayran bir temaşaya benziyordu. 

-7-

BtR MtlNAKAŞ 

"Bal!am., ın eşeği, ans·zın henı garip 
bir tarzda konuşmağa ba~ladx. Sa'oahle· 

,,, 
gaya yakından karışmayorl&rdı. 

Ertonga oradan kaçmak istemi ı. 

yordu. Birer ikişer bunların hepsini 
de haklayabilirdi. Fakat şimdi hU -
ktimdara karşı derin bir kin duyu -

yordu. Onun şu kapılardan birinin 
ardında olduğunu umuyordu. İsti ... 
yordu ki ağzından kan damlayan Yll
lın kıliçla onun karşısına çıksın ve 
hesap sorsun! 

Kapıya fırladı ve önce biraz ltU, 
sonra bUtün kuvvetfy!e omuz verdf. 

Kapı çat•rdadı ve hızla acılarak ö~ 
teki taraftaltl duvara yaprştr. Erton
ga çok çevik ve kendine hA.klm blr 
o.dam olmasaydı şırt veya yan Ustu 
yere serilir ve o anda UstUne abana
rak bir anda öldürmek yahut esir 
etmek pr.k kolay olurdu. Ertonga bir 

evvelklndeudaha kUçUk olan bu oda
ya göz attı&t zaman yalın kılıç dokuz 
on kişi 1le karşılaştı. Bu kapının bi
le kendisi için tuzak olarak kullanıl
dığını anladı. Fakat hepsinin de ba
kışlarmda umduklarına lrmeyenlerin 

eaşkıolığını gördü. Dışarıda kalan
ların da gelmemeleri fçln bemcu ka
pıyı kapadr. Şaşkınlıktan çarçabuk 
kurtulan adamlara karşı kılıç salla
maya başladr. Herltlerln cesaretleri 
pek kısa sUrdU.. Dcllkanlınm hesap
lı vuruşları, kılıcının sertliği onlart 
çabuk yordu. B!rlntn ell bileğinden 
keslldi Ye kılıciyl.e beraber yerdeki 
Jşlemel! halının UstUne dUştU. Ifon
dtsl ds damarlarından oluk gibi a
kan kanı dindireml:rerck yere seril

dt. Bir başkası Ertongaya öldUrlicU 
bir hamle yaptı. Fakat Ertonga bu 
hamleyi kılıcınrn sırtrnr stpar edere!( 
karşıladı. !rantının krlıct a.cı . bir 
tıı:::s t,;1:1.ıt.cu .. ~~ un ıuı.fı,.<a oıau ye ıklsI 
de birer tarafa frrladr. 

Dışarıdan kapıya büyük bir kuv
vetle yUklenlyorlardı. Ertonga arttlt 
lkt tarafı idare edemlyecektf. Salo
nun sağ köşesine doğru fırladr. l{a
pı acıldı ve yedi sekiz kişi daha kU
çUk salona doldu. Şimdi daha sık '(' 
sert bir sat yapmışlardı. Yavaş yavaı;; 
gayet hesaplı adımlarla, krlıçlarınr 

~ok tedbirlt tutarak ilerleyorlardı. 

Ertonga mtida!aa için daha iyi bir 
köşe bulmak için sağa sola kaçak 
bakışlar atıyor ve gerileyordu. 

!ranlılarrıı safr, birdcnlıire. olduğu 
gibJ ileri atıldı. Delikanlı mUthlş bir 
kılıç sağnağt altında kaldı, başına 

doğru gelen bir hllcumu gene kılıcı
nın tcrsiy1e önlemek istedi. fakat an
cak haflf!etebildl. Sol kaşmın Us
tundc bir tıızı yanağına doğru soğuk 

yin Grigori, öte b::ri almak için bakkal 
"Lukiyanov,. un dükkanına uğramı§ ve 
orada şu hikayeyi dinlemişti: Bir Rus 
neferi, şarki hududundaki alaylarında 

askerliğini , yaparken, yerliler ta
rafından esi: edilmış ve ölüm tehdidiy-
1: dininden dönmesi istenmiş, fakat ne. 
fer, hıristiyanlığından ge~memiş, ve 1-
sayr 2narak din uğrunda şehit olmuş. 
Bu iman kahramanlığı, ogünkU gazete· 
ler.dc uzun uzadiya alkı§lanıyor, halk 
da ondan bahsediyordu. Grigori bu va. 
!:edan sofrada da bahsetmişti. Fiyoclor, 
yemekten sonra likör içer ve yemiş yer
ken hatta Grigorile bile yarenlikten ho~ 
larurdı. Hele bu ak§c.m, keyfi de adam. 
akıllı yerinde olduğu için laf lafı açı

ycrdu. 
Konyağını içerek hiltayeyi dinledik

ten sonra; 
- Bu askerin cenazesini mumyala. 

malt. Halk onu gümü~lc kaplar. 

Dedi. Grigori, cf endisinin din mese
lelerine alay karışt rdığmı görünce, yü. 
zünü buruşturdu. Bu sırada !.apınm ya
nında duran Smer<liyakov srrıttı. 

Smerdiyakov, yemek csn sında baz:an 
salonda bulunurdu. Fakat han geldı 
geleli, hiç aynlmaz olm ' tu Bu sır tı
şın Grigoriyi istıhd f t'tt inı anla}an 
Fiyodor: 

- Nen var, ne n en? 

bir akrntı dqydu. Sol elini eü 
baktığı zaman kan gördü. 

Bir küfür !avurdu. 

Halbuki bu h~riflçr hiç 1ı 

söylemlyorıı ı. Yaralanan 
ölenler bile sadece gar!p bir ı. 
çıkarıyorlardı. 

Ertonga kızdt. O zamana 
ya,ııtığ1 saldırışı arın en zorıusy 
tı. Saf geriledi. Llktn lçlerlnd 
ri elini beline attı ve bir hau 
kıır1ı ve snprndan tut~rak re:ı 
ma doğru ftrlattr. Solgun ayd 
ta demtndenbcrl çizilen etrı 
ııarıltıların yeri!ldş dUmdUz bl,.. 
tı görilldU, Hançer ~rtonı;anı 
om\tl!;Una ıaplandr ,-e delikanlı 

tleledj. YUzü buruştu ve ellnd 
hcı düşürmemek için parmak 
daha. çok sıktı. Sonra gol elini 
muzuna doğru götUrdU. A.l'tı 

llm olacağını yahut kolayca y 
yacıı,klarrnı şırnarak hUcumda 

geçen adamlara hınçla t!aktı. 
liyle yerlrıden çıkardığı hançer 
doğru, onu fırlatana nttı. Her 
nt gtlğsUne götUrdU, sallandı ve 
na kadar giren hançeri çıkara 
yUzUatU yereyuvarlandı. 

Fakat Ertongantn da omuı 
ırnnlar boşanıyor Wl fena halde 
yordu. Yalın 1olıç ndamlar t 
hUcuma geçmlelerd!. Ertonga 
leyoı·du. Birdenbire bir ayağın 
1ul!ta bulıiu; doA:rulamadı ve (\i 

mcrclivenden aşagı karanlık bi 
rinllğe, nemli bir topra~ Ustun 

varlandı. DiltıtUğU dik mım:> 

UstUndeki kapak, kapanınca or 
gBrUncm solgun ışık da l<l\ybol 
bir katran denizine dUşmu, glbl 
nunun ucunu bile göremn oldu, 

Yukarıdan gUrllltUler geliy 
Merdiven karıağınrn kenarların 
kic;.le yuruluror ve rlvilenlyorü 1 

Burada ne vardı? Ne olacaKtı 
kadar zaman kalacaktı? Bun 
biç birini }\estıremtyordu. B 
şttnceler üzerinde çolc durmadr. 
kU gerek başı ve gerek omuzu 
halde sızlamaya başlamıetı. Her 
den eHel yaralarmı m üm!ttin 
&11 lro<lq,"" ...,.,..,."'"AJ:lı• lA .... ..,..A.ı .Du 
satıa kaftanını çışardr. Gµumı 
kollarını yırttı ve sargı yerine 

landı. Kaybettiği k:ıı.nlar onu b 
yapmıştr. Yarayı sararken bU 
tun yorulmuştu. Derin bir dinl 
ihtiyacı içinde olduğu yere c 
Kendisini tutamadı ve nemli t 
ğın serinliğine uzandı. Uykuy• 
tun gelmek lçin kendini zorlayo 

rafa goz gezdiriyor; bu katran k 
lığında bir şeyler olup olmadığın 
ıamak istiyordu. Etrafta ne bl 
raltt yarclr, ne de canlı bir şeyi 
lunduğunn anlatan en cılız b!r s 

Ertongayı kapıda karşılayan 

sal'ayın nehir tarafındaki odala 
dan birinde Prenses Slrabın B 
kapandı. Prenses meraklıydı: 

- Kalk GUhhan, ne yaptın, sö~ 

(Devam1 

Diye sordu. 

Smerdiyak'.>v yüksek sesle: 

- Şu kahraman askeri <lüşün · 
rum ... Dedi, fakat ben, bu fedakarı 
yersiz olduğuna kaniim. Zorbalar 
ş·sında o nefer, pekatt dinini deği 
mi§ görünebilir ve bundan da İsa, 
gücenmez.di. ölümden kurtardığı ~ 
nı ve vücudünü hayırlı işlerde kul 
mak dururken m!nasız bir inada 
ban olmak bana uygun gelmiyor. F 
dor: 

- Isa gücenmez miydi? Yalan! 
fÜnahın için seni cehennem.de ke 
edecekler. 

Diye ona sataştı, 

işte Aliyoıa, taın bu sırada sal 
girmiş ve babasının keyfini katmer 
dirm·şti. Fiyod:>r Aliyoşayr yanına 
tarak: 

_ Tam senin aradığın bir bahsi 
cindeyiz. 
• Dedi. Smerdiyakov bildiğini oku 

- Hayır, Allah böyle bir uçma 
için ceza yazmaz. O, adildir! Be§eri 
bir kar.u;-ı bile bunu emretmez. 

Fiyodor diziyle Aliyop.yı dürter 

- Biç bir kanun mu? 
Diye haykırdı. 
Gri&;ori s.ar'alıyı kız~·n bir bakt§la 
e ek mır:ldandı: ( Deııamı Vtlfi 
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Çocuk bahçeleri 
ilk Once Okul Bahçeleri 

lalah Edilecek 
tıkokul taleboaiyle ilk okul çalma 

henfU relmcmlt 5. e yapndaki çocuk. 
1ar için Jeni teala tdileıı çocuk bahçe
leri etrafmda Vali LGtfi Kırdar tetld'k· 
ler JapalÔtldır. 

ölnndllWae ıare. çoo•klar lçiA 
,.... mtletaldJ ..... edlJmeclea 
nwl mı okaJlum büselerinl llJaJa et. 
mü daha mu..af k alacalı anJafl]nuıtu. 

VaU Muat bu itle metaal olmakta 
" kWttır dlnkterıup ne tema1 etmek. 
tedlr. 

o. 

Rakıya tövbe 
Bir Suçlu Hakim Huzurunda 

Af Dı1edi 
Kilçllkpuarda Mehmet otlu tbrahlm 

ile •JDi nü oturan Ahmet otlu ibra. 
him enelld ıece kafayı çekip arhot 
bir baJde ne ıelmlftlr. GUndOs Uat bt· 
ta otuna Mehmet otlu tbrablme bir 
meuledea 4ota,s 1ann Ahmet otlu ,....,....,,..... - ........ ... ..,•lt.lllulret ılıdr. 
Ylhlanıp dlrdtlDc:I ..U,. cua -ıa 

............. aaçla: 

- Vallabl. deml1dr, ae 11p1JOr1am 
ba rakı ,ostlDdeD )'&Jll10ldlll. lfte ilsin 
•unrumuc1a 1ılr dalla lpneme&e le.be 
edf,.._ ll*hme, Ahmet otla lb
nblmla ,... llabnt tapndan yedlif 
41 llnkk .......... eonlauma ltlsam 
Js 1nalank........,. batlra bir sin• 
lllraJamtbr. 

o 

o 
ikamet T ezlcereai A•,,,.miı 

için 
Arnmıtıds,ıa BelalOl admda WrW 

altı .,,saberi l1taııbaldl otar4a1a lla1. 
de lbmet teskereli almadılmdım ,ab 
lanlDlf, birinci luDa caa nwJıı•ımeemde 
bet Ura para eaaa ldemel• -1akOm 
olunmuttur. 

Konferam • 
E•l.W 11+rn ••: 
Bu akpm uat (20.30} da E"flmb 

Oafü>llundül -m llloaaacla ı.. 
tanbul ttalwnltlll BdüiJat fakllt.ı 
dosatledadea .., Wd Bat Siya-

.... tanfmhn (ll'olklllr - P6olo
JI> menuJa Wr konferna ftrilecektlr. 
Ba lroaf- tela daftd,..ıtr Ey blro. 
..- aJmaWllr. 

Okunan 
5-.;1yten en 

A1naroz kadısı 

B UNDAN epey mf1ddet ""1 
yudıp fıkralardan birta4e 

sinema itlerinden, filmlerin propapn • 
da ve kU!tlir aahaamda aldılt ehemmi· 
yet1I mevkiden bahaederek, qhuın e. 
linde bulunan bu ıılerin tuerinde du· 
rulmaaı lizım ıeldiğinl lpret etmlttlm. 

Aradan bilyük bir saman seçmeden, 
tnanbul linemalannda &51terilen bir 
B1m yUaUndeıı çok yerinde n çok haklı 
nepiyat yapıldıfmı cördtilr. PUm itle
riyle utrqan mOeueaenln bunun lııop. 
)'alanıun barice ı&ıderilmfyecell bak· 
kmda verdill teminat kifi 1aruıereır, 
lfin kapandılı sannedlldlfl bir saman. 
da )'8Dlden lle•lendlll. ıueteıerin 
tekrar ayni baı.e avdet eylemlf bahan· 
malanndan anlapb)'or. 

Beyoflu ainemalannda artık 16ateril 
miyen, fakat latanbulun muhtelif eemt· 
Jerindek! lldnci ve Uçlindl amf lfnema. 
lariyle Anadolu ıehırlerinde ıa.terDe • 
cek olan bu filmin Avrupa ve Amerl'ka. 
ya gönderilmiyecell hakkında nrDell 
teminat, bunu yapanların da, yapbklan 
itin iyi o!madıltnı anlacbklannı ,a.ter
mesl itibariyle nuan .nkbtl callptlr. 
AmıJ)2 n Amerilsada ca.terDmellDln 

mamurlu oldula kabul edilen ba filmin 
TOrldyede ıa.terilmedncSe ne faJda 
ftrdır. 

AWaululana .......... derhal-· 
W•lu .. ...._ milnab .. ,. mi.._.. 
11116 Filmia ~ olduia brufattı. 
nlmca,. kadar. Tiilfdyede .. &ile.il· 
meai 'N"eellrnelidir. 

Yalnu bu sabt'lan yasarken mltllifi 
llusablp sade CeWfn ph• hlkkmcSa 
hiçbir fena makAdzmu oJmadıims da 
Ulve etmeye mecburum. f&phelb ki 
mllellif Tilı'k sahnesine kıymetli eeerler 
hediye etmfttir. 

• • • 
Yllnıs Aynaros bdıaı tmm, nım q-

lerlnln, alnema itlerinin derlenip top
•aımu !hım ~ çolt l'tbel i1 
•• ı .. UJattıiı • ıuiiaıcltefı'in tan. 
..... ,... .. fıkranın buna alt olan 
eon knmm1 bqlbl tekrar naklecll,. 
nan. . 

• • • 
S INEMA artisti deyince. bUadD 

evvel, macera filmlerini b6ylk 
bir sevkle takip eden iki seculun ı•. 
dikleri fllmlerdeki bir sahneyi anJa
nnda O)'DUJarken blrblrlednl lldlr
dllJderinl hatırladım. 

Gueteler, buna alt yaalar JUclıltr; 
terbiyeciler makaleleriyle ba 1ft allJua. 
yı çektiler. Saym muharrir ve mOlefek. 
kirlerlmbden Sadri Ertem "Slnl!"lma 
a!dilrdilill çoculr,. eerlnbuı altmda 
!pretler ıütunundald bir beDdüıde ba 
filmlerin aermaye pplan tanfmdaa 
huırlandıiznı 15yledlkten IODrll .,.. 

kiı 

...... ..,. ............ hı 1 
.... ....... t, .......... ~ ... 
lerW ..... ,... ..... ...,. ..... ...... t.ft,.,.... ..... . 

S.fıaı h-nt •• • ....... 
..................... ollıM. 
Br. Fa~ ..... «WNheeii clliS.... 

Mnaat fUmler anmada stsll w 
faydalılı u, IDlft1l1l terblyewt olaaJtn 
pek lat 18rclflllm .... ,. amlllrd· 
rln ltant ettlklert telaUke)'l bpama 
salmlt" mmı.e ltrmft caıuıoram. 

JCflltllr •baktı IJe Jlatbuat a...ı 
l>lnktlrlBlflatln filmlerin mnsuJar1J1e 
dalla yalandan •l•bdar olmalannı te. 
menni ederken, ... .,.._ 1w • iıle 
WW.~icla ............ t 

...... temin .... Wr .-a .. _....,. 
lfletme ......,._ ........ "' 

KEF. 

Milli Müdafaa Vekili 
Ankatada.n şehıimiae ge1mif olan 

Killi lltlctafaa Vekllt General Kbım 
Oalp, bir iki gOne kadar tekrar AL 
karaya d&ıecelrtir. 

Seyahati buaud, mahiyettedir. 

Savarona Yab·~ 
Bebek &ı1er1nc1e bulunan aa---. 

,.mm KaradeDia ..,ahatl dolaJ'lllle 
1111' bma bo,JaJan ,_,,,_._ YatAl 
.. ltlbum .,.,. ................ . 
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H i k av e ............... ~/ 

Denizin daveti i1 • 
1 
1 • • •••••••••••• Yazan: Arif Kaptan 

• • •••••••••••• 
Geminin başında irgat makinesinin 

iÜrültüsüne karışan zincir sesleri mu
tat ayrılık şarkısını okuyordu. 

Teknenin aivri başmda beyaz köpük
ler kabardı, dalgacıklar birbiri peşin
den koşuştular. Martılar akşam güneşi. 
le pembeleşti. 

Şarkılar sustu ... 
Murat Kaptan uzak limanlara yirmi 

ikinci seferini yapıyordu. Hemen daima 
ayni saatte, limanın sakız gibi beyaz 
yelkenlileri arasından sıyrılarak; yu. 
dum yudum tattığı, fakat kana kana 
il;jemediği hayatmdan uzaklaşmak; kil· 
çük evinin bahçesin.deki fulya kokula
rını, rıhtımın deniz suyu ile ıslanan 

toprak kokularını duyamamak içinde 
dev gibi gemileri11 uyuduğu koca lima
nın ufukta bir nokta kadar küçüldüğü. 
nü görmek ve artık hiç görmemek; üç 
senedenberi evine kapadığı sevgili ka. 
rısına ancak seksen altı gün kocalık et
miş olmak; işte zincirlerin söylediği o 
ayrılık şarkısının güftesi bütün bun
lar ... 

Makine gürültüleri ona .her zaman
ki gibi, bu akşam da hareketlerinin ar. 
tık gittikçe makineleştiğini hissettirdi. 
Bu makineleşmiş vazifeşinaslık onun 
adımlarını, demir başından, köprü üstü. 
ne götürüyordu. Orada seyir defterine 
hareket saatini kaydediyor, barometre
nin derecesini yazıyor. Rotayı kontrol 
ediyor, etrafındakilere birtakım emirler 
veriyor, süvarinin tavsiyelerini dinli -
yor, fakat bunları yaparken en ufak bir 
gayret sarfetmek icabetmiyordu. 

Nöbete girmişti. Orada köprü üstün
de her eşya üç gün evvel bıraktığı gibi 
hep ayni yerde idi ve ayni işi göri.iycr. 
du. Pusulanın parlatılmı§ pirinçten 
mahfazası üstünde yilzilnü görüyordu. 
Kısalmış burnu, çekik gözleri, daracık 
alnı ile korkunçtu. Hakikatte bu kadar 
çirkin bir adam olsaydı ne derece bed. 
baht olacağını düşündü ve çirkin bir in-
..aanın ı•~ırabıru dütünürlcen, giiz•l y~ 

ratılmıı olmanın hicabını duydu. Karı
m .da güzeldi. Bundan dolayı gizlemeğe 
çalıştığı bir gururu da vardı. Fakat gt!. 
zel olmak saadetinin verdiği gururla 
xirkin olmak bedbahtlığmın vereceği 

ıstırabın ayni derecede saklanan hisler 
olduğunu anladı .. içini bir kurt gibi ke. 
miren dert karısının güzel olmasından 
fazla onu çok sevmesi idi. Bu durup din 
lenmeden devam eden uzun seferler, 
yatağında boş kalan yeri, yalnızlık, br.,m 
boş kalan evi, çiçekleri, örtülmüş per
deleri, ıstırapla yumulmuş bir ağız gi
bi sımsıkı kapalı kapılar; işte bütün 
bunlar muhayyilesinde zincir şakırtıla
rı, makine gürültüleriyle bestelenen bir 
facia değil miydi! ... 

Bunları düşündüğü zamanlar o kadar 
nefessiz kalryor.du ki: Hareketleri da. 
ha makineleşiyor, köprü üstünde sıka. 
dımlarla dolaşıyor, serdümene haksız 
yere xatıyor, sonra uzaklarda çakan bir 
deniz fenerinin bir dakikada kaç defa 
yanıp söndüğünü saymağa kalkıyor, ne 
yapacağım kendisi <le bilmiyordu. 

lan zaman Murat Kaptana içindeki ka. 
vetli bir amil olabilecektir. o zaman 
rartıyı bir an olsun unutturacak bazı 
cevahir yumurtlar ve ''oğlum!.. biz bun 
lan hayat üniversitesinde öğrendik 1,, 
der, o gür kahkahalarından birisini ka. 
yıtsrzca savururdu. Beraber vardiya 
aldıkları için ekseriya istirahat zaman
larını da beraber geçirirlerdi. Murat 
Kaptan bu adamı kendisini teselli etti· 
ği için, yahut iyi bir insan olduğu için 
değil dertlerini bildiği için seviyordu. 
O, her sefere çıkışında bir fırsatını bu. 
lup "Allah kavuştursun!,, derneği Met 
edinmişti. 

Murat Kaptan yaptıkları son müna. 
kaşayı düşündü. Acaba Dayıbeyin hak. 
kı mı vardı? Seyrisefer bürusuna geçip, 
deniz hayatını bırakacağını söylediği 

zaman onun nasıl sessizce boynunu bü
küp dinlediğini, sonra kanaatinden e-' 
min bir sesle : 

"Her akşam evinde olman, saadetini 
temin edecekse bunu yap!,, dediğini ha
tırladı. 

Bu söze ve ona inandığı için canı sr. 
kxldı ve canı sıkıldığı için bu te§ebbii. 
sünü daha çabuk yapmağa karar verdi. 

Bu akşam kendisini her zamankin· 
den daha yorgun hissediyordu. Hare
ketlerine bir ağırlık çökmüştü. En ufak 
bir gürültü kulağına çivi gibi batıyor
du. Fakat buna rağmen makinelerin yo. 
rulmak bilmiyen hareketine, bu dinç 
gürültüye gıpta ediyordu. Günden gü. 
ne makineleştiğinden şikayet ederken 
onlara nazaran ne bitik ve ne kifayet· 
siz olduğunu anladı. Sonra bir.denbire 
Bu duygunun müdafaasını yaptı. "His
sedcbilselerdi bu kadar zinde olamaz
lardı!,, diye düşündü, 

• • • 
Seyri.sefer bürosuna yerleıcli Uç ay 

olmuştu. Masasrrun üstüne yığılmı§ bir 
sürii evrak, sepetleri dolduran sıkılmış 
kağıtlar avuçlarındaki nasırlan bir hay 
1i vumnsatonstr r.üz,.t lr2r•••v1• \.ar .. 

ber olmanın, akşam üstü işinden çıkm. 
ca her penceresinde denize kucaklayan 
evine kavuşmanın sadetini idrak edi
yordu. Fakat dikkat etti ki, hayatının 
aksayan bir tarafı vardı. Her sabah işi
ne gelişin, dönüşün neşesiyle tezadını 
duyuyordu. Sonu gelmiyen bu krrtasi
yeciliğin, daha sonra dirayet::izliğinden 
dolayı deniz hayatından uzaklaştırılmış 
bir meslektaş ile ayni masada olmak, 
ayni hakkı taşımak. Kendisi için de uy. 
durulabilecek böyle bir dedikodunun 
hikayesi, bütün bunlar daha şimdiden 
Murat Kaptanda yepyeni endişeler u. 
yandırmağa başlıyordu. 

ilk günlerde neden böyle münase -
betsiz fikirleri olmamıştı da şimdi ken
di kendini yerinden soğutacak sebepler 
icadedi yordu? 

"Ben ne maymun iştahlı adamım, ne 
sebatsız ve 'k.c·rkak bir tabiatim var!,, 
diye düşündü. 

Bu sefer onu da unutmadı ki: Kalı
bından çrkıp kendi kendini itham etti. 
ği zamandan kötü huyu bir kulpunu 
bulup müdafaasını yapabilecekti. Onun 
için bu acı kelimelerle oynamağı da 
beyhude buldu. 

Merkezi Avrupa kupası 
Bu seneki müsabakalara 16 yerine 

8 klüp iştirak edecek 
Merkezi Avrupa kupası ile alakalı 

memleketlerin mümessilleri arasında 

Bükreşte bir toplantı yapılmıştır. Bu 
toplantı.da komite reisi Cappola, bun· 
dan böyle, turnuvaya girecek olan ku
lüplerin adedi esaslı bir surette tenkis 
edilmek' şartiyle Italyamn merkezi Av. 
rupa kupası maçlarına iştirak edebile
ceğini söylemiştir. Macaristan ve Çekos 
lovakya mümessilleri de ayni fikri ileri 
sürmüşlerdir. 

Bunun üzerine, turnuvaya iştirak et. 
mekte olan kulüplerin sayısı on altı.dan 
sekize indirilmiştir. 

Bu karara göre, İtalya, Macaristan 
ve Çekoslovakyadan ikişer, Romanya 
ve Yugoslavyadan birer takım merkezi 
Avrupa kupası maçlarına iştirak ede
ceklerdir. 

Bundan başka 1 Sonkanun 1939 ta· 
rihinden itibaren üç yıl müddetle ve 
ikinci enternasyonal kupa adı altında 
İtalya, Macaristan, İsviçre, ve Çekoslo. 
vakya milli takımları arasında bir tur
nuva tertip edilmesine karar verilmiş. 
tir. 

Avrupada futbol lik 
maçları 

Avrupanın muhtelif memleketlerinde 
yapılmakta olan futbol lik müsabakala
rının bu haftaki karşılaşmalarında alı-
nan neticeler ıunlardır: · ··, 

lNGiLTEREDE: 

Arsenal (Stoke Siti) 4 - 1, Aston 
Villa (Lides Unaytid) 2 • 1, Brentfo-rd 
(Mançester Unayid) 2 • 5, Derdi Kun-
c. (M;,.t1 •• ı..--8) t.. 4 1 J::\ ... - .... -u (':'&KQ&J.• 

ton Atletik) 1 • 4, Grimsby Tovn (Lay 
çester Siti) 6 - 1, Hudersfild (Preston 
Northend) 3 • O, Portsmut (Çelsea) 
2 • 1, Sunderland (Liverpol) 2 - 3, Vol. " 
verhampton (Bolton) 1 - ı. 

iTALYADA: 

Milano (Sampierdarena) O • O, No. 
vara (Juventua) O - O, Lazi.o (F. C.) 
1 - O, Fc. Bolonya (Fc. Lucca) 2 - 2, 
Livorno (Fc. Modena) 1 • O, Fc. Bari 
(As.Ona) 3 • 1, Genuva 93 (Fc. Na
poli) 3 - 1 ,Fc. Torino (Ambrosiana) 
2 - 1. 

ısvtÇREt>E: 

Yung Fellova (Fc. Luzern) O • O, 
Fc. Lugano (Nordstern) 3 • O, Fc. Bal 
(Grashoppers 3 • 1, Yung Rcys (Fc. 
Frenşen) 2 - 2, Servet (Lozanspor) 
2 - 2, Fc. Bici (Şodöfon) 2 • O. 

BELÇiKADA: 
Yiter Star (Union Ss. Gilluaz) 4 - 1, 

Sc. Anderleht (Daring 3 • O , Olimpik 
Şarlrua (Fc. Gent) l - O, Standard Lü. 
ti~ (Fc. Anvers O • O, Fc. Mcşlen Fc. 
Boom 2 - O, Bertot Ac. (Lierşe Sk. 1 • 
ı, Cs. Brügge (Fc. Brügge) 1 • 1. 

Daha on dört gün vardı. Kabuslarla 
geçecek on dört gece ... Bu hoğucu ka
ranlıklar içinde günler geçtikçe koyula· 
tan bir ümitsizJik, teknesinin başını 

minarelerle sivrilmiş bir kara parçası· 
na çevirdiği zaman içinde bir bir işti. 
yakla kavuşmanın sevinci; kucağım he 
diyelerle doldurduğu güzel 'karısının 
bir çocuk neşesiyle kollarına atılışı; üç 
gün başbaşa geçirecekleri tatlı anlar; 
yavaş çabuk eriyen saatler; nhtımda a. 
et gülüşlerle birbirinden kopuş ve son
ra demir alırken zincir gürültülerinin 
bestelediği daima ayni şarkr .. 

Kırtasiye işlerinin biraz tavsadığı 

zamanlar arasıra başım pencereden çı. 
karıp limam seyrediyordu. Rıhtıma ya. 
naşan• koca tekneleri görüp, köprü ü~ 
tünde büyük bir kahraman gibi emir 
veren kaptanların seslerini duyarken i
çinde bir yeri srzlayor gibi idi. Günler 
geçtikçe güçlü kuvvetli vücudünün üs. 
tü evrak dolu masanın sıska bacaktan 
arasında gittikçe ezildiğini hissediyor. 
du. Artık kendi kendine vurmaktan 
zevk alryordu. Bir gün "Kuyruk alt:n
da geçinen at sineklerine ne kadar ben
ziyorum!,, diye düşündüğü zaman başı
m önüne eğdi ve kendini müdafaa et. 
meden mütemadiyen bu sözleri tekrar. 
ladı. 

Orta sıklet 

Makine dairesinden gelen muha. 
bere borusunun düdüğü birkaç defa sı· 
kı sıkı öttü. Murat kaptan ya'klaştr. 

Bunun bile kim olduğunu ve ne söyli. 
yeceğini biliyordu. Aşağıdan kalın ve 
gür bir ses: 

- "Allah lCavuştursun Murat Kap
tan!,, diye haykırdı. 

- Eyvallah dayıbey. 

S:;n günlerde karısının ha~alığma 

da bir hayli üzülmüştü. Şunu da öğren
di ki; saadeti bulandıran şeyler, haya
tın neşesini kaçıran sebepler pek basit 
olabiliyorlar ve hiç bir §CY ayni yolda 
ve ayni tempo ile yürüyemiyor. 

boks şampiyonluğu 

Mektepliler klüplere kabul edilmeyince 

Spor k lüplerimiz 
Faaliyetlerini tatil mi edecekler ? •.• 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü tarafından spor mıntakaları

na gönderilen bir emirle badema mektep talebeleriyle, asker, nıbit ve 
gediklilerin klüplere kaydedllmemeleri bildirilmiştir. Evvelce tescil 
muameleleri tamamlanmak üzere umumi mekeze gönderllmiş olan 
fişler de bu emirle beraber aynen nuntakalara iade olunmuştur. 

Eskiden klüpte tescil edilmiş olan sporcular hakkında bugün 
için verilmiş bir karar yoktur. Fakat son müracaatların iade edilmedi
ği gözönünde tutulursa, eskiden kayıtları yapılmış ve bugünkü mü
sa.bakalara iştirak etmekte olan mektepli, zabit ve askerlerin llsans
laruun da iptal edileceği ve bu suretle bunların eski klüplerinde oyna
malarına müsaa.dc edilmeyeceği kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. 

Elyevm gerek birinci kümeye, gerc~kse ikinci kümeye daWl klüp
lerde oynamakta. olan yeni mektepli, asker ve zabit sporcular eski te
şekküllerden ayrılmak mecburiyetinde kalınsa şehrimizin - bir ikisi 
müstesna- hemen hemen bütün k.lüpleriı ı faaliyetlerini tatil etmek 
mecburiyetinde kalacaklardır. Klüplerin kapanması ise zaten can çeki-

• ı;:en ı:;pormnuzun tama.men mahvolması demektir. Bu htlclise memle
ketimizin diğer mınta.kalarmda da. böyledir. 

\ 

İstanbul klüpleri - karar eskiden kaydedilmiş olan sporculara 
da teşmil edilince - atletizm, denizcilik, , ·oleybol. basketbol gibi branş
larını tamamiyle feshetmek mecburiyetindedirler. Çünkü sporun bu 
kısmılariyle meşgul olanlar genç mcktepliler<lir. 

Deniz sporlarmcla. cidden muvaffakıyetli neticeler elde etıneğe 
muvaffak olan ve memleketimizde kışlık yüzme llavuzlarmm değil, 
doğru clürüst nizami bir yazlık J>lsti dahi bulıınnınmaıo:ına rağmen, 

beynelmilel derecelere yakın rekorlar tesisine muyaftak olan deniz
cilerimiz ise yalnız lstanbnlun Gnlntasaray , .c Beykoz klüpleriııdedir 
ve bu iki klübiin denizci gençlerinin hemen hepsi de mektcplidirler. 

İyi neticeler alım bu yüzücü gençler, bugünkü mm·affakıy~tleri
ni bn iki güzide klüp arasındaki sarp.imi rekabet yüzünden elde etmek
tedirler. Mekteplilerin klüplerden ayrılması takarrür edince - mek
tepler arasındaki rekabet ııe elerece büyük olursa ols1m - bundan son
ra Mahmut gibi, Orhan gibi, Halil gibi Avrupa pistlerinde bile lyl de
receler alacak yüzücüler yetiştirmemize imkdn yoktur. 

Futbole gelince: Mektepliler, zabitler ve askerler takımlara gire
meyince; Fenerbalıçe ile Bcşiktaştan başka şehrimizdeki bütün klüp
lcrin hali pek fecidir. KliinJa,. 7;anfla.ymca temsili Ye milli mnı;lar ya
paca~ vmu muntelltleriıniz kimlercıen ıeşıaı ecıııccex:ıır·: 

Çiinkii bu yeni karar tnmamlyle tatbik efülcUğl takdirde Cllıat, 

Adnan, Refet, Celdl, Reşat, Niyazi, Eşva.k, Salim, Bülend gibi Türk 
milli futbol ta.kımmm asları sönmüş olacaktır. 

Birçok klüplerimiz ele kapılarım kapamak mecburiyetindedlrler.
1 Bu hususta birkaç misal göstermek icap ederse şunları zikre<lebillriz: 

1 - İkinci kiimenin kuvvetli futbol takımlarından birine malik 
bulunan Feııeryılmazlılar hemen hemen bütün azalarını kaybedecek
lerdir. l!'eııeryılmazlılardan bir idarecinin söylecliğlne göre, bu yenJ 
karar tatbik edildiği tak<lirde bu klüptc oynayabilecek bir tek oyun
(..."l.l ~'aı'()ır ki o da kalecileridir. 

2 - Bir vakitler futbolde İstanbul ve Türkiye şampiyonlub"llntl 

kazanan tstnnbulspor kliibü ise bugün 00 lisanslı futbolcüye ma
liktir. Yeni kararın tatbik.inelen sonra bunlardan 87 si klüpten ayrıl
mak mecbnriyetinde kalacak ve bu güzide teşekkülde ele anmak 3 ele
man bulnnncaktn•. 

8 - Ilüyiik gayretle çalışarak bu sene blriııo.l. kümeye terfi edeıı 

HiHl.l kliibüniin vaziyet.'- de <liğer ikisinin aynidir. Bu klübün de hall
hazırela lisanslı sporcusu tam elli kişidir. Ilunlaı'<lan da. 48 ü mektepli
dir. Geriye kalan yedek ~porcular arasında, hepsi futbolcü olmamakla 
beraber; eğer bunlar futbole c;:alışsalar bile yedi kişilik t.akımla m~ 
yapmak beynelmilel nizamname mucibince imkansızdır. 

Buıılard.Rn başka Galatasaray, Beykoz, SiUcymaniye vesairo gibi 
bütün kliiplerimiz ya tatili faaliyet edecekler veyahut da çok zayıf 
kadrolarla maçlar yapmak nıecburiyetin<le knlncaklardır. 

Gerek klüplerin kapanması, gerekso takımların zayıf düş

mesi, netice itibariyle Türk milli taknm ve Türk sporu için 
büyük bir kayıp olacaktır. Umum müdürlüğün bu hususta yeni bir 
formül bulacağını ümit ediyoruz. O. M. K. , 

Fred Apostoli 
Nasll kazandı? 

Bu Dayıbey dediği elli beş yaşını 

geçkin, hayatını denizde geçirmiş ba
bacan bir adamdı. Gülmeği ve şakalaş
mağı severdi. Felsefe okumamıştı ama 
makul fikirleri vardr. Tecrübeleriyle 
dar, fakat kendisine göre pek pratik bir 
felsefe yapmıştı. Beraberce konuştuk-

·Onun belki ölebileceğini aklına geti. 
rince önünde sonunu göremediği bir 
boşluk açıklı ve bir kere daha insanın 

(Devamı 10 ııncuda) 

Yulcarıkı resim, clihıycı orta llık1et şampfyon1uğu tar.mı T~mırcık saclı ~anfran sis'ko lJo1;sör Fred Apostoli'ye kazarü11. 
ran maçı gösturiyor. Fred Apostoli bıt maçta Yang Ko b t ile 1carşı'tcı.J11 §tı. Bu ırz.aç selcizitıci rawntta '..4.P,:OStoli 
lehine ncticclenmt.,tir. Resimde mağlup boksörü di:; üstü götuyorsu:nuz.. 



Biraz şaka: 

Yılbaşı geliyor! 
Hünkarsuyunda ziyafet var 

Yazan: Osman Cemal Kaygılı 
Geçen yıl bana yetmiş lira. mı ne vuklu Ali, doktor Süreyya Kadri, bi • 

vurmuştu! Bakalım bu yıl ne vuracak? zim matbaanın idare memuru Ahmet 
il Can. muharrir Suat Derviş, muharrir 

Hoş ben daha bileti, piyango çek·· Nerima:ı Hikmet ve pilav yerken sa -
med~ kaybettim bile! Geçen haı:~· 

d blrl kalını iki tarafa ovnatmaınak !':artile 
ben.im gibi talihi yar olanlar an • "..... -s 
le ortaklama. yarım bir bilet almış~~· tapudan Hacı Şeref, Neyzen Tevfik, 
y d di-· ani elli liralık degıl, Beyazıtta kebapçı Hafız, Eyüpten dok 
~ile:in, ~a~ kırkta biri olan iki tor Hilmi, Aynalı çeşmeden Urgüplü 
buc;uk liralık bir yarnn. bilet ... Alırken Yorgi Yorgiyadis, frak ve silindir şap. 
de şöyle kararlaştırmıştık: ka. giymek §artile Nurullah Ataç ..• 

Hissemize çıkacak olan altı bi~ yüz . Bu .zi~afette aşçılık meşhur muhar. 
yirmi beşer liradan yirmi beşer lırası. rırlerımızden Etem İzzet Benice, sof. 
nı bize zorla ve veresiye satmış olan racıbaşılık ta muharrir Hikmet Feridun 
bakkala ... Yirmi beşer lirasını da ayni tarafından deruhte edilecektir. 

bakkala, gırtlağın~ kad8:1' ?°rca :~~ Ziyafet yeri: 
mış olan zavallı, fkır vea ıhtıyar b . 

- ellişer lıra.. tuncagıza verecek ve sonra 
. refine hemen smı yılbaşı pıya!lgosu şe w 

o gece ezip geriye kalanını da dogru 
bir banka kasasında mışıl mışıl uyku. 
ya yatrracaktık. 

tyi ama bizim iki buçuk liralık ya
rnn bileti ertesi gün. koydunuzsa bU-
lun! 

Galiba, o gün nasılsa ko?~ol ~örme. 
den yeleğimin cebinde bırikmış olan 
gUnil geçmiş tramvay biletlerini bir se 
pete atarken onlarla birlikte bizim ya
rım biletçiği de fırlatmışım. 

Vakıa, bu kaybolmuş bileti gidip ye 
rine kaydettirdik; fakat kaç para e -
der? Yılbaşında bi7.e bir şey vursa bi
le biz onu ancak altı ay sonra, yani 
yaz orta.s:c:ıda. alabileceğiz. Ne yapa • 
lım, geç olsun da güç olması.:ı! 

Şimdi gelelim bizim öteki biletlere: 

On beşer, yirmişer kişi ile liç bile
te daha ortağını ki bizim birinci kayıp 
bilete bir şeyler çıkmasa bile herhaL 

Sarıyerde HUnkArsuyudur. Bütün 
davetliler yılbaşı.-ım birinci gününe 

rastlıyan pazar gUnü sabahleyin uat 
sekiz buçukta Galata rıhtımından ken 

dilerine tahsis edilecek. olan Galatasa. 
ray, Fenerbahçe, ve Beykoz futalarma 
dlacak ve saat tam on buçukta Sa
rıyer iskelesine varacaklar; oradan 
yine emirlerine tahsis edilecek ol~ 
süslü merkeplerle Hünkarsuyuna çıka.. 
caklardır. 

Ziyafet esnasında şehir bandosu şe. 
fi Bay Adnanı::ı riyasetindeki seçme bir 
ince saz heyeti terennüm edecek ve mu 
harrir arkadaşlardan İbrahim Hoyi 
Hatifi Isfahan! tarafı:ıdan yazılıp Lord 
Bayron taraf mdan bestelenmiş olan 
nadide gazeller okuyacaktır. 

Ziyafete hariçten iştirak etmek isti. 
yenler şimdiden Tan gazetesi birinci 
kasadan Bay Halil Lutf iye gidip ya • 
rnnşar lira mukabilinde adlarını kay
dettirmelidir. 

de geriye kalan bu üçten birine ufak --------------
tefek te olsa bir şeyler çarpacaktır. 

Yok, şayet bunlardan blrlne ufak 
tefek değil de şöyle bir kaçar bin li
raltk okkalıca bir şeyler vuracak olur. 
sa. tam yılbaşına rastgelen pazar gü -
nU aşağıda isimleri yazılr olan dostla. 
rnnı mükellef bir ziyafete davet edi
yorum: 

Tapu dairesi Beyoğlu masası:ıdan 
N!znn Dumrul, Istanbul Ticaret ve za 
hire borsası müfettişlerinden İsmail 
Hakkı, doktor muallim Hafız Cemal, 
Şair Ahmet Hamdi Tanpınar, Muhar. 
ril' Fikret .Adil - tenezzül buyurur
larsa -kayınpederleri izzet Melih, ar. 
tist Ertuğrul Sadi Tek. Şehir Tiyatro. 
sundan Muammer Şair Necip Fazıl Kı 
sakürelC, Bakırkö; hastanesi dahiliye 
mütehassısı Kamerettin, ressam Çallı 
İbrahim, muharrir Hikmet Münir, ka... 

Amerikada Tesadüfen 
Yaralananlar 

Son gUnlerde A.merikada neşredilen 
bir istatistikten a.:ılaşıldığına göre yal. 
ruz ı 938 senesinin dokuz ayr içinde te. 
sadüfen yaralananların sayısı 488,000 
dir. On sene zarfında yaralana:ılar ise 
10, 730.000 kişidir .Bunlardan 378,000 i 
otomobil kazasından yaralanmıştır. Ya.. 
ralana no milyon kUsilr insa.:ıdan dört 
yüz bin kişi iş göremiyecek halde sa. 
kattır. Amerika milli servetine bu ka
zalardan gelen zarar üç milyar 700 
milyon doları bulur. Kazaların üçte i. 
kisi şoförlerin sarhoşluğu yü:aünden • 
dir. 1937 se:ıesinde haydutların öldür. 
dUğü insanlar 11,000 kişi olup bun ~ 
lard~ ekserisini polis, jandarma ve as-
ker teşkil eder. , A 

• 

lşUilmemiş bir va'Tı.·a: Elli senedenbe ri 'h""?~ş.u ~1<lııkları 7uılde biribir1eri1e 
Taırdcş çocukları bulımduğıı yeni anla§ılan ıkı ııhtıyar. Vaka ancak iki ihtiya. 
rm daha son günlcrd-0 ]w;yatW..rını biribirlerinc anlatmasilc meydana çıkmı§tır 
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Amerikada bir Sta
viski rezaleti 

Şako harbinde silah kaçakçılığı yapan sahtekar 

Polislerin takibi 
esnasında öldü 

1 Trablusta Lı"bya ıımumi va&i Ba1bo tarafııfrla>ı açı7.an hey7rel.. Mussolini 
yi, lslamiıyetin müdl:zfii oklralc temsil ediyor. 

17asırevvelki bir im
paratorun definesi 
Pari.ste eski bir bina. yıkılırken du., 

varlarmdan altın döküldüğünü ve bu 
altmla.rm vaktile bir kralın, mabeyn. 
cibaşısma verdiği paralar olduğunun 
anlaşıldığcı yazmıştık. Ondan sonra, 
bir çok eski binalarda, kazmayı eline 
alan altın aramaya. çıkmıştı. 

Bugün, Fran.sada geçenlerde Venüs 
heykelinin bulu:ıduğu köy civarında, 
yerden bir defi::ıe çıkmıştır. Şalgam tar 
!asında Venüs bulunduktan sonra yine 
o topraklardan bir alay altın para çık
ması o arazinin hayli "zengin,, oldu. 
ğuna bir delil sayılabilir. 

Fakat, altı.:ılarm efsanesi her halde 
"Şalgamlı Venü.s,, Un hikayesinden da. 
ha fazla alaka uyandıracak .. 

Vinöz ismindeki bir köyde, Nikola 
Kole isminde bir adam bronz bir çöm. 
lek içinde bir alay b~ ~ır ve gümüş pa. 
ra buluyor. Sayıyor bakıyor: Ta.m 10 
bm tane ... Bunlar üzerinde imparator 
Marius Kassia;ıus Latinus'un kabart -
ma resmi bulunan paralardır ve en a
şağı on altı, on yedi asır evveline ait. 
tir. Çünkü, tarihte Postumus ismi ile 
tanınmış olan imparator Marius 3 ün.. 
cii asırda yaşamış bir adamdır. Onun 
za.ma~ma ait olan paralar da ancak o 
devirlerde kullanılmıştır. 
Postum.us tarihte çok fena bir nam bı 

rakmıştır. Kendisi "otuz zalim hüküm 
dar,, dan, biri olarak sayılır. Galloroma Bir yolcu tayynrc.<:i hflrc'h.·etindcıı bir 
devrinde yaşamış olan bu hükı1mdar az sonra infilak neticc8inde 1)(1rçalan 
zamanında. ortalığı kasıp kavurmuş, mı§ ve içindeki H ki§i yanarak ölmiiş. 
çok zalim bir kraldı. tür. Resim hcidi8etJi nı'iiteakip yapılan 

Tarihlerde Postumus'a ":Meçhul bir _b_ir __ kcş_if_e_s_na_sı_nr,_'la_a_1_ı1_ım_ı_§_tı_r_. __ 
asıldan gelme,. diye tesadüf olunur. 
Gol ordusunda asker olarak buluna:ı 
Marius sonradan yükselmiş, zabit mu. 
avini. daha sonra Gol valisi olmuştur. 
O zamanki Gol hükümdarı Ga11ien is _ 
yan çıkarmak üzere Ponnonya'ya git. 
tiği zaman Marius ta memlekette ke:ı. 
disini hakim ilan etmiş ve Gallieni'n 
oğlunu öldürterek bütün Gol ülkesine 
Cermenlere ve İspanyanın bir kısmın~ 
hakim olmuştur. 

Fa.ka:, o:ıun imparatora oynadığı 0 _ 

yunu bır başkası da kendisine oyna _ 
~ış~ır: Memleketten biraz uzaklaştı _ 
gr bır sırada. Postumus'un adamların. 
dan biri: Lollianus kend~ini impara-

tor ilan ediyor. Postumus asilere kar. 

ŞI yürüyor. Fakat şehri aldığı zaman 
askerlerine yağmayı yasak ediyor. As. 
kerleri de buna kızıyorlar ve hüküm -
darları:ır, oğlu ile beraber öldürüyor . 
lar. 

Şimdi asıl hadiseye gelelim: 

Bugün Etrinyi'de bulunan 10 bin 
parça bakır ve gümüş paranın işte bu 
kral tarafından, o topraklara gümül
dilğU zannediliyor. Şüphesiz ki, böyle 
olursa paranın hükumete ait olması la. 
zımdır. Yalnız, Postumus'u:ı mirasçıla. 

rr çrkar da veraset iddia ederlerse iş 
deii::ıir.,. 

FUlp Muzika isminde bir Ameri
kan sahtek4rı polisler kendisini takip 
ederken, otomobili ile uğradığı bir 
kazada ölmüş ve hlikümetin eline an
cak bu suretle geçebilmiştir. 

Nevyork polisi bUyük bir şirketin 
mUdllrU olan Donald Koster hakkın
da yaptığı tahkikatta bu adamın sah
tekA.r olduğunu meydana çıkarmıştı. 
Asıl isminin Filip Muzika olduğu da 
anlaşılan bu şirket mUdUrUnUn do
landırıcılığını ve haydutluklarını keş 
fetmek de polls icln güç olmamıştır. 
Bugün Amerikan efkA.rıumumiyesl 

Fransadakl Staviski rezaleti gibi bU
yUk bir dolandırıcılık hA.disesf karşı
sında bulunmaktadır. 

Donald Koster ismi ile, bUyUk bir 
kimyevi müstahzarat şirketinin mU
dUrlUğünU yapan Filip'in Corç ve Dlt
rlh ismindeki tki ortağının da kar
deşlerinden başkası olmadığı anlaşıl

mıştır. 

Ecza ve kimyevi müstahzarat tica
rethanesi halinde çalışan bu müesse
se esrar, sila.h satışı yapmakta imiş
Bilhassa, Cenubt Amerikadaki Şako 
harbi esnasında Fillp Muzikanın tl
carethanesl müthiş faaliyet göste.r -
mlştir Bolivya ne Paraguvay ara
sında 3 sene devanı eden bu harpte 
Fillbin bUyUk bir rolll olduğu anla
şılıyor. ÇUnkU, Bolivya bu mUesso. 
seyle yapt1ğı bir anlaı,ıxnt\ il.ı:>, Qnll 

memlekette istihsal olunan bütUn ki
nin'! vermeyi. buna mukabtı Flllp
den sllA.h almayı kabul etmişti, 

Şako harbinden sonra Flllp Muzl
ka ve kardeşleri boş durmamışlar 

ve bu sefer de İspanyaya gizli silA.h 
satmaya başlamışlardır. 

Filip Muzikanın iki de kızkardeşi 

vardır kl bunların da ağabeylerinin 
sahtekA.rlığında. büyük bir rolü gö
rUlmektedlr. Bunlardan biri Ameri
ka maliye nazırı Morgentau•nm bah
çıvanı olan bir Fransızla evlenmiştir. 
Bu kadının, maUye nazırının evinde 
bir casus gibi çalıştığı da a.nlaşılmak
tadrr. 

Bu sUAh ve esrar kaçakçılacının 

daha birçok yarı resmi maliye m Uea
seselerlyle de alA.kaları olduğu mey
dana çıkmıştır. 

Flllp Muzika öldükten sonra kar
deşleri, yatlarma binip kaçmakta i
ken yakalanmıştır. 

·•Ebediyet kapısı,, yerine kondu 
Ebediyet kapısı, $Üphesiz ki, ha.kika. 

ten ebediyete varan bir kapı değildir, 
Fransada. ''Ölmezler,, ismi verilen a

kademi azalarının bu müesseseleri de 
:ıasıl bir ebediyet diyarı değilse. Bu • 
nun için, "Ebediyet kapısı,, nın bulu -
nacağt en münasip bina da bu akademi 
olacaktır. 

Bu iki kanatlı kapı~n kral on dördün_ 
cü Lui Fransız akademisine vermişti. 
Fakat bu:ıları akademinin Luvr sara. 
yında yaptığı toplantılara tahsis ediL 
miş olan salonun kapısına koymuşlar. 
dı. lhtilaı olup saray hazineye geçince 
kapılarx da milli mallar arasında hazi
neye kaldırmışlardı. 

Bundan bir kaç sene evvel Fransız 
akademisi bu ebediyet kapıları:ırn ken. 
disine iadesini istemiş; bunun için hü. 
kı1mete müracaatta bulunmuştu. Arzu 
kabul edilmiş ve bu tarihi kıymeti ha. 
iz kapıların akademi binasına konul . 
masma karar verilmiştir. "Ebediyet 
kapısı,. akademinin yeni toplantı salo
nuna konula~aktrr. 

Kaptlann her kanadında, Fransızln. 
rm "Güneş kral., ismini verdikleri on 
dördü:ıcü Lui Apollon olarak temsil e. 
dilmistir. 
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s k vv şurub 
kemik u~umi, kansızlık, sıraca, 

hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 
Zaafı 

Çocuklar, gençler, 

Nezle - Grip -
hastalıklarda 

genç kızlar ve büyükler her yaşta 

ve üşütmekten hasıl olan 
hatırınıza gelecek ilk 1 • 

ısım 

Baş - Diş • Romatizma 
Geçirir. Eczanelerden 

Kadınların Ay Sancılarını Derhal 
1 lik ve 12 lik Ambalajlarını 

lsrarla Arayınız Taklitlerinden Sakınınız 
4 

istimal edebilir 

lstanbul Asliye Altıncı Hukuk Jlahke. 
mesinden: 

lsıanbulda Fenerde Topçubaşı sokaJında 
6 sn) ılı evde oturan Konstanlin tarafından 
karısı olup en·elce Galntada Lfilecihanı cad 
desi Gülen sokak 6 sayılı evde iken halen 
ikametgahı meçhul E~·eniya aleyhine açı .. 
lon ihtar davasının yapılmakla olan tahkf .. 
kalın da: bunlardrın müddaleylıa Evyenlya .. 
ya tebliğ edilmek üzere gönderilen dan 
arzuhali sureli mezburenin yazılı yeri terk .. 
le semti meçhule gittiğinden bahslle bili 
tebliğ iade kılınması üzerine mezkQr ar
zuhalin mahkeme divanhanesine asılması .. 
na ve keyfiyetin on be' gün mfiddelle UA· 
nına karar '·crildiğinden sözü geçen mftd .. 
daleylıin mahkememizin 938/1655 numara .. 
sında kayıtlı terkten dolayı ihtar dansına 
on gün zarfında ce,ap vermesi lüzumu teb
liğ yerine geçmek üzere iltın olunur. 

(27752)j 

Z AY l 
Haydarpaşa gümrüğünün 56230 ve 5294! 

No. hı makbuzları kayıptır. Yenisini alaca
ğız. fükilerin hukmü yoktur. - Antalya u .. 
n111ml ,\'akliyat Turk Anonim Şirketi. 

(27751), 

ZAYİ 
31/027731 numaralı emni;)et dlrekt~rli.1• 

#ünden aldığım ikamet tezkeremi uyl et
tim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. - Asmalımescit 63112 nu .. 
marada Flora Levi. (27749)) 

Sahibi: ASIM US 
Neşriyat Müdürü Refik A. Sevengfl 

BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· kURU$I 

KREM PERTEV 
Muhtelit isimli birçok kremler arasında en mütemayiz mevkh alan ve 

} üksek sosiyeteye mensup aileler tarafından kati tesir ve faydalan kemali 
memnuniyetle tasdik olunan krem yalnız Krem Pertevdir. 

KREM PERTEV diğerleri arasında en eski ve en tanınmış markadır. Ve, 
ou mevkii uzun tecrübeler ve kimyevt tetkikler sayesinde ihraz etmiştir. 

Sizler de, sıhhatinizin vikayesini, taravetinizın yetmi~ yaşına kadar mu· 
hafazasını ve daima genç kalmağı arzu ediyorsanız Krem Pertevi kutuların· 

daki tarif at dairesinde kullanınız. Krem Pertevin gece ve gündüz kremlerini 
i<ullanmakla gençlik, güzellik ve taravetinizi sizler de uzun müddet muhafaza 
t"jiniz. 

KREM PERTEV bir güzellik sigortasıdır. Bunu kullananlarsa bekledik· 
f'n ic:tifadeyi temin edeceklerini beyanda müttefiktirler. Krem Pertev }'erine 

-

.. ızlere \ermek istı) erPkleri herhangi bir kremı derhal reddediniz . ......................................... 

1939 VILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük piyangosu 

Büyük ikramiyesi 

500.000 Liradır 
Ayrıca : 200.000, -: 50.~00. 100.000, 70.000, 60.000, 50 .000, 30.000, 20.000, 15.00C. 

liralık ikrami.xelerle (400.000 ve 100.00 O) liralık iki adet mUkifat nrdır ... . 
Ketide yılbatı ıece ıi yapılacaktır. 

Biletler (2.5), (5) vı (10) liralıktır. 
Vakit kaybetmeden he ınen biletinizi alınız. 

CAFER MüSHil 

YAR1N·KURACAGINIZ ~ EVİN·JEMELİDİR .__ 
m .,,.~, 

T . C.-
ZJRA-ı\T.BANJcJlSJl 

ŞEKE • 1 tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. Bilümum ec· 
zanelerde buluhur. 


