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~tt ltıtiıtt rara gelmiş elan ecne. kabul etmek lUtfunda bulunan Reisic;ı~ 
~ ~tdirı Cssılleri memleketlerine hur İsmet inönüne Fransız milletinin 
lı.. A~ Cr İ)" 
i:lt;"C!la.,tı · un sabah hususi bir bu büyük acı karşısında tee:l'lürlerini 
:"il ı. 0ıı>',. t, Polonya Macar Eston· bildirdim. Ayrıca Hariciye Vekili ŞUk-
~~ı._ .. , "e C , • 
\.' ~rada enıiyeti Akvam heyet- rü Saraccğlu ile de uzun bir görüşme 
~ ..... ~t\aı11~ §ehrimize gelmişlerdir. yaptık. Bu münasebetle Türkiye ile 
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~ "- "ard <lilhiliye nazın Alber{ ha takviye etmiş olduk.,, 
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~ h >'onuna .. 1 d • ı 
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1ı : c \'erdiği beyanatta şöyle "- Türkiyede gördüğüm misafirper-
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.._~ ı.ıı:, karşı gösterilmiş olan memleketin dostluğuna bir remiz teiak· 
~lıb:..-'ı ~ 9 dolayı son derece mü- ki ediyorum. istanbulda ve Ankarada 
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ı Kara bükte top fabrikası
nın inşaatı yılbaşın·da 

tamamlanıyor 
Karabüke giden Başvekil inşaat 

işlerini tetkik etti 
Celal Bayar 
Zonguldağa 

geçti 
Safranbolu, 24 (A.A.) - Başvekil 

Celil Bayar, Karabüke gelmiş ve fab. 
rikanın inşaatını baştanbaşa tetkik 
etmiş, müdür ve mühendislerden la
zımgclen izahatı almış ve fabrikada 
çalışan Türk işçilerinin muvaffakı • 
yeUerinden memnun kalmıştır. 1 

Başvekil Celal Bayar, fabrikada 
gördüğü intizamdan ve mesaiden do
layı fabrika müdürüne teşekkür et. 1 
miş ve Zonguldağa hareket eylemiş-
ti,. ı 

Demir ve çelik fabrikaSlnm büytik 
bir kısmı ikmal edilmi§tir. Bu yıl ba. 
şında top .fabrikasının· ve. gelecek 
temmuz ayında da diğer kısımlarının 
tamamen bitirilmesi bekleniyor. 

:Atanın doğuşundan enc'iliyete 
intiknliııc kadar en lıüyük men· 
kibelcrini. Trııblusgarp, Çanak
kale, lstiklül harplerine oil ebe· 
di hatıralarını, Yolovad:ıki hu· 
susl hayatını, deniz gezintileri· 
ııi, 'farih ve Dil Jmrullaylarına 
ait en karakteristik resimlerini, 
Yugoslav, ts,·ec, İran, İngiliz 
Erd{in devletlerinin büyüklerile 
münasebetlerini gösteren batı· 

ralarını, Ankarada, Beylerbeyi 
sarayında, Büyük Millet Mecli· 
sinde ''e manevralarda, Florya· 
da ki Jıaynl ına nl tlıusust resimle· 
rinl teshil eden 'Ataliirk Albü· 
mü., Türkiye m:ıtbuntında Ata· 
nın font varlığına ait yegane 
eser halindedir. 

Tarihi kıymetine paha biçil
mez albfim 

30 Kuruş 

lngilterede büyük 
bir kasırga 

13 klşB öldü 
_... Yazısı 2 indde 

-

Karabükte fabrika lnşa.atmllan bir gürünü, ... , 

·Balkan Genel Kur-....... --. .... .....___. 

may Başkanlarının 
Atina toplantısı 

Mareşal Fevzi Çakma~ ri~~se
tindeki heyetimiz diin gitti 

Genel Kurmay Bagkaru Mareşal Fevzi 
Çakmak, Balkan Antantı Erkanıharbiye 
Reislerinin Atinada yapacaklan toplantı
ya iştirak etmek Uzere diln gece saat 
22,30 da husus! bir trenle §chrlı:ıizden 
hareket eUIµştir . 

Maree&la ild hariciyeci ve 12 de zabit 

olmak Uzere 14 kl§illk bir heyet refakat 
etmektedir. Mare3al Fevzi Çakmak istas

yonda askeri ~rklin ve kalabalık bir halk 

kltlesl taraf'mdan uğurabµnlftir. 

İngiliz Nazırları 
Londraya döndüler 
Pariste iki tarafın görüşlerindeki 

birlik teyit olundu 
Paris, 25 - lngiliz Başvekili Çem

berlayn ile Hariciye nazın Lord Hali
faks bu sabah Londraya dönmek üzere 
Paristen ayrılmışlardır. · 

Paristeki Fransız - İngiliz müzakere 
leri neticesinde aşağıdaki resmi tebliğ 
neşrolunmuştur: 

''İngiliz Başvekili ile İngiliz hariciye 
nazırının Parisi ziyaretleri, Fransız na
zırlarına İngiliz meslektaşları ile bir 
likte iki memleketi alakadar eden baş
lıca meseleler ü~erinde noktai nazar te
atisinde bulunmak fırsatını vermiştir. 
Milli müdafaayı atakadar eden mesele -
lerde diplomatik hareketi icap ettiren 
işler ve noktai nazar teatisine mevzu 
teşkil eden meseleler arasındadır. 

Bugün yapılan müzakereler, iki mcm 
leketin sulhu muhafaza ve tarsin etmek 
kaygusundan mülhem olan umumi si· 
yasetlerinin vecheai hususunda tam bir 
noktai nazar mütabekatının mevcut ol
duğunu bir kere daha tebarüz ettinni~
tir.,, 

İngiliz başvekili Çemberlayn gazete· 

cilere aşağıdaki beyanatta 15ulunmuı -
tur: 
''- Resmi tebliğe ilave edilecek hiç 

bir §ey yoktur. Uumumt siyasetimizin 
ana hatları üzerinde Fransız nazırları 

ile tamamiyle mutabık olduğumuzu 

gördük. Bu siyasetimiz sulhun muhafa
zasını istihdaf etmektedir. Bu maksada 
vasıl olmak için icap eden bütün ted
birleri almıya azmetmiş bulunuyoruz •. 
Milli müdafaa ve umuınl 'diplomatik 
meselelerini münakaşa ettik. Fakat, bL 
zim için milli müdafaa işi Avrupa sul· 
hunu muhafaza ve tarsininde başlıca 
merhalelerden biridir.,, 

Almanya Fransa ile 
anlaşıyor 

Fon Rlbbentrop 
y•kında ParJse 

gidecek 
..-: Yazısı ~ üncüde 
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Ş lMDİYE kadar memleketimizde 
birkaç tane haftalık veya on b~ 

gUnlllk edebiyat ve sanat gazeteleri gör
dük (mecmua demiyorum, gazete). Fa
kat bunların hlçblrl, yeni çıkmağa ba§lr
yan Ses (1) kadar güzel ve dolgun de
jjildl. Scs'in mükemmel olduğunu iddia 
etmiyorum; onda da birçok kusurlar bu
lunabilir; fakat elimize aldığımız zaman 
bize bir emniyet veriyor. "Böyle bir ga
zete devam edebilir,, diyoruz. Evvelkiler
de dalma ale!Acele hazırlandıklarını glSs
teren bir hal vardı; Ses öyle değil. 

Bıı yeni edebiyat gazetesinin bir esaa 
fikp olacağını, bir telAkkJye hizmet ede
ceğini ıannetmiyorum: daha doğnuıu o
nun ekleUk olacağım, yani blrlbirlnden 
ayrı, hattA blıiblrlne zıd glSrtl§lere yer 
VAreceğl kanaatindeyim. Daha Uk sayı. 
da g8rUlen imzalar, okuduğum bf..."kaç ya
&t bunu gösteriyor. Bir gazete için de 
bayle olması daha tabii, belki de daha 
iyidir: haftalık gazeteden bir mecmua
nm mkılığmı, onun ta888Ubunu bekllye. 
meyiz. 

Her edebiyat mecmuasmı actıfmı za
man önce şiirleri okunım; Ses'in de ev
vel! ol)rlerinJ okudum. tkı dan o: biri Asaf 
Halet Celebl'nln, öteki Bedri Rahmi'nln. 
Aut Halet Çelebi'nln Cüneyd'! 6nce ho
ıumuza giclfyor; onda bir tazelik, bir•· 
delik içinde derinlik bulur ğibi oluyoruz. 
Fakat iUraf edeyim ki bende bu intiba. 
pek çabuk dağıldı; §alr, Yunus'un çok 
daha fyt söylediği eeylerl, serbest nnzım
la tekrar etmekten başka bir şey yap.. 
mamı~ • .Bu ~e g6r01en sadelik, hlc de 
gerçek değil: §alr sadellğiıı ve derinli

~ kencllslne değil, ancak ıe\-ahlrlne va
rabllml§. Fakat lntlbaımda yanılmış ola.
bilirim: çUnkU Asaf Halet Çelebi'nin ye
ni bir eilr, kendine yenJ bir ifade tam 
aradığı belli. Bence her tfirlil modadan, 
eski ollr telAkkllerl gibi bu günOn bir ta
kıın bediiyat.çılan tarafmdan moda hali
ne geUrilen mistiklikten de kurtulduğu 
zaman, aradığına gerçekten erecektir. 
Fnknt belki de o, aradığına ermiaUr de 
ben anlamıyorum. 

Bedri Rabml'nln ''Yaradana mek
tuplar., ına gelince o, biç çe
kinmeden $lSyllyebilirlm, çok gU • 

zel bir ecy .•• Bedri Rnhmi'niu ressam 
olduğunu ve bugUnkU fıkra muharrlrlt· 
rlıfilzfn en iyilerinden birl olduğunu bili
yordum; pirliğinden haberim yoktu. 

ttı'I hemen alıp o şilrl okuyun ... Belki a
lay edendnlı:, Orhan Vell ile, Oktay Rl
fat'la alay ettiğiniz gibi belld .onu da 
anlamaz gillerslni.z. Zarar yok; sizin bu 
gUlmeıılı, Bedri Rahm1'nin bugünün dört 
bee iyi ınfrlnden biri olmasına mlni de
fUdlr. 

Daha çocuk denecek Yo.ıJta olan bu 
adamda nekadar hayatiyet var: resim ya
pryor, hikAye yazıyor, fıkra yazıyor, bir 
knc: arkadaeı lle beraber bizde hakild re
!im tenkidini yaratıyor, sonra da bu ka
dar gilzel, bu kndnr taze §lirler ynzıyor. 
Sonra da sade kalmasmı biliyor. 

Nurullah ATAÇ 
(1) Jl&ftalık edcbtyat, aanat ve IOflJO

loJI guct.efil, lJ) Jmroş. 

lngilterede büyük 
bir kasırga 
1~ knşn öDdQ 

J,ondra, 24 ( A. A. ) - Bü
yük Britanya adalan Uzerlnde 
garptan §arka doğru Matte 170 
kilometre sUratle esen şiddetli 
kasırga yUzUndcn 13 kişi öhnll§ ve 
bUyUk hasar olmu§f;ur. Birkaç saat 
müddetle bUtUn münakalat durmuş. 
tur. Birçok vııpur limanla;.'dan çıka· 
manıış veya limanlara girememiştir. 

Tayyare sef erlerl de kurulduklann· 
dan beri ilk defa olarak dlln tatil o. 
lunmuştur. 

Kalles eyaletinde 650 telef on hattı 
han.p olmuetur. 

oetu:uu• .... -

HABER - A~ postası 

Se,•glll Atattırk'UmllzUn kaybı herine geoen pamrtcsl gilnU 
ve Hallrnvlndo ynpiliın toplantıdan lh-1 intiba görültiyor. 

Kapal ıç-..-..-. 
içindeki esnafa göre 

Acele yapılmazsa 
tehlike var ! 

Çarşının birçok kısımları barınıla
maz hale geldiğinden terkedildi 

Zaman zaman mev terce dllkldm obıı kapalıçarımm binlcr
zubahs oa1n fııtat bir ce, hattA ou binlerce s&hibi bulunmnktn

tUrlU kuvveden fiile 
çıkanlamıyan kapa
lı çarumm tamlr1 1§1 
çarımm bazı kuımıla

rmm tehlikeli bir va 
ziyetalması llzerlne 
yer.iden ortaya çık • 
1n13 ve evkafla bele • 
diye tekrar temaaa 

_,,,~~geçml§Ur. 

llasan Be§er Mimar Prost mna. 
takbel !stanbulun plAnlarmı hazırlarken 
bu tariht gehıin emsali bulunnuynn iki 
hususiyeU olan kapalıçar§ı ile Mısır çar
eısına bUyUk bir ehemmiyet verrnJ§tfr. 
Bunun için Nuruosmaniye, Çemberli~, 
Beyazıt camJI, Mııhmutpaea hamamı gt. 
bl Tilrk mimarisinin Abideleri arasında 
yer almış olan kapalıçnrşıya bir çok ana 
caddeleri çıkaran mimar Prost Galata 
k6pr0sUnU de balıkhane önüne getirerek 
köprü bnşmın Msır ça~ısı kapısına gel
meslnl mUnruıib g6rmUştilr. 

Fakat uzun yıllardır, esaslı bir tamir 
yllzil g6rmiyen bu iki eser de harab bir 
vaziyettedir. Kapalı çarşmm her tarafı 
akmakta, &vaları dökUimektedir. Ca~
nın birçok kısımlan otunılamıyacak ha
le geldiğinden tamamen terkedllml§tir. 

Bil mUnasebeUe görUştüğtlmUz çarşıda 
kuyumcu Has:ın Be§er şu malULıatı ver. 
m.l§tir: 

"- BugUnkU vaziyet devam edense, en 
kısa bir zamanda çal'§mm kapılarmı ka
pamak lcab edecektir. Ç'arııı ölmeğe mah· 
kQmdur. 

Ben bu eeııe dUkklnımrn UstUnO Uç de
fa tamir ettirdim. Gene §imdi eskisinden 
daha berbat bir haldedir. ÇilnkU çaruı • 
nm Ustu, bqıboı bir piyasa eyrl balln
decllr. hUyen çıkıyor, istediği ustayı 
glSndcrerek tam.1r yaptmyor. Bu suret
le çıkan ustalar da bir tarafı tamir e
derken diğer tarafı bozuyorlar. Hattl 
dilkkfınlann llstUndcki mab:eme~i de ça
lıyorlar, diğer tarafa !:oyuyorlar. 

Çarşı sahibslz bir Ulke halindedir. Bu
ranın hııkikt sahibi evkaftır. Fakat ev • 
knf da dUkktı.nlan a~Tt ayn eahıslara sat
mıştır. Yalnız evkaf !caresl almakla ik
tlfa etmektedir. Şu vaztyete g6re, bin • 

dır. Bunlan bir araya getirecek ve çat'§'· 

nm tamlrlııe anayak olacak bJr ma.krun 
lAmndn'. Geçlrllen her gUn çaruıda teJ!. 
fi.si kabil olnuyn.n gedikler açmaktadır. 

Şehirler 'arası 
telefon 

Hat yeni tesisatla 
takviye ediliyor 

Posta ve Telgraf Umum MUdilrlUğU, 

kuruluşundanberl faaliyetleri Umld edll
mlyecek derecede artmış olan oehirler 
arası telefon haUanru yeniden takviye 
etmete karar verml§tfr. Şehirler arası 
hatlarmm ekserisinde bundan evvel ya .. 
pılmıı olan takviyelerden sonra dahi hat
lar bugünün ftı.zla mUkllcme lbUyacmı 
karoılıyamamaktndır. 

Verilen kanır mucibince Ankara - İs
tanbul, Ankara - Kayserl ve İzmir - Bur
sa telefon hatları yeniden Uç takmı Uç
Hl .. kuran porU5r" le takviye edllecek
tir. Bu suretle bu hatlar nycl zamanda 
dokuz mU}latcme kudretinde daha arttı
nlm11 olacaktır. 

Kayıserl • Adana, Eski§ehlr • Bul'8:1 a
rasmdald hatlara blrer kuran portör 
daha konulacaktır. Bursa - lstanbul arn
mna da fkl§er takım tekli yani dlSrt ta
kmı tekli kuron portör konulncalctır. 

Aynca Adapazarmda yeni bir merkrz 
tesisi takarrür etmlı,tir. Bu merkezde de 
nı;m bir kuran portör repet6r konulacak
tır. 

Nafia vcklleU, oehirler arası eebe'ke
ıdnln takvlyeal icln yapılacak bu te!laa
ta urfolunmak Uzerc 370,000 liralık tah
lisat verml§Ur. 

Bu tesisatın yapılmasmdan !Onra nafia 
vekAletlnce hımrlantnl§ olan program 
mucibince henllz echlrler arası şebekesi
ne ithal edilmemiş ı;.ehir ve kasabaları
mız telefonlan eebekeye bağlanacaktır. 

Tonton ~m~aı
nın !kl'j peiD 

ın 

Büyük sularn~ tı 
Programının tatb~~.~ 

Menemen ov11sında sulama tes 
01

yo!/ 
inşaatının son kısımlarına beŞ~dU'· va;,;, 

Nafia vektıleU, memlekctiınizln feyizli 1 bemmfyctt buJunınak ıı:ıtıııbit t>lt ~r 
arazi p:ırçalnrından daha fazla istifade memleketin en iyi ve ası • .-ıı ~ 
ve vatandaıım sıhhatine muzır bulunan da bUyUk bir arazi parÇ ~ bO , 
bataklıklarla su birikintilerini izale et • ıacaktır. Bu itibarla bU 

11 
~ 

mek, nehtrclrln feyezanın~ mAn1 olmak inşaatın en ebCınınlYet ..., ti' 
için tatbik edilen bUyilk sulama progra- maktadır. ak.! "11Y, / 
mmm Menemen ovası sulama ana kanalı Bahsettlğlmlz rı:ınıtaksd ısı-0101°' 
in!iaat ve BUyUk EmlrCılem regUIAtörU 

1 
,'Ukarclıı g 

k elsatınm har tası ~ 
inşnatma da .baulamak Uzcrc hare ete ~ 

gcçmietir. Bu fnfia.nl Gediz nehrinin Uze- l lı s 11 f 
rtndc yapııan suıaır.a test.satı tııin1n do- K e fabr dlf 
kın: ve onuncu kısımlamu teşkil etmek- onserv re'" ; 
tcdir. Bu kısımlar :Menemen ovasınm SU• Ve m 0 8 DJ ere ~~ I 
!anması için yapılacak olan Emlralem - k :ıscr'le cJ• il>' .1' 
deki rezU1tı.förle sulama ana kanalmm in- Ttcaret odası, 0 U ?ıl~ Jlll'':ı 
t;aatıdu. Yalnız bu kısım için 552 blo il- amele vergisi va%1Y0 ~ ~ft' 
ra sarfedilecektlr. kik ynpmq ve bir rapO~~eıe et· ti 

BilyUk sulnma programında Menemen Konserve fabrikatörleri e)te4fı'1 ... ~"'' 
jSteJll ,,,,,,. 

ovnsmm ıulanma.•1u işinin bUyUk bir e • sinden fst.18nalarınl eder 
por da ayni fikri ıı:ıudııf s• 

Radyo antenlerl 
Şehir Meclisinin salı günU yaptığı 

son toplantıda, radyo antenleri hak -
kında hazırlanan talimatname Uzerin
de görüşUlınUş ve talimatnamenin 
encümene iadesine karar verilmiştir. 
Zira, talimatnamede halkın anten 
çekmek için belediyeye müracaat et
mesi gibi bir kayıt varclır ki, birçok 
Meclis azalnn bunun bUyUk bir zor. 
luk çıkaracağını işaret edere~ itiraz· 
da bulunmuslardır. 

Şehir Meclisi pazartesi gUnU topla· 
nacaktır. 

tedır. ~ ıet 
Sefeıı 

Çl~ek ti ~ 
ce111'Ye ~ tıf 

._,.11:: ,e .Jttte1' el' 
Halle arasında çf;c~~et 

mak ve halkı çıçe ,, içelt Z 
vik etmek için bir ç '- -~-ı oçU11 

a.suııı ~:-il... . _,.uı 
miyeti,, kurultn rf reisJJf; t UfV·:ıı 
tir. Cemiyetin fah siJl tJ~ el'~~ 
umumt mUfetti§ T~~r. 11C1~e f1"r 
alacağını vaat etınıŞli"f ~eri . er tt 

tf rnuhte 
ler cemiye " Af atlıı 
ler açacak, mUk 
edecektir. ~ ~e 

--<r " • ,,, 
Deniz eso 11e" 

Şirketi fla~r ıeri 
, Kış tarıfe ~ı-:. 

pcıılJ- ..ı!ejpf ~ 
Şlrketlhayrlye ile "ıt t11% 

eahlller se!erlerl l:Cıcti11 tl~ıf 
zırlanmıotır. Bu ta 

0 
bllfl'' 

klnunun birinci gilP 
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Ecn~bi heyetler memle--~ 
t ketlerine dönüyorlar 

)ij( Şefin~ Baş tarafı ı ncide ~ekilmes:ne tahammül edememektedir. samimiyetiyle m!lletinizin yükselmesi-
duny ız, Atatürkün dehasını Atatürkün ölümü ile Tür'ldye ve bütün ni temenni etmektedir. 
lMd~ğ 'kabul etmiştir. Bugün insanlık: alemi muhakkak büyük bir a- Yeni Reisicumhurunuz İsmet İnönü 
buJclll ~tnız senelerden sonra en dam kaybetmiştir. Fakat bunun yegane tarafından kabul edilerek fevkalade 

~.\tasın u tarih verecektir. Türk teselli noktaııı, Atatürk oldül:ten sonra hüsnü kabul gördük. 
Oııu11 a. Yaptığı cenaze merasi- elinden bıraktığı meş'cıleyi, gene onun Bu arada iki de,·lct arasındaki kuv -

tt · 1nk l" d b h d' · liUni .. 1 apJarını gayet iyi kadar bu işlerde yuğrulmuş olan ismet vetli rabıtalar an a se ıl<h.,, 
l"' &ostcr · · . • • • llırJc rnıştır, Merasım es- lnönünün ileriye götürmek vazifesini 

~ c Olduı>uOtdusunun da tam bir bü- almış olması.dır . ., 
~ .. nu g" d' 

~ 11 l'apark or uk. Atatürk milli İran mümessi'inin beyanatı 
4~r ~ <leı;ıJd~n tnuntazam bir ordu- İran heyeti reisi general Na:icivan 

•• a.c Oldu . Fakat buna rağmen da b::ya:"11tın.:1 ~·::-krı d!yor: 
l'ra;t n Bu da gösterir ki vazi- "-Büyük teessürün üze tamamen iş· 
~her ası) olursa qlsun Tu"'rk or-
~ :ı:aırıa . . tirak ediyoruz. Çünkü Iran ve Türkiye 

•• llınc11 ı.. n ıtımat edilir. iki karde§ten daha yak n bulunan iki 
ı~ l' u;~i§un~ kaniiz ki, dost devlettir. Şimdiye kad:ır An karaya hiç 

h~ı. lcrı \>ardır Yenın baş·nda ona la- gelmemiştim. 

D~n memleketlerine giden Bulg:ı.r 

heyeti saat 12,30 da Taksim abidesine 
bir çelenk koymuştur. Bulgar ha" "·e 
nazırı general Dackalof bizz~t kendi e
liyle çelengi abideye koyduktan scnra 
hususi defteri de imzalamı~tır. ,, 

Amanullah Han bu sabah gitti 
Ata'mrzın ceıınze merasiminde bulı,m

mak Uzere ltnlyadan şehrimize gelmiş 
ı:ı ....... . .. 

'''ll Ankarayı fevkalade asri bir olan eski Efgan kralı Amanullah Han bu 
ın .... ·ı· . 

J he ~"51 ın1:1 beyanatı şehir buldum. Cenaze alayında gördük- sabah saat 10 da Palasina vnpuru ilC' şeh-
a letı re · 

\.., Yl·rıı ısı Barcn Aloizi de lerim beni çok mi..teessir etti. Or• ·1 
s ıc r •ştir: babalarını kay betm:ş bir ailenin ağla • 
•ı a:ı:ıa .. 

, tı 'c··ı· Soz söylemeğe maale- masını gör.düm. Ş:ıh hazretleri, bütün 

rimizdcn ayrılmıştır. Amanullah Hanın 

yanında damndı ve oğlu da beraber bu-
lunmaktadır. 

, n,~1 ıtn. Yalnız memleketi-
• '""Ilı h .. .. 

gı:..stcri] usnukabul ve A tatür-
l,•1. rı dere.. en se\•gi ve samimiyet 

• lll -.e tn .. 
l 4ln .ıtehassis etti 

1 l'lıij . • . .•• 

1 
e.>eti ınessılının beyanatı 

c <! tc.ai . 
1' elllııır general Podokorskı 
~bcct· ~ ır: 

Atatür'kü Emil Ludvik 
anlatıyor: 

1 !Cfin· 
t 
\'~irc~· .. ıze yaptığınız son 

.. ı urn·d· 
· /.\rı'ka 1 ımin fevkinde çok 
~ ray1 • • t ıa ıa ıyı gezemedim. Fa-

araJı A ll'landa go" d" w •• Ç • 
"tat" r ugum u 

t. .q' Utk 
" "•'c:c . dehasının nelere 

la gıni ·· Ya d" gostermektedir. 
lttilJcti onerken duyduğum his, 

~.la .. c:•sirn Ordularının ayni .d.ere
\>;.ıUuk 01 d.~klarıdır.,, 

·v.ıtı 11~ h nıunıessilinin sözler! 
\ r :tı·ll~u b;rcti resi Faik Satku 

! Yanatta ıunları söyle-
Ic~1 

~ a c'kcu . 
•ı.~ hıt1" nızden pek güzel inti., Ilı .roru 

t 'deni b~· Ankara, bugün ha. 
~~ ' ır Avrupa şehri halini 
n rk 

• il c • 
c.c1· enaze • . d h · ı 'ii t meraıımın e al-
c f .. ecssur b'' ük d h. • Cda• ı uy a ının 

ı~İıti ~rl~klarınm tamamiyle 
r, arız bir şekilde göster-
h r d 

~ t 1lcti ~anın ziyaı şüphesiz ki 
arar,11d rafından değil bütün 

1 aıı te .. 
~)l esııurle karşılanmış 

t r ''a. rn .. 
•cıo.. Urtıes ·ı · . .. 1 • ~ ·•ada sı ının .soz erı 

~tcır llAk 
lı 1ıııı: .. ene t n araya tayyare ile 

':-c] ~llrjYcıtYYare ile dönen ispan. 
o,.. heyet' . . . 

l "Clli ının reısı nazır 
t11r Ct d 
~ı.ı : e §U beyanatta bu -

~ 'c>'aha . 
<! llara ,/1rnden evvel, Atatür-

llı. 'Pa~rtııyan şahsiyetini ben 
)J~ tcrlllıi at bu sefer. kudretini 
• l'tb1Jir· ! 0 lu,Yorum. Salahiyet. 
~~na ırn. ki, Atatürkün dara-

< ·~lt~c bir :·~dırdığı bu inkılapla
~ llı.11l'lsıtd §•ne daha tesadüf et. 
~r, 1ııc1e •r. Atatürkün cenaze 

\o • a ·ı 
llı b~ asker~ ~Yan, çocukları, ihti-
~ r 1ftı~d· erı gördüm. Bu çok 

ı ı ıscd' 
tr ~ ~rar1 ır. Bir şefin halkın 

c\ol ndan b 
• h tt re . u derece sevilme-

Y\ırı ısınc . • 
a , Ya111 nasıp clmıyan hır 

c Crjtı.i!'\ dn' en metin askeri olan 
:ı • •. ltndik ·ı~h ıc"tı .. sı a omuzunda 
~e.. il onu d •• 
d 'li 0 n e goz yaşlarını 
.. llun r 

'a ""ıtı.ı . §e •ne ne kadar 

11 f~~la iJ;s~at eder. Türkiye, 
~·ı. rlıyccekt'ır Ç" 1 ·· A-ıtada 

1 
• un tu 

'r a -ıycccı.ıi arı onun çizdiği yol-
·-ı· " Cr ~ }, 
1 

•liır-' ve onun eserini ta· 
• •l "it 

~ .,,, ... 
't ~'at, finôiy~ Nazırının 

' \t . lıe" . t }' .rCtı re· . 
~ ~ e n ısı ve Yugoslavya-

;-0 Cl.tırı 
ı::ı r: general Mediç de 

,. '-'t~\J •• 

1\ b· ... bUrt1iiz .. 1'"•ıtıı .. h husn:.ı kabulün, 
ı.ı " aı··1 r l'la b' .. ı taten dost ve kar-

•.ııı ır ke 
·ı ıı lıtu11 re ~~ha l:ani olduk. 
• ~sıı 'l/Ugençlıge hediye ettiği 

ı. c·ı.... cuda g ld·~· . l 
~ı ··•e;ıj 1 . e ıgını ya ruz 
t,.tıttı'ie b~ c ıfade cdeöilir:z. 

Atatürkün ebedi ziyaı kar§ısında 

dünya milletlerinin duyduğu heye· 
c~n ve teessürü aksettiren yazılara 
hemen her memlekette ve her diL 
de çıkan ıazerelerde rastlıyoruz. 

Fransız matbuatı da, sıksık ve bü
yük ıa)l.falar ayırarak Atatürkten, 
onun eııiz inkıli.bından hayranlık
larla bahıediyorlar. 

En büyüğümüzün ölümü münasebe
tile memleketimize gelen Faris - Soir 
gazetesi muharrirlerinden O. P. Gilbcrt 
yazısında diyor ki: 

"Türk hududuna giriyorduk .. Hudut 
ta nöbet bekli yen ncf ere sordum: 

- Atatürk ölmüş .. öyle mi?. 
Nefer merhametle yüzüme baktı, son. 

ra acı acı güldü, eliyle yerden bir şey 

süpürüyormuş gibi bir hareket yaptı, 
sanki: "Git işine, içimizde yanan acıyı 
sen nasıl anlarsın! .. ,. demek istedi. Ne
ferin o acı gülüşü kadar kuvvetli bir ağ· 
layış olamaz ... 

istanbula geldiğimiz zaman şehir öl
müştü. Halk sadece kendi vicdanlarının 
emriyle umumi bir matem içine girmiş. 
ti.,, 

Muharrir, Atatürkün can çekiıen 
Osmanlı imparatorluğundan dip. 
diri bir Türk devleti yarattığına 
iıaret ediyor: 

''O Asyanın kıyısına mükemmel bir 
nebatm tohumunu serpmişti. Nebat ya· 
vaş yavaş kemale erdi. Ve artık bugün 
müstesna bir kuvvete maliktir. Piyerlo
ti ya~asaydı, Türkiyenin bu muazzam 
terakkisi karşıs nda şaşalardı .• , 

Fransız kadın muharrirlerinden 
Mari • Edit dö Bonöy ~öyl-c diyor: 

"O büyük bir asker ve kıymetli bir 
develt adamı idi. O yurdunu zaferden 
zafere ulaştıran birinci sınıf milli şefti. 
O memleketine neslinin, tarihinin ve li· 
sanının benliğini tanıtan kıymetli bir 
mütefekkirdi.,, 

"Atatürk harp saflarıda neferle yan-

yana harbeden bir kumandandı. Bir e. 
sir yunan askeri ateş hattı.nda karşılaş
tığı büyük kumandan karşısında .dona 
kalmıştı. Halbuki o değil bir nefere, 

mağlUp düşman kumandanlarına bile hüs 
nü muamele edecek ve ~adırında yer 
gösterecek kadar büyük bir asalete sa
hipti.,, 

ı'1uharrir, Atatürkün, bir gün ge. 
ncrnl Şcrile Türkiyen.in nasıl diril
diğini ıöyle anlatmıı olduğuna iıa
rct ediyor: 

"Bizim neslimiz Altay dağlarının 

yüksek yaylalarında kartallar gipi ya
şamıştır .. Bizim uzağı görmek, şimşek 

gibi hareket etmek, lazım olunca tek 
başımıza vuruşmak gibi vasıflarımız, 

bu kartal hayatı yaşayan neslimizin mi
rasıdır, O zaman Şarktan garbe dcğru 
hicret edilmişti .• Yeni Türkiye kurul -
duktan sonra ise eski Türk medeniye • 
tinden istifade etmek üzere garbten 
Yakın Şarka dcğru hicret başladı.,, 

"Atatürk bu sözlerinde ne kadar 
haklıydı. Bu ne muazzam kartal uçuşu 

idi. Asırlardan sonra memleketin bütün 
lüğünü, ır'kının benliğini bütün dünya-
ya tanıttı.,, 

1skoçya kraliçesi "Mari,, öldükten 
sonra kalbinde Kale kelimesinin yazılı 
olduğu görülmüş diye bir İngiliz efsa. 
nesi vardır, bugün Atatürkün kalbi a
~ılsa oraya "Türkiye,, kelimesinin hiik 
edilmiş olduğu göriilür.,, 

Emil Ludvik, Atatünde tanı§mak 

ş~refine nail olduğunu i~ret et· 
tikten sonra büyük Jefimiz ile mü
lakatını §Öyle anlatıyor: 

''Atatürkü ilk defa clarak askeri elbi-
senin muazzam haşmeti içinde tanımış
tım .. Bir kaç sene evvel tekrar huzuru· 
na kabul oluncluğum zaman onu sivil 
elbise için.de fa'kat daima ayni ince tav
riylc buldum .. Aln•nın derinleşmiş çiz. 
gilerinde, gözlerinin bakı§ında, eserini 
muvaffakıyetle başarmıs bir insanın 

sonra!.:ı 
Elli senedenbcri kom§~ ularak yaşıyan iki ihtiyar kadın biribirlcrile kar

deş çocugu olduklaı-ını an('ak bugün öğrenmişlerdir. 
Bunlardan biri Mi is Meri Barn'dır, diğeri de Misis Vilkinson. Aynı cadde 

Uzerinde ve biribirlcrinden bir iki ev aşın oturan bu iki kadın, yalnız sokakta 
karşıla tıklan zaman sC'lamla~ırlarmış. 

Elli srncdl nbcri bu böyle devam ediyor. Nihayet geçen gün M!!:is Barn'ın 
kocnsı Müyor. Bunun üzC'rine Misis Vilkinson komşusuna başın sağ olsuna gi
diyor. O zaman dcrtl<'1miy~ baJ lıyorlar ve biribirlcrinc hayatlarını a:ılatıyorlar. 

Bunun üzerine, biribiıile kardeş ~ocuğu olduklannı, öğreniyorlar. Misis 
Vilkinson diğerinin amca"ının kızıdır. Bunu öğrendikleri znman ıierhal sanlıp 
öpüşüyorlar. 

Çekoslovakyanın 
çe eri bitmedi mi? 

Rütenya arazisl hakkında Lehistan ve 
Mncarfslan mesele çıkaracaklarmış 

Londra, 21 (A. A.) - Evcning Stan
dı:ırd gaz tc'ii, Avrup:ıda buhran tC'hlike
si b.-ı~göstcrdi b:ı lı~ nllınd::ı. yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

"Polonya Çckoslovakyanın RUtenyn. 
kısmında bUtUn hudut bo~ unc~ ~ edi fır
ka asker Uıhşid ettiği gibi Romnnyanm 
Çckoslovakyayn yardım etmesine mtı.ni 

olmak içfn de Romımya hududunda kırk 
bin kişi tahşid eylemiştir. Öyle nnla§ılı-
yor ki, Po1on~ a ve Macaristan Romanya
) ı mcrke:i A \'rUpn ile birleştiren bu RU
tC'nya nrazi ini orl d::ı.n knldırmağn ve 
knndl aralarında ı:ı:ı~ !aşmaya azmetmi§
lPrd lr. Hattıl, bu hareketin tarihini de 
bu n.;,n 27 sinC' tC' bıt c.tmişlcrdir. 

Şimdiye kadar A!manya, bu harekete 
mfıni oluyordu. Fakat bu sabah Polonya-

emniyet ve huzuru kalbi okunuycrdu.,, 
"Türkiyenin si} asetini bilenler, Ata

türkün demokrasi prensiblerinin tatbi
ki ve bu serait ile milletinin refahına 

çalışmış olduğunu takdir ederler.,, 
"Atatürkün imzalı bir fotoğrafını 

görmüştüm.. Kuvvetli elinden çıkan 

imzasında Kemal i.,minin son harfi, 
sanki yerleri delm~k istiyrn b:r enerji 
ile aşa ~ya do r J ce ''il'ni ti ,, 

ya ve Mncnristana yaptığı bir tebliğde i
ki şartla bu muhalefetinden vazgeçeceği
ni bildirmiştir. Bu §artlardan birisi, Dan 
zig üzerindeki milletler cemiyeti kontro
lUnUn ilgası, Danzigin kafi bir Alman 
~chri halini alınası ve ikincisi de, Rliten
yn Mncarislann ilhak olunduğu takdirde 
buradan Çckoslovnkyadan geçmek Uzcrre 
Romanya hududuna kadar Almanynya de 
miryolu ve otostrat yapmak imtiyazmrn 
''Cl ilnı f'Sidir.,. 

Marlcn Dill'ih';n yaz tatili bitınlı:;tlr ve 
nrlist Amcril:nya hareket etmiştir. :Mar
l"n yazın son aylarınd:ı A\TUpaya gel
miş ve I•'rnnsanın ccnub sahillerindeki 
plaj 3 hirlC'rindcn birinde birkac ay kal
mı~tı. Resimde-, Marlcn Ditrih Amcrikaya 
gitm('k üzere Paristen aynlırkgn trenin 
pc>ncercsindc görülüyor. 

t~· il ır· un gen 1 • .. 
ı).. ..orcı .. ç erın gozyaşı 

.... r le uın. Bu .. · 
ı - ı, At .. gozyaşları ıs-. ııı, aturk" 
~ llıı~ un yaptığı inkr 

°"ı.ın "'e J.:avramış bulunan 
cbcdiyYen aralarından 

Bu sene yine belki yılba~ı hediyesi olarak çocuklara. top, tüfek. t:ı.nk g!bi oyuncaldar ,·eril ('ek. Burala da iki bü. 
yilk bebeğin böyle bir oyuııcaJ:la oynadığını gGrüyoruz. Fakat, örıkr~.ı 1 'd topoyunc~ktan 1iyade hakıl:f .Jir to;-a ya. 
kındır. Çünkü bunlardan biri (~ağdaki) İngiliz Harbiye N:ızın Mi.:Jer Hor Beli.,a'dır. Diğt ri d.., me. hur lnciliz motör 
sanayii f abrikatöl'ii J ,ord N~Iild. Fabrikatör yeni bir top nümuncsini Harbiye .Nazırınn göstc.riyor. Tecrlıbclcrdcn i. 
kisinin de memnun oldukları yüzlerinden belli. 

ZAYİ 

Tatbik mührUmU zayi ettim. HükmU 
yoktur. 

J\adrl ()1.ycr. Beşiktaş Aydınlık 

sokak 22 



tÇERDt.: 
* Sivu • Erzurum hattının açılm11 o

lan Kemah • Alpdumanlı ve Erzincan b
tasyonları arasında eşya nakline iki gün
denberl başlanmıştır. Yolun Erzlncandan 
llerdeki kısmmm da derbat ln~tma 

başlanacaktır. 

* Denizbanlt işletmesinde lbir vapur ba- \ 

kmı dairesi tem edilmiştir. Bu daire va- ı 
purl:ı.rm ternlı: tutulmuı ve yolculann is
tirahatinin temini buaualart)Jla meşgul o
lacaktır. 

* Son bir hafla zarfında 1ıtanbul gUm 

rUklcrinden Almanyaya 7.762 liralık ce
\iı, 00.796 liralık yaprak tUtün, 21,151 u. 
ralık yapağı. Yunanlstana l,127 liralık 

torik balığı, Ameıikaya 187 liralık pirinç 
lngiltereye 2.855 liralık yün gönderil • 
m tir. 

* Şehrimizden transit olarak geçen ec
nebi yolcularm bir gtln içinde fehrl na
sıl gczece1derinl g5sterir oekilde beledi
ye tarafından bir bro~tır hwrlanmı:ştır. 

*Eski Osmanlı hUkOmetl borçları tah
vllaunm bu ıenekl on blrlncl kuponunun 
tevziatı ba)Tama ruladığuıdan tehir e
dilmletir. Pazartesiden itibaren verilmeye 
ba lnnacaktır. 

* btanbul tramvay eirkcUnfn hilku
met tarafından etmalmması için müza
kerelerde bulunaca'lt olan Belçikalı şir

ket murahhasları bu günlerde eehrimize 1 

gelerek derhal Ankaraya gidecektir. Mü
zakerelere pazartesiden sonra başlanma
sı muhtemeldir. 

* Elektrik idaresi mevcut te&satı kuv
vetlendirmektedir. Bunun için Sflahtara
ğndan Kartuhışa kndar bllytlk bir hava 
hattı yapılmıştır, oradan Ayaspaşa, 

Tozkoparan ve Beyazıda kadar bir kab
lo kurulmuştur. Beyazıttakl muhavvlle 
merekzl de tnkviye edilmiş ve aynca bir 
de KarngUmrUkte muha\'Vile merkezi te
sis edilmiştir. 

* Harb halinde, kendilerinden istifn
de edilebilecek kimselerin polise yardrm
cı olarak yctiştirllmelerl ve bunun için 
bir kanun l!yihnsı hazırlanması karar -
laştııılmıştır. Bu bwrust.a ıimdikl halda 
tclkikatta bulunulmaktadır. 

DIŞARDA: 

• lngilterenin müracaatı üzerine A
merika hükumeti. Hitlerle yaptığı mülA
kat esnasında Çembcrlaynı ı:ılddetle ten
kld eden bir sesli film vücuda getirmlş 
olnn bir sinematograf makinesine eansllr 
koymuştur. 

Amerikan matbuatı ecnebi bir devlete 
hizmet etmek üzere ilk dcfn olarak san
sllre mllrncant edildiğini kaydeylemek
tedir. 

* Kolombiya hükCımeU, Berlinde bulu
nup henüz itimatnamesini \·ermemiş olan 
orta clçlslni muvakkaten geri çağuıxnş. 
tır. Elçi, dün aqam Parise hareket et
mlştlr. 

Bu tedbire ıebeb, aon günlerde yahu. 
diler aleyhindeki harekltta ıeflrin ma -
ruz kaldığt hakaret için Almanya tara
fmdan hcntlı tarz.iye verilmemlı olmam
dır. 

* Hollanda kraliçesi, ~nilmUzdeki ilk
baharda Brüksele giderek. Belçika kralı 
Lcopoldiln bu kere yaptığı ziyareti iade 
edecektir. 

* Almanya - Çekosolvakya arasında 
kat1 hududun çizilmesi Uzcrlne dlln Al
man kıtaatı muhtelif mıntakalan aaat 10 
da ~gal et.ml§tirt Bu işgal esnasında hiç 
bir hadise olmamıgtır. 

* İngiltere kral ve krallçesl, 21 ıı.ıbat
ta "King George11 5:' zırhbsmm Nevku
telde denlze indirllmesi merasimine ri
ya.set edeceklerdir. 

* Cenubi Kalüomiyada olmdiye kadar 
görülme~ vUs'atte ibllyük orman yan -
gınlan mühim tahribat yapmaktadır. 

Şjmdlye kadar lkj yilzden fada ev l'&n· 
mrş ve birçok sinema yıldızlannm mali
kaneleri kili olmuştur. Binlerce kişinin 
yangınlan söndürmek için uğraşmnsma 

rağmen ateş gitgide bUyllmektcdir. Bir
çok mmtnkalnr ateş )'ilzünden mahsur 
bir halde bulunmnktadın. 

* Macarlstnnda Naip Horti, parlamen
toyu bir k!nunuevvele kadar tatil etm~
lir. 

* Danzigde Almanyadaki yahudi kanu
nunun tatbika ba§lanmns1 üzerine Po
lonya hükümeU, Danzig ayanı nezdinde 
tcs"bbUste bulunm~ ve Polonyalı yahu-
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lhıEll 

Ot 
YeNJ 6E/'lli. 
NİN 

OFJllJlRlE., 
DıG/Hı 

GöRJYot( 
/A l A~!)ı 

'91<7 ıH Hf ~ .ŞF'I 11.fL· 
lDLMvnı.1.(1-. l'lf/Kı' {J,f 

l.İAIAYı 7V7J:J~l/I(, • 
IJ İ2 /J~ l<IJRJffJA/'11 
SFY~EDE-ce. 

G/. •.• 

_...--~ I 

Norveç kraliçesi 
öldü 

~~~~---.;;; ____ ;;; ____ ;;;~------=' 
Günef1 20 Asrın 

Krall~~. macera ve 
s por he\'esll1d bir 

lıaduıdı 

Ulu ÖNDER 

ve Ebedi ATA TÜ RK'iifl 
Ş E F l M 1 Z ilett 

Ufulü üzerine htanbulda 4000, lzmitte lOOQ ve Aılkarada alınan 1000 metre film ara11ndaıı .,.ç Jııd"'f 
3500 metrelik tam, en mufassal, Ankarada ve tatanbulda yerinde ve hakiki sesli makineleri• • 

B~g;ü·~····y;lnız iPEK sinemasınd8 
ve film dosyalarımızda mevcut, ATA TURK'e ait bütün filmler-der:. mürekkep ve bizzat 
ATA TURK:'ün Türkiye Büyük Millet Meclisinde irad buyurdukları nutuk. 

Bugün santl 1 ~e matine 

A• :::!~=~~~~:!: lzmk:HB;iıÜ~ENME iEK~ine111ıı- ~ 
{ ~österme~te oıdu~LI t 

Kraliçe Maud 

Norveç kraliçesi Mau.d bir mUddet
tenberi tedavi edilmekte olduğu Lon. 
drada geçen gUn ölmUştür. 

Kraliçe Maud Ingiliz kralı Vll inci 
edvardın kızıdır. Kendisi !ngiltereaen 
ayrıldığı gündenberi eski vatanını gi
dip görmek istemiş, fakat Norveç saray 
adetleri buna mani olmuştu. Kraliçe, 
nihayet hastalanması üzerine tedavi 

Paris, 25 - Havas ajansr. Fransa ile 
Almanyn arnsmda yakında MUnihtc Hit
ler \•e Çcmberlayn tarafından imza edil
miş olruı beynnnameye benzer bir beyan
name imza edileceğini nsmcn teyid ey
lemektedir. Bu beyanname ile iki mem
leket bllh8"a aralarındaki dostluğu te
yid edecekler, mütekabil bududlarmı ta
nıyncaklar ve lhtiliıf halinde blrlbirlerl
lo istiııarede bulunmağı taabhüd edecek
lerdir. 

Alman hariciye nazın fon Ribbcn- \ 
tropun bu ay sonunda Parise gideceği 

Berlinde salA.hlyctli mahafilce teyld o-
lunmnktadır. Bununla beraber, ziyaret 
tarihJ henüz knt'f olarak tesbit edilmiş de 
ğildir. Namlarm, 28 eonte3rin pazartcsl 
gUnU Pnrise gelmesi muhtemeldlr. 

Gene nynl mnhafilc!e von Ribbcntro-
pun Romayı ~yareti de mevzubahs ol
maktndrr. 

maksadı ile İngiltereye gelmiş ve crada 
ölmüıtUr. Norveç kralı da kansı iie.bc-

dilcrin hukukunun muhafazasını lste .. raber, Londrada Bu'ltingam sarayında 
mi.,tir. misafir edilmekteydi. 

* Yanhıı bir manevra neticesinde ltaı- VII inci Edvardın kızı prenses Maud 
yada Tnrant körfezinde İtalyan donan- bundan 37 sene evvel Norveç kralı ile 
mo.smn neli Lampo muhribi ile Pola kru· değil, bir Danimarka prensi ile evlen
vnzörU arasında bir çarpı§ma olmuııtur. mişti. Fakat, 1905 .de yapılan İsveç • 
Knmızörün yaraları ehemmiyet.sizse de Norveç birliği üzerine Danimarka pren
muhrib oldukça ağır hasarata uğramıştır. si Kari, Norve~ prensi oldu ve bu su· 
MUrettebatmdan altı kf§i ölmüııtür. Muh- retle Danimarka prensesi olmak üzere 
rıb, romorkörle limana kadar getirilmiş- fngiltcredcn ayrılan Maud Norveç kra· 
tlr. liçesi Unvanını aldı. 

* Frnnsa bankası iskonto hnddlnl yUz- Norveçliler Danimarka prensi Karl'ı 
de Uçten Jki buçuğa ve esham üzerine 8 • kendilerine kral yaptıktan sonra , ona 
vanı haddini de yüzde dörtten Uç buçu- tarihlerinde me~hur bir isim olan, Haa. 
ğn indirmiştir. k.~ adını vermi§lerdir. O za:nan 3 ya-

* Almanyada radyo abonelerinin mlk- şında olan veliaht da Olav ismini almış· 
tan 10.753.179 a baliğ olmuştur. Bundan tı. Yalnız, kraliçe, eski Ingiliz ismi ile 
650.759 u Almanyada ve 23379 u A\'US- kalrru§tır. Esasen, büyük Norv,cç Nor
turyadıı parasızdır. veçli Ka§if Amundsenin gemisi de bu 

* Be)TUt mfiftUsU, Filislindeki vn.ziyl't ismi taşıyordu. Macera vo spor hevesli. 
dolayısiyle bu sene mutat bayram te- si olan kraliçe bu ismi muhafaza etmek 
zahUr ve merasimlerinin yapılmamasını istemİ§tir. 
CınrGtmiştlr. Kraliçe Maud, bilhassa kayak sporu 

* Btidgetovn (İngiliz Antil adalan) ile meıgul olurdu ve karlı tepelerde o
dan bildirildiğine göre Bardos dvannda nu oğlu ile beraber hemen daima gör
klin Salntc - Luclel adaaznın dağlarm- mek kabildi. 
dan kop:ın çığlar.15 kişinin ölUmUne se- Kraliçe :Nlaud, İngiltere ile Norveç 
bcbiyet vermiştir. Bu facia 3 hafta Iası- ı arasındakiki dostluğu kuvvetiendirmit 
hısız yağan yağmurlara atfedilmektedir. sayılmaktadır. 

lsta ııbulTe~efon Müdür üğünden 
1 - Telef on şebekesinde yapılacak tamirat münascbctilo lstanbul vilayE.'· 

ti huduttan dahilinde yaptlması icap eden tahminen 300 M2 parke, 300 M.2 
adi 100 M2 asfalt, 100 M2 çimento ve 100 M2 şose tamirat işleri açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Muhammen bedel 699 muvakkat ıteminat 53 lira olup eksiltmesi 28-11-
938 pazartesi gUnU saat 15,20 da müdürlük binasındaki Satınalma komisyonun. 
da yapılacaktır. 

3 - Ş:ı.rtnameleri her gi4n Levazım Amirliğu~izden ~rırnsız olarak alınabi· 
lir. 1stel.li!er!n muvakkat terıılnat ve kı>ldırını işi yapabil rPklerine -lair Istnn
bul Belroiy~~indf'l'! als.rhk!:m chliy(;t ve sair vcsikalnrile o giln saat 15,30 n 
kadar Komisyona müracaatlan. (8290) 

U LU Ş EFi MI 
. •• JI{ 

ATA T U R ., ... ~ 
Cenaze merasimini, Dolmababs;e sarayından Sarayburnuna ~ .. aJ!' töre~ 
burnundan torpidc ile Yavuza nakli, Ankarada Yıapılan ırJL:a~ dİJ'ıoll" .fi 
Reısicümhur ile vekiller ve saylavlar ve gcneratlerin ve. ec:~c ~ısııt' 
heyetleri ve as1{eri kıtalarırun tazim ve takipleri ve &aıreyı 
bütün tafsilatile gösteren tarihi filme ilaveten: R 

VIVIAN ROMANCE ve PlERRE RENOI 

A şKlınditA·HçELe:~i 
ttırınııınıımtınınıı- büyük Fransız filmi gösterilmektedir. 

.. ... 1ı11-.111ıı11111ı-.11ıı91 Bugün matinelerden itibaren -~~·_.. 

r 

SARAY sinemasındS 
Büyük Şefımıs 

ATAT ORK'0~t1' 
. . biitiitl 

btanbuldan Ankaraya kadar muazzam cenaze törcntlll 

gösteren sesli ve sözlü filme ilaveten: E 
ANN HARDING ve VASIL .RATHEBON vir eoıtt 

'K~d~~ ~i ~o;··~ mKa t ~1 1~..; 
·ıacekUf• 

Franaızc:ı 5C>zlü heyecanlı ve hareketli film göıterı 
Bugün saat 11 den itibaren b."ılar. 

sınd• 
Bugün S A K A R Y A Sinenta ~., 

•"o t(ılY 
Ulu Şefimiz ve Büyük Onderimiz: ATA TORJ{ u atıl ~e eıeıt: 

la 01uaı.t '("e ·~.tıf DoJmabahçe sarayından Ankaraya kadar yapı n . filr1'1e ı a ,otv· 
cenaze merasimini bütün tafsiUitiyle gösteren tarih~ ı..tt -tC 
Me§hur Zenci mugannisi PAUL ROBSON, ANN 

LODER tarafından temsil edilen ı..tfll ~ 
HAZRETi SOLEYMANIN HAZiNE ·ııt fi~ ~ 

Gö•lilmcoıi& T!IRKCE Södil bUvül< ve •i ;;;r '/ 
-·-lstanbul Oefterdurlll[ından : , Pl,ıo-
Sıra Mükellefin 
No. Adı ve işi • :Eski adresi 

Beyoğlu lstiklal 

"ergi mi~darı senesi 1' 1' 
Li. Ku. .0 tJ 

1 Ahmet Mazlum 
lçkili Lokanta ca:idesi 134 115, 20 

10 

936 
,, 

2 " " •• " 359, 
3 Türk Telsiz Tde· u " 

4 

fon puan Limited 
Şirketi 

" " 5 Doktor Fon Aybron 
6 

" 

,, 
• 1400, 00 ,. 

817, 44 937 
54, 38 ,, ota 1S 

180 76 ""'1ı ..ı 

" 
146 

" " • " ,, ' 41, .ıJI'' 
7 Şabat Yako Kıra· .. ,. 935 6fV .. ııı 

athancci 181 222, 70 .. e'~ ' ııııı:.t 
8 150 70 . ,·c o• ,,JY 

" " " ., ' dl. jşl ret' ,.e 
Tarlabaşı Maliye Şubesi mükelleflerinden yukarıda. n tırJtlııl', ıfsi ~ 

yazılı eşhas yeni adreslerini bildirmemiş ve yapıbın n.ra.;aıarıCj. ,e ~~) J 

mamış olduklarından hizalarında gösterilen senelere ~ıt cınişttl'· J Jı {F') 

hırını havi ihbarnameleri kendilerine bizzat tebliğ edıl~fl'l i 211ıı.dde ~ 
Ilukuk usulil muhakemeleri kanununun 141 • 142 ınc t tl,.~O"' 

tevfikan, tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilin olu~ iil-' ~~ 

KABIZ MiSiNiZ ? 
Bu akşam bir kaşık 
MAZON alınız. Yann 
neticesini görürsünuz. MAZON Mevva Tuzunun 

tsmi taklid cdilebdıl~ile?ıı' 
. • ·-lrJı 1' 

bi. ne de tesırı Ul" rııı'" 
isim H OROS 
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Amiral Horti a ~Dır va!ld1.l:ler lstanb\Yllc§la 

1 Yığını müzayedeye 
Qu ~~sıl koymuş?. 
'Yagku.nun donanmasız amırah,i 

tııe osm ctnh imparatorlu-... 
... ~ ~~~.~d~an.~!c.şenavaıdı 

~ lioru b1·1~ı.. f ki d'" .. 
~le-.· 1 cuıarc a r uşmuş 

··ın r 
l':sıc ~0cugudur ve yetmiş ya-

>tc~ c bı Avusturya _ Macarista
ah. 

' den tıye mektebi c..lan Pola 
~ l'lııı~ rıcı et ctttkten .c Jnra Os-

t rato ı 
dcrı1nıı r Uğuna ataşcnaval ola-a. §tir. 

\'•ltiu . 
~ li0~1tanbul sosyetelerinde 

~ tthıorıı guzcı sir'Rh .bıyığı pek 
h }'ır uıtu. O kadar ki 1startbul-

lıit Ilı ınucasesesi menfaatine ya

"- ı... ~elll~:aYcdede bütün .sefirler ve 
~..., t tti kctıer mümc.,silleri sulta. 

Ilı il;t~ltlck için kıymetli bir cş-
lt~·'ll Ji:}~ koyarken meteliksiz 
~ bllla .. rtı ı:nuzayedcyc koyacak 
tı. lllaın.ı1, bıyıgını satıl.ğa çı-

C 
t ıı bıı tc\r . 

1
1 "c 11 .fı salc.n.da ciddi telakki 

. lhllkab ~.rtırıin bıyığı biıyiık bir 

lngillzlt'rin "Don"?tmasrz amiral" 1 mlnl 
'cr<'llkl ri nmlnı1 llorU 

yahudiyi 4iri diri toprağa gömmüşler
di. 

Tuna nehrinde bulunan yahudi ceset. 
leri, Hortiyc yeni b:r lakap kazandır -
mıştr. Ona Avrupada ''Tuna Balıkçısı,, 
denmeğe başlanmıştı • 

1921 senesinde imparator Şarl ve 

Şarlın haris karsı Zita, Macar tahtına 

oturmak için Macaristana girdikleri va
kit Hortinin sağ kC1lu mesabesinde o
lan Gömböş, kral taraftarlarile çarpıp. 
rak c-. lar.r magliıp etmi~ ve Şarl ile Zi
tayı esir etmişti. 

Habsburg hanedanının sonuncusu o· 
lan Şarl Madcyzaya sürülmüş ve nefye
dildiğinden az sonra da mcnfasında öl

müştü. 

Kralsız bir hükumetin naibi rnevkiini 

OS- f)rvam: 14 üncüdı 

nM·e:5·e:I:E: 1 
1 ................................ . 

Kırt· s·ye e nihayet 
verecek talimatın esasları 

Devlet muamelatında büyük Lir yenilik yapacak 
ol3n (iş talimatı) mühim esasları ihtiva ediyor 

De,·lct daire ve mUessesclrlnde kırta
siyeciliğin önüne geçllmesi için, çok milhim 
bir talimatname hazırlandığı mnlflmdur . 

Bu proje mevkii tatbika konduktan 
sonra artık bUrokrasinin tamamen kö
kilndc.n kalkacağı, do-;leUn ka) ıt, ~azı 

ve dosya işkrinin en gilzel bir §ekilde 
tanzim edileceği nnlaııılmaktadır. 

Hükfunetimiz bunun için, blltUn vekA
leller ve devlet dairelerinde kayıt. yazı 
ve dosya muamelelerinin birleştirilmesi
ni ve ayni esaslar dairesinde iş görlll -
meslnl temine çalışmaktadır. Bu mak -
satla bir iş talimatı hazırlanmıııtır. 

iş talimatının esaslan Dahiliye Vekale
tinde Emniyet umum mUdilrhiğU arşh1-
nin tanziminden elde cdılen müspet ne
ticelere dayanmaktadır. Bu talimat baş
vekalette vekt'ıletlerin salahiyetli mu -
me3Sillerinden mürekkep olarak topln -
nan komisyonda tetkik ve nz bir tndille 
kabul edilmiştir. 

Talimat biltün vckô.ktlerde, vilfıyeUer 
ve de\'let dairelerinde mer't olacak ve 
ihtimamla tatbik olunacaktır. Talimatın 
tatbik olunacağı makamlar, mesleki hu
su."lyetıerh1e ve tcı,ıkilatlarınm icaplan
na uygun olmak veya talimatnamedeki 
madd lerl tavzih e.} lem ek üzere hususi 
talimr.tnamcler tanzim edebilecekle>rdir. 
Yalnız bu hfikilmler ana prensipleri ih
lil edemiyeccktir. 

Talimat projesi pek yakında Başvek!
f Jete takdim lalmacak ve başvekalet ta

rafmdan tetki~ ve kabulilnden sonra me
rlyete girecektir. Bundan BOnra talimat-

, 
ta Y<'nillkler ve tadiller yapılabilmC'sJ 

b:ıevekıilcUn mUsaadeslne bıı.ğlı olacak
tır. Bu takdirde llı; senede bir toplana-

! 
cnk komisyon icnp ed n tadillerl yapa
caktır. 

Memurların vazife ve 
mesuliyetleri : 
Memurlann biltUn kudretleriyle mev -

cut vazifeyi, keyfiyete halel gelmeksi -
zin, nzami sUratle bitirmeleri, bu husus
ta mel'ul olan Amirler tnrnfmdan ehem- 1 
miyetle takip ve temin olunacaktır. Her 
memur icrasiyle mükellef olduf;'U işi, der
hal ve fstiznn ancak kanun, nizamname 
ve emirn .. meierde sarahat olmıyan ve 

bunlarda. yeri bulunmıyan yeni leler ve 

kanun veya nizamnamelerin sarahaten 
istizana talik ettiği hususlara milnhasrr 
olaca1ctır. Usulsilz istizanlan ttlyat edi
nen memurlarm bu hcıreketl acemilik ve 
ycı bilgisizlik Bayılarak sicillerine geçlr
meklE' bcımber haklarında memurin kanu 
nu hükümleri tatbik edilecektir. Y~rsiz 
f tizanlarln iş saatırorinin işlerinin ge -
cikmestne sebebiyet verenler hakkmda 
aynca inr.ıbati ceza verllecektJr. 

Vilayetlerde tatbik: 
Talimat hükilmlerlnin tatbikı vlllyet 

ve kazalarda vali ve kaymakamlar tara
fından takip olunacaktır. İşlerin geç kal
m:ısınd n d her te kkulün kendi mil-

lunan biltün t k tı 

linınt hUkıimkrlnin ta bik edilip edilıne
dıJin tNkik e.} lem k Eaınhl~ etini haiz 
olacaktır. 

Evrak teati bürosu: 
lş talimatının en mühim hareketlerin

den biri de merkezde postahanede bir 
başvc di.letc bağlı (evrak teati bUrosu) 
teşk~l.dir. Cilmhur başkanlığı, başvekfi. -
let, Genel Kurmay Başkanlığı, bUtUn ve
kalet] r Ye daireleri, mUstnkil tımum 

mudilrlü ler, milli bankalar, diğer e -
hemml.} etli resmi mUcsseseler ve cemi -
yetler, irkctler bu {Evrak teati bilrosu) 
te3ekkil1Une bağlanacaktır. Ta§rada btl
yilk vilayet merkezlerinde fayda g6rlil
dUğl1 takdirde gene bir (Evrak teati bti
r0$U) kurulacaktır. 

Eilr a daimi bir memur bulunduru
lac k ., e bu tr kilat Bal inde te:ı.ti ye
rlndP h r aatte evrak alınıp verilecek
tir. H burl' te ti s aU rinde her ~ e.ka-
1 tin m 
lanr.M 1 rle tarflann a ılmaBI, 

t r do rudan do-ru}a ma
kamlara a t o an evraklar, f3aretler, 
mahrem kfi. • tlar ve bunlara ben.zer di
ğer hususlar hakkında iş talimat proje
sine v zıh hUkümlcr konulmuştur. 

Takip ve teftiş: 
Merkezde her dairede umum müdür 

muıl\inlcri ve muavin bulunmıyan dai
relerde şube mildilrlcri veya şefler her 
gun daireye gelen ve giden evraktan ta
kip ve cevabı milstelzirn olanları not e-

dcçekler, mup.melelerlnln muayyen mild
detlerindo neticelendirilmesini ve harice 
yazılanlardan tekidi icap P.denleri de 
yaptıracaklardır. Mesai sar.tleri bittikten 
sonra memurların masaları muayene cdi 
lecektir. Muayyen milddetl geçmiş C'vrak 
bulunan memurlar cl'znlandırılacaklar 
dır. 

Y au işleri : 
İş talimatmm mfihlm maddelerinden 

biri de, yazılarda umumI tahrir esasları
na ve hal!!!atan udelik ve icaza çok dik
kat edilmesin! emreden hükümdür. 

lşlerln çok sözle ifadesinden bir fay
da hAsıl olmıyacağı ve böyle bir hareke
tin ll.mir ve mafcvklE'r U:r:erinde i~l bir 
tcı5ir bırakmryncağı mt'murlara bildirile
cektir. Talimat, yazı meselesinde (çok 
iş, az söz ve yazı) yı prensip olarak al
mıştır. 

Plln ve hizalara, hulfuıalara, maf<\ı.·k 

ve madunlarn yapılacak hitaplara, kfı -
ğıtlarm ı,ıckillerine ve renklerine, kopya
lara, b:ışlıklarn ve buna benzer husus -
lara dair iş talimatına snnh mncıdeler ko
nulmuştur. 

imza salahiyetleri : 
Bugilne kafüı.r muhtelü vekalet ı.·e 

resmi mUcsscsC'lcrde imza saliıhfyetine 

alt tilrlil Şeklller crui olmnkta}"dI. EU -
rokrnsinin önilne geı;e::ek olen bu tali
matname bu esaslı noktı:.yı dn ltökilnden 
halletmiştir. 

Tali.matlar ve talimat mahiyetini haiz 
tamimler, BaıJvekft.lete, genel kurmav 
bn5knnlığınn yazılnc-ık muharTerat, ,.e -
kaletl<'rc yazılacak ehemmiyetli yazılar, 
yeni bir hnk vazife tevlit ve tahmil eden 
tnhrirat, ve1 illet makamının bizzıı.t im-
1.asını lt'nsip deceği evrnk ve mUhim 
ııüreleri bizzat vekiller linzalıyacaktır. 

Bunun haricinde kalanları umumi ka
tip veya muaı.~leri, milstesarls.r mua -
vinleri, eube mUdUrleri imza edebilecek
lerdir. 

Evrakın ehemmiyeti ve vekilin, umu
mt katip, muavin, mfistef,;ar ve müdürle
rin imzalıyncakları evrakı vekalet ma
kamı tayin edecektir. Vilayetlerde \•ali
ler vek&.lctlere yazılacak mı.harrernt ve 
telgraflnn bizzat imza edeceklerdir. Sn-

_. Devamı 7 incide 

~ 1. 
1 ındc satılarak tıraş ctti-

~~a.ı, soıt 1 6< o~' 1 <sJ~I ~e H A B E R ' i N R E S 1 M L 1 Z A B 1 T A R O M A N ! : 11 
a. •ttıı~ scvdigi bıyığından işte l~--------------------··------mm::mm_ıı:m:_:::mıı .. ----,------------------------• 

t İlcrı'1• lakin onun bu hareketi 
Çil?ık eıncsine vesile te§kil et-

• • '· " bu Vak' • : .ı A J "la.c:a . ayı ış~en vus. 
~~r rııt,. . o ka, .. n ı.mparatoru Fransu-

l'avc Ciar gUlmüştü ki amiral 
r ola ha rak yanma almıştı. 

otan tpıc imparator o zaman 
() ~n ~,atrıiratı, Novora zı.·hlısına 

t -.ıy· 
a. t'lda 1n etmişti. Yüzbaşı Hor-

~ ı..~tça. lt llç Parça gemi ile yirmi 
it h~a.dıra alyan füotilUisına karşı 
t ·~a. ne h b . •( <aııc1.ı ar etmış ve agır suret-
~ aca.r 

1 
halde gemilerini kurta -

~ tıı~ 'ilff lt~larına girmişti. 
~ ~l.ı a 1Yct1 c.na Otranto aslanı 

'l.~~ d~ ~l'ldırnuştı. Bu hadiseden 
~'tl dal\ Utun Macar donanmasına 

~~ "altıtlcr Yapılmıştı. Amiral Hor

~ , tdllluazzarn bir deVlet olan 
~ . ac:aristanın son amira-

vücuda 

-e/Mı''/ELS. 
OİYAH-4YJ 
PRi!llJ All
lt?EDE So~-
MuŞ 

l(ıl.J K4flıf. 

PHE'N;i'slf 4 
.lllt ~EYDEN 
HJJ8FJ?i 
OLN}flf)l•ıN/ 
.i l>'1 LEJ)ı: •• 
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Hc§ly4D lfi1Ö_h©ly~lt 
hc§lk.Ükc§lt ©0 ~u 

enses Baba 
ada ·satın 

ve 
ala a 

l 

~ava1ra mDhracesının ko~on kaıçııraın ın~la 

DD(!ğ şampDvonlYl0 Raca o maılk sev©Jasoırııdalaoo 
'- Ben raca olacağım. sen de benim 

kraliçem ... Sadece sıhhat esaslarına daya· 
nan kanunlarla idare edilen demokrat bir 
hukQmet kuracağız. Şayet günün birin· 
d~ bırısi sıhhat ~rtlarmı bozarsa onu CC' 

zalandıracağız ... 
füki lngiliz şampiyonu Bob Gregor 

Kaliforniyaya geldiklerinin ertesi günün· 
d:!n itibaren karısına bu teşebbüsünden 
bahc:ediyordu. Beyaz renkli Savarak raca· 
sı ortanca kızını reddettikten sonra genç 
lngiliz ~ampiyonu daima bu gayeye eriş
meğc çalışıyordu. Eski prenses şimdi 
Bobun karıc;ıdır. 

Bob arzu undan bahsettikçe kansı onu 
sayıklıyor zannediyordu.: 

... 
• 

• 

- Hemen Savarakın yanında bir ada· 
cık satın alacağız .. Orada hüküm sürece
~iz .. Sen de bir raca karısı olacaksın ..• 
Bu herhalde prenses olmaktan daha İ}'i 
bir şey ... o zaman annen mecburen seqi 
kendisile ayni seviyede tutacaktır. 

Amasyayı böylece yararak geçen Yeşilır mak suyunun 
telılikcli görüWyor 

aaha 

Karı ı itiraz ediyordu: 
- Birçok Çinli \'e malezyalıyı idare 

edebileceğini tahmin ediyor musun?' 
- Bu hususta hiçbir fikrim yok .. I !em 

sen babanın onları nasıl idare ettiklerini 
gördün, biliyorsun ... Bana da öğretirsin, 
öyle yaparız. 

Diye kocası cevap veriyordu. 
Dob ile karısının bir ada almak istedık· 

lc.i haberi evvela Holivudda, sonra her 
tarafta yayıldı .. Bu haber Savarak kra· 
!içesinin kulağına da gitti. Prenses Baba 
nmın annesi bu habere inanmadı. 

... 

Amnsynyı ba§tan başa ynrnrnk geçc:ı 

Ycşihrnıak, Tokat vilayetinden nebean 

cdt'r. eder. Nehir, mecrasını bozduğu i

çin akan su yollarda zıyaa uğramakta

dır. Kış günlerinde yağmurlann ve dağ

lardan eriyip inen kar sularının mecrayı 

tamamen doldurmasına ve hatta bnzı za

manlnrda taşırmasına mukabil yaz mev

siminde Yeşilırmak umulmıyncak dere
cede azalır. 

l'urhnlın yakınlarından l::aşhynrak A
ınasyanın Samsun vilayeti huduUnrınn 

devam eden kısma kadar iki tarafı sula

yan bu ırmaktır. Irmağın iki sahilinde 

sık sık göze iliııen su dolapları ovnya 
mUtemndi surette su akıtırlar. 

Jıll~ 
suya ' 

Susuz bir mıntakanın ettir· ,. 
§llpheslz ki bUyUk bir niIIl b 

rxıuıcıı 
esasen ihtiyaca tamamen rsJ • 

b' de bS 
mlyen Ycşilırmağın, ır ı;ı;d" 

sya)'l 
ka yere akıtılması, Anın 

rum bırakacaktır. ıer'9 
kiloınetrC 

Yeşil Amasyadıı ı.e 

vam eden yeşil saha, su)'Ull ğılld 
tini nıacıı 

le derhal çöl vaziye gttffie 

ka şehirde Iüğtmların aktP I) c 
bulunııın 

kdfi miktarda su t ı1~ınıı1 
if has 11 

muhiti mUthiş bir t 0 

edeceği şUphesizdir. uııe si 
r göıtitı 

Bu iki hayatf mahZU ,.eıc 
k nafiıı 

rak vilayetçe yUkse ·ıdi'-ct 
· cı • 

- Böyle adalar pek pahalıdır. Halbu· 
ki benim kızımda bir iğne alabilecek para 
yoktur .. Onlar ya bizimle eğleniyorlar, 

yahut zavallılar akıllarını bozmuşlar .. de· 
di. 

Şampiyon llob Gregor ve karısı Yaz günlerinde suyun tebahhuratm -
dnn bnşkn mecranın bozukluklnn yüzün

den mevcut suyun zıyaa uğraması ve 

bir de fazla miktarda ovaya su akıtılma
sı Yf'şfiırmağı pek zayıf bırakmaktadır. 

mUracant yapılmı~ ve ~uı JJi 
sa}'ltl 

naen mevzu ile §ahsan ırıtdil 

Genç evlilerin bu husustaki kararları 

k:ı~iıdir.. Savaraş kraliçesi, damadının 
bcdrn terbiyesi mekteplerindeki çalışma· 

sile büyük bir servet yapmış olduğundan 
maltimattar değildi. Singapurlu bir telifi! 
va,ıtrıı:-ile Savarak adası civarında pek az 
me kCın ve uygun fiyatlı J>ir ada bulun· 
du. Fakat ne yazık ki bu ada Holanday:t 
ai~tir. Adayı kiraya vermeğe her ne ka· 
dar rıza gösterildiyse de orada bir racahk ı 
teşekkülüne müsaade verilmedi. Tabii ada 
satıp alınmadı .. 

Bob ile kansı Baba yılmadılar .. Gene 
ayd yerdP işlerine gelir yeni -bir ada bt'.ıl· 

dular. Fakat bu sefer yeni adalan hakkın· 

da kimseye bir malumat' vermemektedir
ler. O!;rrenildiğine göre bu yeni adanın 
sahipleri Bob Gregora raca payesı veriyor 

Iar, ancak karşılıklı olarak evvelfı. 

(30.000) dolar ve sonra da senede (5000) 
dolar istiyorlar. Bu şerait ile adayı yirmi 
sene müddetle kiraya vereceklerdir. 

Fiyat eski şampiyon ile karısına pek 

...... ..., 

b lut 
Rarndut denilrn bir böcek, J~ondra hay\·anat bD.lıçestııln cıı .tclıllkcll lııı.) \anı 

ay1lmakfadır. 

nu müthiş oıünıcek baıılt bir iğnelemesllc herhangi bir insanı üç nat içinde öl· 
dürebWr. Aşıladıj:;'I zehir o kadar milthl şttr ki, imdiye kadar bu zehlre karşı 
koyBCak bir ille henliz ke§fedilememt tir. Karadul Amerlkadan tnglltereyc gc
tlrilmls Ye derhal hay,·nnat bahrcslnln böookler kısmında tccrld cdilıniştlr. 
I.ondra huy' annt bahçe i dirckt-OrlüğU, muhtemel bir ha..-a taarruzunda bu müt
hi boceğin derhal ölmeslnl temin edecek t-Ortibat almıstır. ZJra herhangi bir c· 
beble bu örümceğin kaçmv;ı Londra halkını mUtbl bir ölüm tchlikesilc knrı:ı 
kar§ıya brra~ktır. 

Birkaç gtlne kadar bn Karadul yüzlerce ytı\TU doğuıııcaktır. HAdlse memlda 

beklemektedir. l'omortnlar dikkatle kapatılmı tır. DUnynya gelecek hay\'anlnr 
nckııdnr kUtUk ol atar gene tchlikctcrlodj!n korlnılmaktadır. 
l>rümccğln '<' dün~nya g<'1ecck ya\'nılannın mİılıfaznlarmdan kncmıımalnn lcln 
dalma bir bekı,:I beklemektedir. 

yüksek geldiğinden, şimcli bu para}'l bula· 
cak bir yer aramal~ta hrlar. 

8otahk osolct un\nm 
Bunun içindir ki Amasya vilayeti da

hilinde mevcut bulunan su dolaplarından 

bir kısmını, son zamanlarda, mUtemadi 

olarak faaliyet halinde bulundurmnyıp 

ancak muayyen saatlerde işletmektedir
ler. 

Suyun nzalıp çoğalması ırmağın imU

dad cttıgi saha Uzerindc en çok Amasya 

vilayetini ilgilendirmektedir. Çünkü A • 

Amerıkanm dort bır tarafından gden 
mektup1ar ve teklifler genç e\ lilere mace· 

ralı tesebbü !erinin netice) e varması için 
cesaret vermiştir. Hattf1 adanın satın alı· 
nabilmesıne yardım olmak üzere çok bu· 
yük paralar da teklif edilmekte 'e muka· 
b,linde kendilerının de raca veya kraliçe 
ismini taşımaları istenmektedir. Bu fekil 
kabul edıldiğı takdirde, bırçok kral ..:e kra 
Jiçelcrle dolu bir halkı idare etmek pek 
kolay bir şey olmıyacaktır. 

ma'3yanın yaşıyabilmesi ancak bu ınna
c;enç e..:lilere Holivudda birçok enterc ğın mebzul su venncsile mümkUndUr. 

san üm anlar teklif edilmektedir. Se ar 
yo yazanlar: '"Hayal ve arzular düc:ec:i,, 
"Mazuma, gibi isimler almalarını iyle· 
mektedirler. 

Genç cvlılcr teklif olun:ı.n bu : imlerin 
satılmasrnı ve kendilerine (30.000) !ıranın 
temin olur.masım herhalde daha çok arzu 
ederler. 

!\Hıc;takbel racanın. kurmak istedi;i çol, 
güzel e~a !ara rağmen daha imdiden ~ızı 
muarızları 'ardır. Ne ) azık kı l u du~· 
nıanları hiç de )abancı dt~'ldır. Bı bun 
karı..,ı abık prcn-,eı; Babanın aıle i bu 
ıniıc;takbcl racanın şimdiden du m mdır 
Sabık pren e1;in baha ı. hükurn ınneh 

Son zamanlarda nafia vekaletince To. 

katın "l{nzovn" sında yapıhıcak barajla 
Ye llınmığın ıılslrilm<'Sİ knrnrlaştırılmış

tır. Bö~lc 't Knzovanın iki sahili tama
men iı va ve iska edilecekmiş. 

ı r''ee 
kayn al&kndar oıınuş a ' • 1 '°' d ı, 

zovnn ın her iki tarııfının f lt ı; 
U\"a 1 

yanının sulanmasını. ın 
1 

e 
1ınııs0l 

slsatın ona göre ynpı 

lcrdir. r); • }. 
·akına ;J 1ı 

Nafia vekilinin bu Y ıcı oJtJ r 
yalılan pek memnun E'tın d 14 

• 1mı<ı 
rabe>r hcnUz endişe d3 S1 . ctl tıı 

,,azı) ı 
tcniyor ki Amasyanın b 

J{azova ?>' 
garanti edilmeden 1trtiıı 

eınlc ,.,, 
mal edilmemesi ve ın ınutıı.ı·· 

lık davasına taallOk ede; ıet ıı 
husus ' de bllhassa kendi ,,11 ctl' ' 

tec::,. 
muvaffnkıyetine esas til b:l 

. ka)'lln oe 
olan sayın Ali çetın tıilitı 

·r ·eti d:ı 
için de Amasya 'rı ıı.) rcle 

ın::ılııfl 
san tctkikatta bulun 1 . ıv 
dilmektedir. ııuıiı~ı (• 

--~--~ --

tc olduğu Savaraşda ecntbi z ) ar tçılmı 
fazla kalma ... mı menetme' te \C halkın ha· 
riçle tema mı i tememektedir. Bu i tek· 
leı mi halka kabul cttirebildi~i halde ne 
gariptir ki ailec;ine '=ÖZ geçirememekle lir. 
Karı ... ı ve kızları daima Londra) a gıtmek 
tedirler .. Kızlarından biri i bir orkc tr::ı 

şefile e- lenmiş, bundan cec:arct alan ortan 
ca kızı prcn~s Baba da a~ık old"!u Boh 
Gregor ile e' lenmcğe ce aret ctmi •. film· 
ni anne ine şöylemic;, fakat d er kızının 
bir orke tra §efile e' lenme ine müsaade l'cşilırmak sıı1arı yazın çok azalmaklaıfır. 

etmiş olan anne. her nedenc;e kızının bu ==============-=-=-::..:-::-:.:..-========:::::.
arzusuna muhalefet göc;termişti. 

Bütün itirazlara rağmen prenc;es Baba 
sc\·gili ine ka_çmıc;•ı. E"ki şampi) on şim· 
di Kaliforniyada karısına çok güzel bir 
hayat temin etmekte ve bütün Amerika 

halkının alakac:ını, sempatisini celbetmek· 
techr. 
Sabık prrnc.ec; Baba yakında bir çocuk 

dün} aya S!Ctirec~ktir. Bu çocuğun Savaraş 
hükümdarhğI üzerinde ne derece hak sa· 
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•nı Avukatlık kan u n u karşısında Adlnyecllerımız ve 

Avukatlarımız ne dOJşünüvorıar '? 

at, haksız bir dav'lyı 
müdafaa e demiy e c e k 

41iiddeiumumi, bir avukat ve bir . lıô.kim 
4 fikirlerini sögleyorlar 

la~r~kat lsmail Kemal, resmi da·relerde işlerin avukat elile 

~ ~:! i,~:s!ınd~vuka~!!' ~~ !~!.~~~~~d~j ~mu~.~~.~;mc&~!~.~~~ ~!~.j~ıjd• ~~!k:!ı~~~••· 
' ~4lıy6 " ~- t&tblkma bqla- ko1JD1ak, kendi namlarına tellll, komisyon olduğu değeri gözönünde bulundurmakta- nun ihdas ve tatbikiyle elde edilatio olu-

) d, ı:aı : 18 istanbuldan &on co kullanmak, adliye koridorlarında is- dır. yor. 
'-tfl.l ıı-..Qrıd ~ill'rc bcJanat \erir- tişare yapmak gibi hususlardan men'i de Dlğe; taraftan avukatların adliye kori- Şimdiye kadar adaleti teıviş edecek mU 
t.~llıı "1.ll~n hah etmiş: yine kanunun hll1dlmlerlndendir. Avukat dorunda isti5are etmelerini, müşterileri- dahaleler yaptıklan zan ve kanaati mev-
~ g~ lrec: 1 lııJı:ı.tı oezri ~ekflclo yalnız yuıhaneelııde ı, etrafmda mü§& • nl tedarik için komisyonru kullanmaları- cut olan avukatlığın ve avukatlarm asıl 
~ '"'çbfr '-ili k, otomatikliği saye- vere yapacak, drıarda, meslek vakarını nı, dava sahibi aramalarını menctmekte- mahiyeti, adliyeye yardımcı \•aıııf ve 1!11· 

'- ...... ~ daha.leye meydan ver- kUçUk dUşUrecek her hareketten çeki • dir. !atlarını tcsblt ederek onların vazife ve 
~~ ~ hlr tasfiye yapacak- necektJr. Avukat, haksız bir ıoı de hakim hnklannı da çerçeveelml!J oluyor. 
'--, ~... önUnde müdafaa etmiyecektir. Yeni kanun, devlet mcknnizmasmm bU 
'~:' t&tblkma hazırlanılan Avukatlık mesleğine alt disiplin loleri liln re.smt daireleıindekl işleri a\'Ukat eli 
'·~"'- .l"eııJ anıknt•ı1: kanunu- de yeni kanunla kuvvetli bir ıelcle so _ le t.-ıklp ettirmek sistemini vazetmekte 
~. '-llbt 'e halka temln edeceği kulmuutur. Her yolsuzluk cezalanclınla • &\'Ukatlık mesleldnln verbnll bir duruma 
, .. , tt J <'lll ağızlardan öğren- cak, en ufak hayııiyetmzllk gözden kaçı. ) Uksel!lil~I tamamlarken diğer taraftan 
~ 11~ l'afında adUyecllerle a- nlmıyacak, kanunun müeyyideleri der • da avukatlara. kendi meslek çerçevele -

~ ""''· tliisUndUklerlnl tcsblt hal tatblk~.edilecektlr. Hullaa kanun, a- rinde bazı salA.hlyetler ve haklar da tef-

\
' , ~ııtııı,, t vukaUan halı mUdafaacısı dfye tanımak \•iz elmif bulunur. Bunlarm başında mll-

~tla antnmış adUyccller- ve tanıtmakta, bunun dıgmda hareket C· dafna istiklali bulunmaktadır. 
ı; tU~eğe memur et- deceklere meslek Jı:apılarmı kapatmakta- Yeni disiplin sisteminin en !ada gôz~-

dır. nUnde bulundurduğu noktalardan biri de 
Adalet cihaımm iyi ve muntazam i§· avukatların haksız filleri müdafaa mev-

lemes1 i,.in cumhuriyet devrine kadar fh- zuundan uzak kalmalarıdır. 
mnl edilmiş qlan bu mesleğin de ~'ilksel- Bir avukat, haksu: blr iddiayı yilrütmek 
tilmesi gerekti. Denileblllr kl meslek ka- Yeye. haksız bir mildafaayr deruhte et • 
nunlan içinde en mUtekimU bir örnek 0 • mekten menediliyor. Bu, gerek adH iş • 
lan l-"Cnl avukatlık kanunu, adliyemizin lerde ıUrat temini, gerekse bu mekaniz-
bu meslek ihtiyacını da tamamen tatmin mac!a Intlzamm teıtfıl bakımrndan çok 
etmiş bulunacaktır. mühim bir lreyflyettlr.,, 

Şüphesiz blllralnts. Avukat hlJdmin ~zlln burumda hlJdmtn duru.tundan 
f!ltanbnJ ClimlıuriJ·ct ~JUddelamnmtsl •-tlf d ttl 1 h yardnncımdır. İ§lerln ıUratle ve Jyi çık- a a e e m. za atm bu kuımmr kur-

ması için yalnız mabkemelerln intizamı lllkınet Onat caladım: 
değil, avukatların da muntazıım çalı§ma- A\'Ukat mll.tf.'rl avlamaz. J3 sahibi a· - Avukat hakısız bir iddia.,>, nasıl a-
lan gerektir. Halkın adliyeden beklediği \'Ukata mUracant eder. Dünyanın hrr ta- yırd eder? Bir lddia:nm haklı veya bak-
sUrat, ve hak kuiyesl ancak bu ıokille rafında bu sistem aynen caridir. Bı ı ' sız olqucu takdir etae1' aacak m,.b~e_ .. 
temln edilebilir. mahkeme salonu, avukatın kendisinı s- menin laWl.lyet hudutJarmda belii'eb bir 

Hikmet Onat durdu; nefes aldı. Biraz poze ettiği bir meşher gibi de tetkik c- keyfiyettir. Arnkat ro•en bu takdlrt 
evvel izah t-ttifl te!errllıt arasında bir diliyordu. Yeni kanunun a\·ukata )'alnız yaptıktan, haklıyı hauaı •nrd edece\ 
noktaya zihnim takılmı~tı. A \'Ukatlar kendi yuıhant'.'sinde müljterl kabul etme. hUkUm sahibi olduktan sonra hlaiscle -
haksız iş kabul etmiyeceklermi§ . .Avt1 - sini, iı>ti aro yapmasını, koridor ve yollar rin mahkC'mcye intikaline ne lüzum \'ar? 
kat blr badi.senin haklı veya hak8ız ol • da milşt ri n~lamasmı menetmesi mes- Kamil CUnaz, söylediklerimi allkayla 
duğunu nasıl takdir eder? Bunu da bu a- leği disiplin nltına almak gayesınin en dinledi, sonra anlayı§ımt dUzeltmek için 
rada bir sualle muhatabımdan sordum; mükemmel tC'barUz edişine baş delildir. izahatına devam elti: 

- Avukatın hakııız ~leri mUdataa et- Halkın istifadesi de gcnittir. Bugüne - Avukatın haksız bir hldise,>i müda-
mesl menedilmi§Ur. Diyorsunuz. Bir fiilin kadar avukata "adli llilt'rl te§viş eden,, na faa ve takip etmemesi demek, o hfıdise 
haklı veya haksız olduğunu ancak mah- zarlylc bakan halk. yeni müeyyideler hakkında hUkUm vermcğc salahiyettardır 
keme takdir eder. Avukat resen bu tok- karşısınd:ı gönül rahatlığı lle iddia veya derneği ifade etmez. Bu, a\-ukatın iı:ti-
dirl nasıl ve ne diye yapacak? müdafaasını tevdi edecek, hak sahlbleri hadına müracaat değil, mevzuatın lddia-

MUddelumuml anlattı: de a\'Ukatın haklı fiillerin müdafi veya ları teshil hususunda kabul ettiği delil-
- Her iddia veya mUdafaanın sahible- milddclsi vıısıflarmndan bagka sıfatı ol- lerin tetkiki demektir. 

rlnln hakir olduklan anlqılmak fçln mU- madığrnr kabul edecektir. Yani avukat kendisine anlatılacak da-
cerred iddia ve müdafaalarla Jktifa eclil • Tasfiye işi nedense a\ ukatların hiç ho· \•n mevzuunu dinledikten sonra bu işe a-
mez. Bunlann dayanağı olan deliller so- auna gitmiyor. Daha bu ııuali tamamla • it delilleri araştıracak, delillerin mahi • 
rulur, araştırılır. tete avukatlar da ala- mama meydan vermeden her avukat bir yetini l<'tkik edecek, iddia veya mtida-
caklan her Jıte bu delilleri tetkik ede • "hakk: müktcseb,, dlr tutturuyor, bunun faa sahibini haklı görUr11e davayı kabul 
cekler, mUekkUJerfnf haklı g8rUrlerse da- müdafaasını hakim önünde yaparmı~ gl- edecek, onu, hikim önünde yürütecek ve 
vayı alacaklar, aksi takdirde reddedecek- bi anlatıyor, anlatı) or, sonra da: ra müdafaa edecektir. Bu harcıkctin, iş-
ler. Hattl avukat davayı aldıktan sonra - Tasfiye işi hakkında bir ecy söyli- terin dürU t çıkmasına, kanun yollarrn-
haksızhğa muttali olursa hemen vekA.lc- ycmiyeceğim. Ben de avukatnn. Arka • da dıı.hn çabuk ve kolay yUıilmcsine bU-
tl bırakacaktır. da§larm menafiinc dokunacak sözlerden )1ik faydası \-ardır. 

Avukat tarafından da\•uı redde uğn
ya.n 11 aahfbJ Jtlraz yoluyla if I baro rei
sine bllderecek, reis lıi tetkik edecek, "'c 
kllt't karan verecektir. 

- Ankarada bir de hayılyet divanı 
mevcut oldufu söyleniyor. Bunun vaı!fe 
ve sallhlyetl nedir? 

- Budlvan, temyiz reisleri ile avukat
lardan mUrekkeptır. Divanda her avuka· 
tm bir sicilli vardır. Hakııız yere da\·a 
tem}i.z eden avukatlar buraca evvel& mu
~kkaten temyiz JAyiha ve arzuhali ~ z
maktan, tekerrUr ederse mUebbeden bu 
vazlfey! g8rmekten menedilebjlecaklfr.,. 

Avukat Ismall Kemal 
ne diyor? 

Avukat tmıall Kemal Elblr, iki muha
keme arasmdakl fasıladan istifadeyle a
yak llzeri §Unları anlattı: 

"- Yeni kanunun en faydalı tarafı, 

resmi devalrdeld lılerln avukat eliyle ta
ki bl keyfiyetidir ki bu, hem f§lerin aalA
hlyettar bit el 1Je takip ve netlcelendirfl· 
meslne hizmet edecek, hem de kırtulye
clllğln cezrl bir aistemle önilne geçmiş 
olacaktır. AvukaUık mesleklnl JAuball ol-
maktan kurtarmak gayesini de iııtihdaf 
eden yeni kanun, maalesef bazı arkada§· 
lamı meydan Yerdikleri hatalara da .sed 

çekinirim. I T tb <ı ikat cephesinde raslıtnan bir çok 

t 

Diyor. 

lsmall l{em:ıl de bu suale mutad ceva
bı: 

- Arknda15larrn menfaatine dokuna -
eak! Bu suale cevab veremlyeccğim. 

Şeklinde verdi, sonrn, adnu çağıran 
mUb~irin da\·ctıne icabetle geniş cUbbe
sinin eteklerini s:n-urn savura m:ıhke • 
menin yolunu tuttu. 

HA kim Kilmlli n fili r l 
CçUncU sulh ceza haki.mi Kamil G!inazr, ad 

liycnln birinci katında, koridorun ucun -
daki odasında, bir stiıil dosyanın tetki
kiyle meşgul buldum. 

Ankete vereceği cevabı bu gUne bıra
Juın &<'ne; adliyeclmizin \'aadinl hatırlnt
tnn. DUııUnmeğc JUzum bile görmedi, iş

lerinin arasında ufacık bir nefes ah§ fır
satından lstl!adc etti. Sualimi bekledi. 
Sordum: 

- Biriıic~!nun iptidasında tatblkma 
geçilecek avukatlık kanununun a\-ukatla 
ra \'e halka olan faydaları etrafındaki 
fikir VE' knn:ıatl"rinlz nedir" 

Gene; hfıkım bir ı;anlye durdu. Sualin 
geni§liğinl veciz bir cevabın hudutlartle 
çerçevelemek istiycn bir tal!kntlc anlat
tT: 

- Adıt fnkılabımıtın il!Uhdaf ettiği ga-

misaller buna en iyi örnektir. Mesela bir 
a\"ukat zayıf delillerle bir müdafaayı de
ruhte eder. Ve müdafaa sırasında içti -
hadına göre birçok noktalan tebarilz f:'t
lirtr. Bu noktalar hlkimin kanaati üze-

rinde mUessir olur. Neticede yanJrş kara
ra vanlmaı, fakat doğnı ka.rarn erişilmek 
için de birçok araıtırmalara !Uzum görU
lllr ki, bu hal sUrat bakımından adli ha
diseleri dııha uzun tetkiklere maruz bı
raktığı için mlihim bir noktadır. 

- Şu halde bir nuçtan mUteııddid de
falar mahkftm o1mu~ bir adam. meseli 
hir hınu:, yeni blr suç için kendisini 
müdafaa edecek bir avukatın yardımın· 
dan mahrum kalacaktır. Halbuki "anlatı
ş:ı göro hUkilm verilir,, şeklinde mantık 
kaziyeıinl gözönUne alırsak ... 

KAmU GUnaz bir el ipretiyle antatıııı
mr durdurdu. Söıtl aldı, anlattı: 

- Eslci mahkftmiyct, suçlu aleyhinde 
hakim için ifakI bir kanaat mevzuu ola
bilir. Fakat. hüküm için, karara varılır
kl'n gözönUnde tutulan nokta maddi de
Iillcrdır. Kararda bu delillere istinat e
dilir. 

A\-uk:ıtlar için de hal böyledir. Bir a
dam seki% defa hırsızlıktan mııhküm ola
bilir, amıt dokuzuncu sefer bir zanla, 

'1 

Kırtasiyeciliğe 
nihayet verile· 
cek talimatın 

esasları 
.- Başta1afı S rncıdt 

ir makamlar ile olan muhabereler lc:in 
mua\ in ve mektupçulara imta sallhi) l'
ti verilebilecektir. 

Vekiller herhangi bir suretle merkez
den ayrıldıkları takdirde dahi CUmhurJ
yasetino ve BüyUk Millet Mecl!ııine ~ a
zılncnk tezkereler bohemehal kendileri -
ne imza ettirilecektir. Bir emri veya ka
nun teklüini ihti •a eden hu"uslarda mu
hakkak vekiller tarafmdan imzatann
caktır. Bunun haricinde veldUetlere ,·e
ya Başvekalete yazılacak yuıların umu
mi kı1tip ve müsteşarlar tarafmdın im
zatanmnsr kabul edilmi5tir. 

Dosya itleri : 
İş talimatnamesinin tatbJlı: edildiği dl\

irclerin dosyalan, mevzularma göre, il
mi bir ısekilde ve deslmal ıiltem üzerine 
tasnif edilmiş pl!n ve cıemalara tevfikan 
tutulacaktır. Dosya plln ve eemalarınrn 
ne gekllde tertib ve tunlf edileceJı:leri
ni tavzih maksadile aynca btr ntlmune 
tatl;natnamcsi hazırlanmr~trr. 

Artiv işleri 
Vekllellerde, mli8takll umum m'1d11r-

1Uklerde, diğer rt'!mf teıeklrllJlerde, hu
lAsa le talimatmm tatbik edildifi bUQ
mum dairelerde teşkil!t ve malzeme 
noksanlığından doğan ihtiyaçlar itmam 
edilir edilmez (at'ljtv mUdilrlüklerl) fh. 
das edilecek ve dosya, evrak, dalrtilo fi· 
lerinin birleştirilerek tedviri vazifem bu 
mUdürlUklere verilecektir. Bu mUdürHlk
ler doğrudan doğruya dairenin en bUyilk 
&mirine merbut ve mU.stakU bir ıube h~
Iinde idare edilecektir. Aroivlerln ne ıe
Jdlde tutulacağı da talimatnamede mu -
fa~ a\ iznh edilmektedir. 

Bu itin maarafı: 
İ!J talimatına t!bi olacak daire Ye mG

e.sscseler glmdidcn bu itin icap ettfreee
ğf. masrafı te.sbit etmektedirler. Bu s, ı
çtn sanı icab eden para tayin otmu!uk
tan sonra talimat Başvekllete takdim o
lunacak ve verilecek emre göre derhal 
harekete geçllece"'Jı:Ur. 

f..evazı m Amirliği Sabnalm• 
Komisyonu haıılan 

Yedek subay okulu için blr adet~

eır ütli8U makineal 27 L Klnun 938 Salı 
gUnU saat H,30 da Tophanede LV. l
mlrliği ııatmalma Ko. da açık ek.Utme 
Jle alınacaktır. Tabmln bedeli 1700 lira, 
Jlk tt'rninatı 127 lira 50 kunl§tur. Sart
namcsi Ko. da görUlebillr. 1ateklilerin 
kanunt vesikalariyle beraber beni BUt
te Ko. na gelmeleri. 

(~2) (&121) 
• • • 

Yedek subay okulu içlıı blr adet bula-
51k yıkama makinesi 27 ı. Klnun 918 H· 

1r gUnü saat 14 de Tophanede Lv. &mir
liği satmalma Ko. da açık et.lltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 3200 Ura, ilk 
teminatı ~40 liradrr. Şartnameıi Xo. da 
'gôıillebllir. 1steklllerin kanun! vealka -
Jarile beraber belli saatte Ko. na gelme-
leri. (353) (8324) 

mo.sum olduğu halde mahkeme huzuruna 
sevkedllmiş bulunur. İfte, bu gibi haller
de &\-ukata milr:ı.caat edene :masumhe
tinl delilleriyle ortaya koyunca avukat 
onun ınUdo.faastnı kabulde tereddüd et
mez! Binaenaleyh, suçlu maznunlar hak
lnndalcl l'ndişenü: haklı ve yerinde de -
ğildlr. 

l-~v('t, anlatışa gore hilkUm \•erilir. t,. 
te yeru avukatlık kanunu da bu anlatı
şın dıı.ha derlitoplu, daha yerinde ve da
ha sa1ihiy tii ,.e mUt~hnssrs btr ağızdan 
:raıırlmasmı 'kabul etmiıı:, avukatlara ver
diği haklar nrasında bunu 'tıassatıı.n göıö 
nünde bulundurmuştur. 

Hulliss, yenı a\•ukatlık kanunu adli ln
kılübımızdn tckamUllln bir merhalealni 
te~kil edecl'klir Pr'.ltik bakımdan haJ
km istüadesini tcmm t>decek, hlkimle
rln kazai 5ilerdc yardımcısı olacak, Tetı
mi i.şkrdc halka a.ıt hususatr sa.lihiyett.ar 
bir eJl<.> glidcıcek o!an yeni kanun. aw
katlık meslekinin knraktt>ri.T.c edilmeııi 

bakımından milhım \'t'.' faydalı neticel<'r 
ver..,cek bir .sistemin t~amUIUdür.,. 

N.BORA 
( ı\dllyl'rllcrinıizln 'e &\ ukatlamaa:m 

fikirlerini f~bttc ~·ann da de\"&m ette. 
c~flr..) 
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Kanser haftası qarın başlılJor 

x 1 ın aşifi 
•• o tgen 

b:r tesadüfe borçludur 
Radyumun keşfinin 40 ıncı yıl· 

dönümü münascbctile, biUün dıiw 
yada bu hafta bir kanser ha/tası 

olacaktır. M erkczi Pari.stc olan bey· 
tıclmilcl "knııserle nıücadele cemi· 
yeti,, nin tertip ettiği b'U haf ta 28 
ikincitcşriıı çarşamba günü b~la 
mştır. Ayuı 30 una kadar devam 
edecektir. 

M alUmdur ki devası henüz bulun· 
:tııanıış lıa.stalıklıırdan biri sayılan ı 
kaııscrlc mücadelede radyumun kc:ı· • 
fi büyilk bir teral\.ld teşkil etmiştir. 
Bı' itibarla radyum ve rontgcnin, 
bıı usullerle kanser tedavisinin ve 
kanser arazının lfilimne.si halk için 
çok f ayda.lı olaoaktır. Kanser haf ta· 
sı da bu maksatla tertip edilmi§tir. 

Bıı münasebetle, Dr. A. Tçvfik 
Bcrkmanın radyum t:e rontgcıı leci· 
§İfleri luıkJ..ında.ki lfir makalesini 
1ıcşrcdiyorıtz: 

BugUn ilim tarihinde misli az bulu· 
nan mühim keşifler silsilesinb bir yıl· 
dönümüdür. Bugün tıpta ve bütün ta· 
biat ilminde ye.ıi bir devir açan biiyük 
adamların ve eserlerinin hatıra giinU· 
dür ... Röntgen, Marie Curie, (Mari 
Küri) ve eserleri: Röntgc.:ı ve radyum .. 

Bunlar tabiat ilminin en iyi işlenmiş 
keşiflerindendir. bsan tabiat ilmiyle 
meşgul oldukça ve insanlar yaşadık· 
ça, tıp ve tabiat ilmi mevcut oldukça 1 
ynşıyacaktır. 

Her türlü muayene tekniğile meyda· 
na çıkarılamıyan hastalıkların, rönt· 
ge'l şuaları ile teşhis edilebilmesi ve 
i:ısaniyetin en amansız hastalıklarının 
kanserlerin röntgen ve radyum ile te· 
davi edilebilmesidir ki, bütün dünya 
milletlerin bu yıldönümünü "Milletler· 
arası kanser haftası., olarak hep bir· 
den kutlulamağa karar verdirmiştir. 

Rö:ıtgen keşfinin 42 inci ''e radyum 
keşfinin 40 mcı yıldönümü dolayısile 

bugUn, bu büyük füimleri derin bir 
saygı ile anmak, ilim hayatı içinde ve· 
ya dışında herkese örnek olabilecek 
ola:ı hayatlarını tetkik etmek eserleri
ni ve hatıralarını tebcil etmek herhal· 
de çok insani ve tabii olduğu kadar, 
zevkli bir vazifedir. 

Röntgen kimdir? 
Vilhelm Konrad Röntgen 27·3·1845 

yılında Almanyada Ren civarı:ıda Len· 
neple doğmuştur. Babası kasabanın 

tanınmış bir tüccar ailesine, a.n.:ıesi Ho 
landada yerleşmiş ve sanayi hayatında 
Lennepli Frovein ismi::ıi taşıyan bir 
tüccar ailesine mensuptur. 

Babası 1848 de Holandada, kayın· 
babasının oturduğu Apeldoroona göç 
ederek, orada yerleşiyor ve oğlu:ıu Ho· 
landa vatandaşı olarak kaydettiriyor. 
Röntgen burada ilk ve orta tahsilini 
yapıyor. Ortamektepten şahndetna· 

mesini alamadan, bir disiplin mesele· 
si:ıden ehemmiyetsiz bir talebe gürül· 
tUsUnden dolayı mektepten çıkarılıyor. 

Böyle işlerde ekseriya olduğu gibi 
kimin kabahatli olduğu anlaşılamıyor. 
Maamafih röntgenin masum olduğu ve 
asıl meseleyi bir arkadaşına sadakat 
göstermek için üşn etmediği bilahare 
a:ılaşılmıştır. Bundan sonra Holanda 
da Utrecht fen mektebinde okumuş 

ve burada teknik istidadı inkişaf et· 
rniştir. Bununla beraber. bu mektep 
kendisini memnun etmemiştir. Yu:ıan· 
ca ve lıitince derslerine başlamıştır. 
Çünkü yüksek bir mektepte okumak 
arzusunu duymuştur. Halbuki yüksek 
tahsil için şahadetnameye ihtiyaç var
<~. Bulu.,duğu fen mektebinin şaha· 

dctnamesi ancak diğer fen mektepleri 
, için muteberdi. Yüksek mektepler için 

kafi gelmiyordu. Bu sebeble noksanı· 
nı hususi ders ve mütalea ile telflfi et· 
meğe çalışmışsa da muvnifak olama· 
rnış. imtihanı kaybetmiştir. 1 

Bu suretle muntazam yüksek tahsil 
ve doktora imtihanı için yol hemen 
hemen kati olarak kapanmış bulunu· 

Kanser 
iyi edilebilir bit 
llastafık mıdır? 

"Kanser halkın hayatı için tehli· 
keli bir düşmandır, orta ve ileri 
yaşlardaki ölümlerin bir çoğu bu 
hastalıktandır. Bunda..-ı da anlaşı· 
lıyor ki kanser herkes için tehlike· 
li bir hastalıktır. Bu tehlike senin 
ve efradı ailen için de varittir. 

Tehlike işaretleri 
Tehlikeyi belirten işaretler: -

Kanser vücutta ya ur veya açık ya· 
ra halinde bir taşkı:ılıktır. Fakat 
her ur ve açık yara Kanser değil· 
ili~ • 

Kanserin tehlikelerinden biri de 
çok defa başlangıçta ne ağrı ve ne 
de ehemmiyetli bir hastalık alame· 
ti göstermemesidir. Bundan dola· 
yı şu tehlike işaretlerine dikkat et 
melidir. 

II arici kanserler: - Derinin i · 
çinde ve altındaki, alelhusus me· 
mcdcki her türlü kabarcıklar, dü· 
ğümler meme başının büzülmesi 
ve bozulması; muan:ıit ve günün 
birinde büyümeye veya şeklini de· 
ğiştirmeğe başhyan siğiller, benler 
ve cilt lekeleri, bir türlil kapanmak 
bilmiyen çıban yaraları ekseriya 
Kanser şüphçsi verir. Kanser eski 
bir açık yara veya onun kapanmış 
nedbesi UstUnde de çıkabilir. Bu 
şeyleri görür görmez size rahatsız· 
lık vermesi:ıi beklemeden hemen 
hekime gidiniz. 

Ağrısız da olsa vücudunuzda bir 
değişiklik olunca kayıtsız kalmayı 
nız ve ona dikkat ediniz. 

Bu işin erbabı olmıyan şarlatan 
mütetabbıblardan, ve tehlikeli koca 
karı ilaçlarından sakınınız ve beki· 
me gidiniz. 

iç aza kanserleri: - İç azadaki 
kanserler gözle görülür, el ile hisse· 
dilir bir ur olmadığı halde de gös· 
terdikleri bazı alametler sayesinde 
erkenden fark edilebilir. Hazımda 
ve defi tabiide intizamsızlıklar, 

kazuratta, idrarda, kus.makta kan, 
kadınların ga)Timuayyen zamanda 
kan zayi etmesi ve kanlı ifrazat, 
cinsi mUnasebetlerden so:ıra kana· 
malar, hayızdan kesilen kadınlarda 
yeniden hayızm zuhuru ile beraber 
vücudun zayıflamaya başlaması gi 
bi haller daima kanser için şüphe 
vermelidir. Bu haller bilhassa 33 
yaşınr geçmiş kadınlarda tehlike 
işaretidir. 

Kanser iyi edilmez bir has
talık değildir. 

Bu hastalık vaktinde farkı:ıa va· 
rılmak ve maksada uygun bir teda 
vi tatbik edilmek şartilc ekseriya 
kati ve devamlı surette iyi edile· 
bilir. 

Kanseri iyi etmenin tek yolu 
vaktinde ameliyata teslim etmek 
veya Röntgen, Radyum tatbik et· 
mektir. 

Tedavi vasıtalarından hangisi· 
nin müessir olacağını tayin etmek 
yal:ıız hekimin işidir. Bu sayılan 

alametleri fark eder etmez vakit 
kaybetmeden hatta bir gün geçir· ı 
meden kendini derhal bir hekime 
muayene ettir. Ve unutma ki: Kan 
ser vücuda çabuk yayılır bir dert 
tir. 

Her şüpheli alamet karşısında 

hekime müracaat et ve esaslı mua· 
yene ve tetkik ettir!,, 

Tiirldyc 11anscroZoji EnsNtiisi4 
yordu. ''""'""'"='~~..,....,.,_ ........ .,....,... ............. ~ 

Rö:ıtgen bu sırada Thormann ismin· 
de Isv!çreli bir arlrnda~mdnn. Zürih 

1 
Politeknik mektebine şehadetname ol· 
madan nakil ve orada yüksek tahsilini 

ikmal edebileceğini öğreniyor. Bu su· 
retle ke:,disine y~ni bir yol açılmıştır. 
Röntgen 1865 yılı sonbaharında Zürlh 
politeknik mektebine müracaat etmiş, 

Utrecht Fen mektebinden aldığı şeha· 
detname, bilhassa riyazi şubelerbdcn 
kazandığı çok iyi derecesi takdir edile· 
rek imtihansız kabul edilmiştir. 

Bu suretle Röntgen yirmi yaşında 
olarak Zürih politeknik mektebinin 
meka.:ıik ve teknik kısmının senelik 
kursuna başlamıştır. Burada Röntgen 
çok büyük bilginlerin tesiri altında kal 
mıştrr. Mesela Chemnitzli Gustav -
Zcuner ki, makine sanayii:ıde nazari 
ve ilmt esaslar kuran bir bilgindi. Ri· 
yazi ve teknik - fizik hocalarından 

Rudol! Julius tmmanuel Glausius me· 
kanik hararet .:ıazariyeleri ve tenno 
mekanik ve dynamik müessisiydi. Bu 
zat da 1867 de Vurzburga gidince ye· 
rine tanınmış bilginlerden August 

Kundt getirilmiştir. Velhasıl Röntgenin 
okuduğu politeknik mektebinin hoca· 
lan biribirinden yüksek bilginlerdi. 

Röntgen birinci ve iki:ıci sene kurs· 
larında yalnız muayyen bazı derslere 
ehemmiyet vermiş, hatta diğer dersler
den ihtara bile maruz kalmıştır. Fakat 
son sene imtihanı çok iyi olmuş ve 
6.8.1863 de makine mühendisi olarak 
diploma almıştır. Röntgen buradaki 
tahsili esnasında diğer serbest ihtisas 
şubclerile de alakadar olmuş, Göthe, 
Lessing, Sebilleri, sanat tarihi ve diğer 
bir çok hususi dersleri takip etmiştir. 
Bu suretle riyazi tahsili haricinde. ede· 
biyat ve gUzel sanatlara göstermiş ol· 
duğu arnka kadar sporu, bilhassa dağ
cılığı çok sevmiş ve Zürih gölü~de kü· 
rek çekmekten çok zevk duymuştur. 

Bir def asında dağdan yuvarlanarak a· 
ğırca yaralanmış, buna rağmen dağcı· 
lığı bırakamamıştır. 

Vilhelm Röntgenin ZUri}ıte talebe 
olarak oturiluğu eve, bugü:ı İsviçre 
Röntgen cemiyeti tarafından bir hatıra 
levhası asılmıştır. Bu ev talebe haya· 
tında mühim rolü olan "YC§ll Cam,, 
ismindeki bir lokantaya yakındır. Bu 
~okantanı:ı sahibi bir Almandı. 1830 
da Jenadan diğer inkılapçı arkadaş· 

larile birlikte Zürihe kaçarak orada 
yerleşmiş ve evlenmişti. Otelcinin kızı 
Anna - Bertha Ludvig, Oze:ı Otto 
Ludvigin yeğeni idi ve 22 nisan 1839 
da doğduğuna göre yirmi sekiz, otuz 
yaşında bulunuyordu. 

Elinde diploması ve gUzel tipi ile 
Rö:ıtgen kızdan iyi bir kabul görmilş, 

1869 sonbaharında nişanlanmışlar ve 
1872 de evlenmişlerdir. 

Çocukları olmamıştır. Fakat müşte· 
rek hayatları daima karşılıklı sevginin 
bir timsali olmuştur. Evlenmekle Zü· 
rihe karşı bağlılığı artan Rö:ıtgen da· 
ha birkaç sene Zürihte kalmıi ve poli· 
teknik mektebinde riyaziye derslerini 
bilhassa Kundtun yanında ziya naza· 
riyeleri::ıi takip etmiş ve kendisinden 
çok yardım görmüştür. Bundan sonra 
pek ziyade inkişaf etm~. hatta boş za· 
manlarmda gazlar üzerinde yaptığı 
bir tetkikini Zürih üniversitesi felsefe 
fakültesine takdim etm~tir. 
Bu tetkikini ebeveynine ittihaf etmiş 
ve politeknik mektebinde iken kendisi· 
nin tekemmülünde alakadar olan pro· 
fesör Zcuncre teşekkür borçlarını ili· 
ve etmiştir. Röntgenin ilk ilmi tetkiki 
olan bu eser, 1869 da üniversite fizik 
hocalarından Mussona berayi tetkik 
arzedilmiştir. Musson cevabında: "E· 
serin büyük bir kısmının zati ve :ıaza· 
ri olarak dikkate değer neticeler çıka· 
ran bir tetkik,, olduğunu kaydetmiş 
ve herhalde sahibinin riyaziye ve fi
zik sahasında olgun malfı.matı:u ve biz· 
zat araştırma kabiliyetini gösteren ka· 
fi bir bürhan olduğunu ilave etmiştir. 
Bundan sonra Röntge:ı f else! e doktor· 
luğunu kazanmıştır. 

Elinde Gimnaz şehadetnamesi ve ka· 
fi derecede serveti olan herkes yüksek 
tahsil eder ve doktor olabilir. biraz 
gayret ederse büyük küçük güçlükleri 
ye:ıerek doçent, §ansı varsa profesör 
de olabilir. Büyük alim olmak için ilmi 
ile birlikte fıtratın vereceğ'i kaJ>iliyete 
ihtiyaç vardır. 

Röntgen ebeveyninden büyük bir hi·ı 
maye görmediği gibi, ilk kısım tahsi· 

Fransız milli takıt11 
çarpışacak; 4 Birincikanunda İtalyanlarla 

Fransız milli takımı 4 birincikanun· 
da Napolide ltalya::ılarla karşılaşacak .• 
Takımın teşkili ve çalıştırılması için 
Gaston Baro Fransayı dolaşmakta, o· 
yuncuları toplamaktadır. Şimdiye ka· 
dar Fransız milli takımında yer almış 
olan Marsilyah soliç Ben Barek ve 
Sent • Etie:ı sol haf Snella Fransız ta
kımının yeni fakat en kuvvetli eleman
larını teşkil edeceklerdir. 
Şimdiye kadar yapılan antrenma.:ıla 

ra ve elde mevcut elemanlara göre 
Fransız milli takımının: Lense -
Vanduren, Matlcr - Burbot, Jorda:ı, 
Snella - Aston, Heysrer, Nikola, Ben 
Barek, Veynant. } 

Şeklinde teşkil olunacağı ve Da Rui, 
Dian ve Müllerb de ihtiyat olacakları 
kuvvetle tahmin olunmaktadır. 

Ben Barck ~·~ 
sııuY . iıı 

şi.lpbesiz İtalyanlar 1? 

Takım kaptanlığını sol müdafi Mat· 
ler yapacaktır. Matler milli takımın 
antrenmanlarına iştirak etmek üzere 
Parise gelmiştir .. Takım iki gü:ı evvel 
Kolumbiya stadında çalışmağa başla· 

mıştır. Matler beşinci defa olarak ltal· 
yanlara karşı oynıyacaktır. Fransız 
milli takımı henüz İtalyayı yeneme· 

miştir. Maamafih bu sefer kaptan Mat 
ler takımından emindir .. O, dokuz se· 
nedenberi Fransız milU takımında oy
ı::ıamaktadır. Tam 4:1 defa enternasyo· 
nal olmuştur. Takım kaptanı, takımı· 
nın İtalyanlara daima mağlup olması· 
na rağmen, aradaki farkın gittikçe 
biraz daha kapanmakta olduğunu ve 
bu sefer iyi teşkil edilmiş ola.::ı takı· 

mmdan ümitvar bulunduğunu söyle· 
mekte ve bilhassa genç Marsilyalılara 
çok güvendiğini bildirmektedir. 

Bu sefer ilk defa olarak Fransız 
milli takımında yer alacak olan S:ıella, 
genç, kuvvetli, atılgan ve nefesli bire· 
lemandır .. Asıl mevkii santrhaftır .. Fa· 
kat Fransız milli taknnmda sol haf o· 
!arak oynıyacaktır. S:ıella sol ayağına 
hakim olduğu kadar sağ ayağına da 
hakimdir .. Müdf aaya yardımı ve bil· 
hassa hücum hattım sürükleyişi nok· 

tasından takım için çok faydalıdır .. 
Fransız milli takımı şimdiye kadar bu 
kadar kuvvetli bir sol hafa sahip olma· 
mıştı. 

Diğer yeni eleman, Marsilyalı Be:ı 
Barek soliç mevkiinde oynıyacaktrr. 

Ben Barek hareketindeki sürat ve ince 
zekası sayesinde Fransız milli takımı· 
nl!l muhacim hattı için çok faydalı 

bir uzuv olacaktır. Gerek topa h~kimi· 
yeti, gerekse oyunu açışı noktasından 
Ben Barek Fransız hücum hattının 

en müessir oyu:ıcusu olacak ve hiç 

lini de o kadar kolay elde edemediğini 
gördük; fakat büyük alim olmak için 
fıtrat ona lazım olanı bahşetmişti. Za· 
manın büyük bilginleri de tekemmülün· 
de çok müessir olmuşlardır. Kundtun 
yanında yıllarca asistan olarak ~lış· 
mış, rounla sırasile Vurzburg, Stras· 
burg, Hocheinhcime gitmiş, buradan 
ekstra ordinaryUs olarak Strasburga 
dönmüş ve 1886 da Giesse:ıde ordinar
yüs olmuştur. 

Röntgen ilk keşfini burada yapmıe· 
tır. Lorenz tarafından Röntge.:ı cereya· 
nı denilen elektrik "ef ekti.,ni keşfet· 

miştir. Bundan kısa bir müddet so:ıra 
Röntgen Vurzburga davet olunmuştur. 
Burada 1895 yılı teşrinisanisinde §ua· 
sını keşfetmiştir. 

Röntge:ı §ualarmın keşfi çok basit 
bir mü§ahede neticesidir: Havası bo!ial 
tılmış, kapalı siyah bir kutu içinde 
yani dışarıya adi ampul ziyası geçinni· 
yen bir mahfaza içinde bulunan Hit· 
torf borusundan, elektrik cereya.=ıt ge· 
çirildiği zaman, diğer bir masa üzerin· 
de bulunan "Barium Platincyanure,, 
kristallerinde bir parlama, bir "Fluo· 
ressens,, hadisesbin husule geldiği 
görülmüştür. 

Bu müşahede bir tesadüf eseridir; 
fakat fen aleminde derin hareketler 
uyandıran keşifler de, ya matematik 
olarak mümkün bir neticenin istihsali, 
veya metodik ve sistematik olarak 
husulü tabii ola:ı bir vakianın meyda· 
na çıkarılması veyahut bu yoldaki tec· 
rilbe ve araştırmalar esnasında tesa· 
düfcn görülen tezahürlerin tayini şek· 
linde vukubulmaktadır. 

tehlike teşkil edecektir· !ll diğtf 
Fransız milli tsJtır:n;~utJt t 

oyuncusu her zaroank ,•sil1lillİ' 
}ardır. 1938 futb<>l nıe lJıre~ 
sürprizini Snella. ile :sen 
etmektedirler. 

1 
u!llııııı 

Fransız milli takıIIl bİ:" o)1l11e' 
barile sağlam ve 5~ 5urat 
makta ise de hatlar aJPs!'· 
rum oldukları göze çanJJldaıı t ~ 
Takımın bu .:1ok5 fal<' ' ·ıııJll ed 

'1}tidafaada dah~ sa~rUlıtleıct • ~ 
da noksan oldugu g ıa!llI da~ e• 
soliç Ben Barckin ta . ediltıl 

- uınıt ıı 
bir hale sokacagt . bir o)rıııı~t 
Sağaçık Aston serı ynıyaıı 
na rağmen ya.:ıında. 0 3ğ ~ 
durgun oyunu takınıın s ıi teırl...t 

· tif adC) • P' .1 
kabil olabilecek ıs f b 5oııç 1' pr 
memektedir. MaaIJlS. 

1 ~re• 
de oynıyacak ola.:ı ~ura!• 
rafa Heysrerin de SO ~;;. t~ 

• JJl Sı>0 4e 
ve bu şekilde takı~ kIIl el 
seri ve düşünceli bır a ıdif· 

uhtenıe 
si de kuvvetle m .. 91 J3lf° v 
Fransız tek scçıc.ı ıııaJJlıafl>/ 

bütUn noksanlar~~ :ır ıı~::O 
talyanlara k~ 1 dıt ~. 
mek Jçb çaJışnıııkta iııt~ 
günU oynanacak 01a;:_al1JaD :~ 
maçını seyretnıek, datl t(/ 
sistemini daha ya~~ 
kendi takmıınt da on ~· 
mek için Bolonya.ya ~ ft. ~ 

İtalyan milli ~ çsl~ fj 
m elinde tutnıak ~çııılli ~ıtıl 0 

.. "bi Fra.:ısa ını .~ J"~ 
gu gı • bU t~·- ~ııi 
da yenemetliklerl rUtl çı 10 • tJ" bir O) _ 1t l~...ıt 
muvaffakıye ı la.ŞtXl" ov· .ı 
galibiyet şansını pa.~aıııııs)t~ 
gayretlerile ha.ııt'palide rı ... ~ 
birincikanu:ıda. Na baJca al• 
lan bu mühiın ınusa 
lenmektedir.. -;"# 

• uçuxıcU ~ 
Röntgeili keŞfı, .rJJ<iil Jı ~ 

sadüfen yapıl.rnI§~ede JıS tıif 
zeka, derin bır ~ ,.0 ııa~ ~ 
malik, gayet derınb'r teeı-Ol>" atf 
hassası ve parlak 

1 
tel'd ~ 

olan V.C. Röntge:J, rıuo~ 
müşahede edilen b~r gş)'I"ttl ...ııl 
h .. .. .. orulrnaz b l<•.11111". 

urunu y k'ki ı:.i1 e 
miş, bu şuaın ba ~f "e tar dl 
ziki vasıflıı.rını ıce§ı dostl~ 

1lk defa Rön~~ t~1 ~I 
rihli teşrihçi J{ölhJc şua"' ~ 
bu şualnra '.Rön:g'~i)'etitı iÇ~ 
miş. ve bu isi.~ ın;e etıtleJı uıı!JI' t 
teşekkürlerinı ifa !Jıl sı:ı ıd.J' 

IJllJlıştır· o .• t 
dünyaca tan if1erd6 ıı•~~ 
diğer birçok ıce~a.ŞtXlı~· de'l ı ,t 
kıskançlıkla ~ar~~örıtıt11 ıı•d 
birçok fizikçıl~r. ·ddia)-ş ~ 
şuaı gördükleri!ll l uıe!t , 
mışlardır. .. 'k bit fll ıııtldl f. 
• Röntgen bu~ e çalı~fllaifi 11" 

vazuu ile sessıZC d""e ett r =~ /ı 
w ııe IJ ,.r~.'.i J' 

ctmi~, insanııga. . etiııl etfitv 
mm hakiki nıahı~ uııi'' t'f 

n1ııılı r~ 
1900 yıIL-ıda. ı. .. 1uğill16 ,ııl'"~ıı' 
enstitüsü direktor ut1ıl tııl ,,,J.4 

k. a.raşv· ,·e ~,,. 
miştir. Burad~ ;. olıtluŞ ~ ti 
ticesi çok verırn 1 ~ :ı.901 t}1'tf' 
fakiyetinden dol~} f i.ıİıc J1I 
defa olarak Nobe ~ J 

miştir. 111udd~• e ~ 
Münihte uzu:l inde i!I tJJ'i!.ı,i' 

sonra 1920 senes d~ "I >'"' 
onuıı d ~ yılı şubatının ı:ı J 

yaşının ilk hnftalıı.t Ji 

müştür. ,c f~İ-
vr. p.· 
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Pransada yeni bir 
~. Yıldız doğuyor 

)~ llıru1t lcad . 
~ •Yukarı ar ınınimini çehre.. Bu 

r ı._ Ya do· 
~t d~ı.. gru kaldırılmış saçlar-

ırı g . "'•a kil "T· 
~~l 02Icr çu uyor. Uzun kirpik-
. l'h. ' Çehre"ı· b"" b"" .. . . . . 

1, JOt }(" J us utun mınımını 
"'il • ırpik· acab •er o kadar uzun ki 
er, gidi; takına ınıdır diye şüphele· 

ıı, larıi Çekeceği geliyor. 
~· n nar . d atk~ senın portresidir 
t cır • 

~tp l'i liıcrln:tur~rken daima ellerini 

j a:ı ta f e bıtıştiriyor. E .n göze 
~ " 1 Uta ~t 11 :Oars n1;,aç oluşudur. 

Çan lalta1ı d c Pariste doğmuştur. Fa
~ ~~l'aJ da 5i!Yılabilir. Büyük annesi 

·oçıı ır. Ait b 
lt.ıe "e bab 1 uçuk yaşındayken, 
~,~"erdiler ası Janin'i leyli bir mek
tibi_ '111 bır: O, rncktepte di.:şünceli 

ıtı2ca • 
~ gızdır. Tıpkı şimdiki 

~ lt le 
S it l'li rn k 

it ~ a.cı hat e tep, sana 'tkarm ruhun. 
oıııı ıraıa b d lan bi r ırakmı:r···· Kendisi 

~ tvrc,iı11 , r gazeteciye hayatının 
~r~ &ir gu ·n bahsederken: 
~tr ' Gnlar

1 
~ evlenir de çocuklarım o-

h.. ıı:ar· 
..., di:y0 r 1yYen leyli mektebe ... 

janin, leyli mektepte karanlık sene -
ler geçiriyor. 

D~rslerle arası pek iyi değildir. Sa. 
dece resimde, jımnatsikte, bir de Fran· 
sızcada kuvvetlidir. Mektepte yalnız 

iki arkadaşı var; fakat çok sadık arka
daş.lar ... 

On bir yaşında iken bir gün ona si
yahlar giydirip evine gönderiyorlar: 
Babası ölmüştür .. 

On karanlık sene daha geçiyor .. Bir 
gün annesi onu tahsilini ta..namlasın 

diye İngiltereye gönderi}'Or. Orada 
Janin geniş bir nefes alıyor, hür yaşa
man.n zevkini tad .. Ci". Daktil.> öğreni· 
yor, çünkü Fransaya döner dönme.ı 

hayatını kazanıp serbest yaşamak ni
yetindedir. 

Parise döndükten sonra iş aramağa 
başlıyor. İş bulmak kolay değildir. An
nesi ayni apartımanda oturan tiyatro. 
cu Pol Antuvana akıl danıııyor. Kızma 
stüdyolardan birisinde bir 'ş bulması

nı rica ediyor. Antuvanet: 

~ari Kuper 
~aris'te 

_..Devamı 11 incide Janin Darse • 

ve karısı 
( 'llllorn:s Ş.;ı,"1?aDwe•ve g©ıre 

"-Per aristokrat bir 
kovboydur! 

~11 eş h ur y il d ı z ı n k a t ı s ı, mesut 
hayatl ""t1.ıın sırtını anlatıyor 

nir. Kimsenin boğazına sarıldığı görül
memiştir. Daha ziyade kendiisni müda.. 
faadan hoşlanır. Holivut ve civarını çok 
iyi tanımıştır. Ciddiyeti pek sevmez, 
Bazan şöhretin zirvesine eriştiği, ha- ' 
zan da sıfırdan aşağı düştüğü görül
müştür. Nedense sanki yağlı bir kıza

ğın üzerinde gidip gelmektedir. 
Şöhretini "Uç Süvari,, filmiyle temin 

etmiştir. 

Artık herkes Kupere kompliman 
yapmağa başlamıştı. Şansı gene ken. 
di .sini bulmuştu . 

Onu hiç bir zaman kızgın görmek 
, kabil değildir. içinden pazarlıklıdır. Kı

zacağını hissettiği zaman derhal gider, 
yalnızca biraz içki içerek hırsını yener. 

Umumiyetle bütün kadınlar tarafın
dan sevilir. Erk •. .!rin de sempatisini 
kazanmıştır. 

Hiç bir arkadaşının sırtını okşadığı 

görülmemiştir. Fakat kimseye fenalık 
etmek istemez. Kuper çok dürüst bir ço
cuktur. 

Kuper aristokrat bir kovboydur: 
Roçild, Holivuda geldiği zaman Çarli 
Çaplin şerefine bir akşam yemeği ter. 
tip etmişti. Cari Kuper ve ben de .da
vetliler meyanında idik. Bir ara mevzu 
edebiyata intikal etmişti. Çarli Çaplin, 
bu mevzuda konuşmaktan çok hoşlanır· 
.dı. Konuşmalarımız sofistik bir bahse 
temas edince Kuper heyecanlandı, mü
nakaşaya girişti. Ben şaşkınlığımdan 

çatalımı yutacaktım. 

Bu sebeple Gari Kupere bir hayli ta. 
kıldık. Ve o, bir daha böyle mevzulara 
temas etmemeğe karar verdi .. 

Kendisiyle beş sene ayni stüdyoda 
çalıştık. Kuper tamamen sakin bir ço
cuktu .. Hatta bütün bu zaman zarfında 
kendisiyle müteaddit defalar alay etti· 
ğimiz halde topu topu yirmi kelime ile 
ancak cevap verirdi. 

Garl Koper filmlcıindcn blrlndo 

Gari Kuper, Holivudun hakikaten 
scvilmeğ: layık çok değerli ,sakin, mü
tevazi ve dürüst bir artisti, çok sevgili 
bir arkadaıımdır.,, 

Gari Kuper ve kansı, bugün Holivu
dun on mes'ud çiftidir. Ma.dar.ı Cari 
Kuper, evlilik hayatının saadetini altı 

esas içinde hülasa etmekt.cdir: 
1) Karı kocanın mütekabil hürmeti, 
2) Kocasını sevmek ve onu serbest 

bırakmak, 

3) Aile hayatını ihtimamla tanzim 
ve daima çekici bir şekilde bulı.ndur • 
mak, 

4) Ayni şeylerle alakadar olmak, ay
ni zamanda tatil yapmak, 

5) Sıhhatinize ehemmiyetle dikkat 
göstermek, 

6) Çocukların terbiyesine ihtimam 
göstermek. 

Bu şartlara riayet edildiği takdirde 
saadetin muhakkak clduğunu söyle
mekte ve illive etmektedir. 

"Gariy:e 1933 senesinde bir bayram 
gi!nü tesadüf ettim. 5 ay .scnra evlen
dik. Nişanalndığımm ilan ettiğimiz 

gün, artık sevdiğim erkeğin karısı ol· 
mağı tamamen kabul etmiştim. 

Ne şöhretli bir .sinema yıldızı olmak, 
ne de meşhur bir aktör olduğu için Ga. 
ri Kuperle evleniyordum. Ben, sadece 
sevdiğim erkeğin karısı olmak için ev
lenmİ§tim. 

Eski ismim hatmma geldiği zaman 
gülerim. ''Sandro Sov,, benim serbestçe 
yaşadığım, ve sinema ileminde bir şöh
ret yapmağa çalıştığım devirlerde kul
lan~ığtm isim.~ Bugün ıbu hayatı eski, 

geçmiş bir hatıra gibi anıyorum ve ar
tık o hayat beni alakadar etmiyor. 

Kuper bana" Sinema hayatında par
layabilmek için bazan zor, bazan sdöcı, 
fakat daimi bir çalışma lazımdır 1,. de· 
diği zaman, düşüncelerimizin tamamen 
ayni olduğunu anlamıştım. Kuper ile 
fikren anlaşmamız böyle ba§lamış, ve 
bu düşünce izdivacımızm temelini teş
kil etmişti. 

Küçük, güzel bir evimiz var .. Evimi. 
zi stüdyodan tamamen ayrı ve her şek
liyle tamamen saadetimizi temin ede. 
cek tarzda hazırladı.m .. Kocamla stüd. 
yo hayatından pek az bahsederiz. Ma
amafih hazan her çift gibi günlük vak'a 
lar hakkında münakaşa da yaparız. 

Santo Monikadaki evimizin etrafın • 
da tenis kordlan vardır. Kocam ava 
çıkmağı çok sever. Hatta bir kere ben 
de ona refakat ettim. Şimdi Kaliforni
yada silah kullanan kadınlar meyanın. 
dayım .. Akşamlan kocam işini bitirip 
eve döndüğü .zaman ya, dostlarımızla, 

ve yahut ta dostlarımızı kabul ederek 
hep beraber yemek yeriz. 

Kocam pazar gününü tamamen kü. 
çük kızımız Mariyaya hasreder. Gari, 
çocuğuna çok düşkündür. Küçüğün 

muhtelif vaziyetlerde her an resimleri
ni almaktan büyük bir zevk duymakta
dır. Kocamın, çocukların yetişmesi hak 
kın.da kat'i fikirleri vardır. Maamafih 
her ikimizde ayni düşüncedeyiz. Çocu· 
ğumuzun her şeyden evvel sıkı bir di. 
siplin ile büyümesini istiyoruz. Bu 
fikrimizi biraz eski buluyorlar. Şunu da 
ilave edeyim ki ben de küçükken dadı 

K ~ ~ lO K 
lFU ~~ ~~fi::aEIFi 

• Ekseriyetle sinema yıldızlan bir 
müddet tiyatroda çalıştıktan sonra sine
maya başlarlar. Bunun aksi çok nadir 
bir hadisedir. Fakat ara sıra vaki olur. 
Resmini gördüğünüz Line Keal bir hayli 
zaman sin~ada çalıştıktan sonra film 
çevirmekten vazgeçntjş ve Cenevre tiyat· 
rosu kadrosuna gimıiştir. 

• Holivutun en son çevrilen filini "size 
kıımak elimden gelmiyor,, komedisidir. 
Bu komediyi çeviren tanımnış yıldız Jar: 
Artürdür. 

• Annabella Amerikaya gitti. Yıldızır. 
pasaportundaki vesika fotoğrafını burada 
görüyorsunuz. Bu fotoğraf yıldızın şim· 
diye kadar binlercesi görülen fotoğraf· 
!ardan hiçbirisine benzemiyor. 

• Gazeteler, bu mevsim için hazırlanat 
Fransız filmlerinin en güzellerinden biri· 
sinin de Duello filmi olacağını yazıyor. 
Bu filmde başrolü oynayan Simon Gofr 
yenin daha evvel çevirdiği "dans kartalı,. 
filminde alınmış bir resmini veriyoruz. 

• Andre K,ayct ve Klot Heyman, 
-939 senesi başında çevrilecek bir fil
min senaryosunu hazlrlamışlardır. Bu 
kordelarun ismi (Mücevherat balosu) 
olacaktır. 

Zabrta vak'alanna da yer verilmiş o
lan bu dram da !halkın heyecanla takip 
edecek sahneler pek ço'ktur. 

• Ericlı Von Sholıeim, "Demir rnahfa· 
za., ismindeki eseri sahneye koymaktan 
vazgeçmiştir. Paris etrafındaki kasabalar
dan birinde oturmakta ise de sık sık ad· 
resini değiştirerek izini belli etmemekte· 
dir. Kansı, çocuğile beraber kocasını ara
makta, fakat bulamadığından, Havra git
miş oldu&runu koca<;ma bildirilmesini 
gazetelerden rica etmiştir. 

• Shirley Tenıj>l, "Kil~ prenses,, is· 
rninde renkli bir kordela çevirecektir. Ta
bu film fevkalade pahalıya mal olacak ve 
Shirley bu filminde hiçbir makyaj yap· 
mıyacaktır .. Şüphesiz ki Shirleyin gül 
renkli yanakları en kuvvetli makyajdan 
daha kuvvetlidir. 

Amerikalılar 
Italyaya film 
satmıyorlar 

Holivuttan bildirildiğine göre, Ame
rikanın dört büyük sinema şirketi ltal· 
yaya film göndennemiye karar vermiş
lerdir. Bunlar arasında sermayedarları 
yahudi olan büyük bir şirket de vardır. 

Bu yüzden, İtalyanların, en sevdik
leri artistleri bir daha görcmiyecekleri 
si;yleniyor. Çünkü, Greta Garbo, Nor
ma Şerer, Geri Kuper, Robert ·:·aylor, 
Lorel ve Hareli gibi artistler bu dört 
şırketten birine mensuptur. 

Holivut sinemacılannın bu kararı 

vermesine 1talyada sinema ve filin işle
rinin bir inhisar altına alınması sebep 
olmuştur. Yeni bir kanunla, 1talyada 
film işleri ile, ecpebi memleketlerden 
film getirmek vazifesi yalnız bir dC'Vlct 
inhisarına v~rilmcktedir. 

Bu inhisar ise Amerikan sinemacı -
larına, eskisinden daha aşağıya bir. fi. 
yat teklif etmi§, Holivut s~üdyoları da 
bu teklifi şiddetle reddederek, bir daha 
İtalyaya film göndermiyece'klerini bil • 
dirmişlerdir. 

lr.gilizce "Dcyli Meyl., gazetesi bu 
haberden bahsederken diyor ki: 

''Berlin - Roma mihveri filmlerinin, 
uüyük Holivud yıldızlarını seven 1tal
yanlan memnun etmiyeceğinden korka
rız. Hatta, bu işde, İtalyanın haklı ol. 
duğunu göstermek için yapılacak pro
paganda bile bu hususta müessir oltnı· 
yacaktır.,, 

Gene tngiliz gazetelerinin yazdığı -
na göre, Rclivut sinemacılarının verdi· 
ği bu karar İtalyada halka bildirilme. 
miştir , 

ile sokağa çıkardım. Çocuğumuz da bü
yüyünceye kadar ayni şarta tabi cla
cak .. Şimdilik yavrumuz sıhhatli, neş'e
li, fakat tamamen sade bir sütnine tara. 
fında büyütülmektedir. Çocuğun lükse 
merak etmemesi için daha şimdiden her 
çareye baş vuruyoruz. 

Çocukta her şeyden evvel baba mef
humunun doğru bir şekilde yerleşmesi
ni ve babasının herhangi bir iş adamı 
gibi tesadüfen sinemada çalışmakta ol
duğu fikrini aşılamağa çalıiıyoruz. 

Nitekim ben de kocamı ayni nazarla 
gördüğüm i~in ona bağlanıyorum.,, 

Gari Kuper ve karısr, hayatlarmın 

her cephesinden memnun ve mes'ud bir 
ailenin en güzel moôelidir • V 
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ve adam kavga ederek 
raya doğru yürüdüler s 

- Evet hUnkanm. Uykusuzluk, fazla Sarayın karvı duvarına doğru l'lUzfile • lecektf. Kaç defa. &öyelmJ§ti, kaç defa f. 
tc:ki beni biraz rahatsız etti ama, eaycl rek ilerledL Gece epeyce karanlıktı. Ha- kaz e~tl. 
hümnyununda nı;ılırım. fil bir yağmur çiselediği için glSkte bir 

Filhakika, Bunıada birtakım işler dö • tek yıldız 1Ş1ğı bile yoktu. Saray zulmet 
nilyordu. Marya. Halil, Elizabet meydam içindeydi. 
boş bulmu§lardL Samsa çavua~u donduran blr hAdlse 

Samsa çavuou Ali pa§aya yaranmak daha oluverdL Birdenbire sııraym en pen 
ir,in hem rıanıyı, hem de Ali paşanın ko- ccreelode bir t§ık yandı, tekrar slSndO, 
nağını dlkknt ve ehemmiyetle tarassut al- tekrar yandL Uzakta duran fk1 gölge .l'JU. 
tında tutuyordu. Garib bir tesadilf olnrak raUe ilerlediler. 
Yıldırım ordularının Tuna boyuna hare- - Durun! Adım atanıantz kalbura çe-
ketlerl günUnUn gecesi ısamsa çavuaunu bir l'le!I haykırdı: 

l'levindlron bir htıd~e oldu. Uzakta bir - Durun? Adım atarsanız kalbura eç-
kcnardıı bekçi kryafetiyle dolagan çavurı vfrlrfm elzl. 
J"aşanın konağından bir adamm çıktığını Snmsa Ç&VU§U fırladı ve haykırdı: 
gördU. YUrilyilııU, boyu ve tercddlldU tıp- - Bir meşale yakın. 
kı evvelki gördilğll kadına benziyordıı. Saray kapısı açıldı. Fakat bir an !cinde 
Yavaş yavaş ve hissettirmeksizin tak!be Sal"]lsa çavu~nun kafasına bir eey fndl. 
başlııdı .Mt'c;:bul adam da arnda sırada et- G!>zleri kıvılcımlandı ve yere yıkıldı. Sa· 
raCına, arkasınıı baltamk pad.ieah saray:- rayın bUtUn odnlarmdn ııııknlr yandı. Ka
na doğru yUrUyordu. falar pencerelerden sarktı. Yinni dııkika 

Henüz !araya iki yUz adım kadar kala sonra yola mcşnlelerle muhafızlar d6kUl
nzun boylu, geniş g5vdeli, başı açık bir dUle!". lç oğlruılan, nceml efradı, çavue
ndam meç':ıuJ yolcuyu çevlrdl. Hıılr hızlı lar, askerler ve hattA Md.iseyt hnber a
ve hiddetle bir şeyler konuştular. &o. vuo lan kadı ve birçok devlet adamı doldular. 
kulak verdl, ama, n.'llamadr. ç,QnkU konu
eulan dil Sırpçaydı. 

Çavu3 bUsbUtun meraka dll§mQ§ttı. A-
11 pa3anm konağında bir Sırb e9lrfn c&. 
sustuk ettlği aklma gelınff ve heyeea • 
nmdnn tltremeğe ba§lam~ SiWıım 

yokladı. Tetiğini ~ekerek ha%ır bulundu 
ve bimı: daha yakl8.§arak bqı açık ada
ma baktı. Bunu hiç g8rmeml§tf. XJmdi 
bu? 

Otekinfn de .l!!esl kadın ses! kadnr in • 
ceydi. Daha dikkatle baktı. Bu kadındı. 
Erkek kıyafetine girmf!J bir kadındı. Mu
hakkak ki l'ltı.ray muhafmnı 8ldllren ve 
gecelerce at Oz:erinde meçhul bir yere 
giden ve nihayet okak muhnrebemne 
ııebeb olan kadm buydu. Çavuo Bru'&)' 8-
nUne geldikleri znman ynlmlamağa karar 
vermflJU. Ne olurım olsun tevkif edecek 
ve cebrederek, işkence ederek 85vlete
ccktl. Artık bu kadarı için de ne htmkl
n, ne de pn§aya sormağa lllzum yoktu. 

Endm ve adam boğuk sesle kavgalan
na devam ederek saraya Soğra yOrUdll
Jer. Çnvua onlnrdan lince sarayın avlusu
ııa girerek muhafız odasına daldı. 

Birkaç ıısker ayağa kalktılar. Ça\"U§ 

parmağını ağmııı. kapatarak: 

- Sue ! !earetinl verdL 
' - İçinizden biri dqs kapıya gftdn. Uç 
taneniz de fçerde .eaklannuz. !cab eder
ee hUcum emrlnl ben veririm. tki kişi !la. 
ray duvarı 8Il'B!mdadnfar. Kapıya doğru 
yaklll§ıyoriar. TevkUleri gerektJr. Dikkat 
edinf%, tehlikelidirler! 
Muhafızlar dağ:Idılar. Birkaç tane~ lı:t
~ çekerek kapılann 8nlerlne indiler. 
~vua heyecanmdıın öJllverecektf. Bir az 
Mnra bOyOk bir muvaffakıyet elde ede. 
celc, ve lı:lmbllir ne p::ıralara, ne rütbele

re, ne mevkilere nan olacaktJ. 

Snmaa çavu§tmU yerde baygm ve ka
fasmdan hafif bir kan 11mnqı olarak bul
dular. 

Ortada ne 11%UD boylu kaclm, ne meç
hul adrun, ne c:fe onunla kavga eden var
dL 

Nereye kaçmışlardı, nereye gizlenmlo. 
!erdi? Her yeri aradılar, her deliğe bak
bbr. Yol llzerindcn kaçmalarına lmktın 
Yoktu. Yalım kapı fçinde muhafwan da 
karmlanndan deşilmiş bir halde buldu
lar. Saraya girmeleri ihtimaline kal'!Jı 
her tarafı aradılar, taradılar. Hareme 
gltWcr. Bir tarafta izlerine bile tesadllf 
etmek mllmkiln olamadı. Bittabi bUtUn 
bunlar bir rUya değildi ft;te fld ~JO ve bir 
yaralı vardr. Bunlan cinler çarpmaml§b 
ya? 

Sabaha kactar dlSrt dlSndUler. 
Hfidllıe kulaktan kulağa, ağızdan ağı. 

za yayıldı. HllnkAr sarayı 8nUnde cere
yan cde.n bu vaka bilhassa kadıyı ve mu
hafız kumandıınnu Orklltmll~tu. Şimdi 
bunlar Yıldırıma ne cevab vereceklerdi ! 
Şehirde ve saray 8nUnde b<Syle rezalet o
lar muydu? Bu bir sll.rU huıa.n elinden iki 
can na!ıl kurtulurdu, hem iki maktul ve 
bir yaralı vererek. 

O gUn imparatoriçe Elizabet hazretleri 
hlo misafir kabul etmemi§, haremdeki 
odnsmdan ç·kmamrş, başhekimi de red
detmişti. Cariyeleri, knndislnin dUn gece
ki bAdil!eden ınnteeı::slr olduğunu işaa et
mJalerdt. Sarayda, aray etra.'nıd& bir 
şeylPr d8nüllordu. 

~zabst odumda gez:lnfyor ve deh -
ıetll mnztıırlb g6rUnl\yordu. Carlyelerlnf 
de ynnmdan kovmU§, hiç Jdmseclklerl 
g5rmek lstememl§ti. Hnkbydı. ÇOnkll bu 
becerlk!lıllk hepsi lçlıı b1r f elA.ket olabl· 

- Artık gece çıkma! demişti. Halbuki 
Marya EllzabeU dlnlememl§ ve birkaç 

gUn kapalı kaldığı ha.rem konağından yt. 
ne gece dı§an ful~ ve bu vakaya se
beb olmu§tu. Halil de kaç gece Maryanm 
yolunu beklemlg ve onu bu gece ele ge-

çirince saraya gelip gitmekten menetmek 
fstemlo, dakikalarca kavga etmiş, oma 

muvaffak olamamı§tr. Maalıa;:;lialil ol
ma!laydı, Marya glmdi muhafızların eline 

dil§mile bulunacaktı. O gece bir tesadUf 
eseri olarak Ellzabetle bulu§acaktı. Eli-

zabet ışığı yalap Hall1e uyanık olduğunu 
hnber verdiği %8DUUl da vaka kopmua ve 

kadın vaziyeti derhal kavnynrak tedbir 
almıştL 

Elluı.bet dolabı açtı: 

- Gel Marya! 
:Maryn hAlfı sapsarıydı. Göğsll blr bı

çakla hafifçe çlzilmlş ve kan elblscslnl 

boyamt§tr. Halil de çıktı. Halil llstU başı 
parça parçn bir halde durgun ve korkun~ 
tu. Ellzabet hiddetle haykırdı: 

- Marya, bir an evvel Sırbiata.na d{ln
menl Uıtfyorum. Karde§ln olacak kııltak 
intikamı uğrunda heplrnlzi kurban ver • 

mcğe hazırdır. Hnlili de yakacaksuıtz. 

Teklifin zamansız:dır. Ben padişah knn
sıyrm ve bu hayatımdan memnunum. 

- Karde§im DakB.§ava beni ve karde
uim Brankevfçl mahveder Elbabct. Fil
hakika koca bir imparator karısı oldun. 
Fckat nihayet kanımızdan ve milleU -
mizdensln. Bize merhnmet et. 

- Elimden ne gelir ki Marya 'l -- Doka§avnnm gizli m&.ksadmı blli • 
yorsun Ellzabct! 

- Hayır! 
- Hayır mı! 

- Evet, bllmtyprum. I 
- Dokaşava Ali paşanın CSldllrfilmeeln· 

den ve scn!n Sırbllıtana avdetinden son
ra Osmanlı ordusuna gelecek ve ıaraya 
girecektir. 

- Yani Marya? 
- Yani kocası Miloe Ktıpiloviçin inU-

kammr padi~h Yıldırımdan nlacaktır! 
Elb:abct bir çığlık kopardı: 

- Ne? HUnkA.r Ytldınma. s•ıikast mi 
yapacak? 

- Evet ama, ben eenln malnınntm var 
sanıyorduM. 

- Buciala knrı. Bu ahmak fahişenin cl 
uzatmak istediği adam kocamdır. 

Marya kozunu oynamak zamnnmm sel
dlğinl anlamr§lı. G<.Szlerfni önüne eğerek 
sahte bir mahcubiyetle yavll§ ynvnş s8y
ledi: 

- Ya Halil Elb:abet! 
(Devama var) 

- ' 
NI . •, 

Bu masum ruhu kirletmemeği, onu benden nefretle uzak· 
lqtırma.ğt, herşeyin yıkıldığını hissederek beni takip etmeme
llnl göze almı§bm. 

Bazı genç kızlar bUtUn tallplerlnl reddederler. Bunlan an. 
lamıı.k ne kadar güçtür. Etrafındakiler bu genç kızlann kal· 
binde ne facialar, ne sergUzeştler olduğunu zannederler. Hal· 
bu1d onlar, mukadderatın ideal erkeğini beklerler. Baznn, mu. 
temacllyen göilcrlnin önUnde duran o hayali beklerken, kalpe 
!erinde hiçbir acı olmadan ilıtiynrlarlar ... -45 
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MUIAzlm fon Forster 4S gDn b8 f;ir 
mabkt\m oldu ve bunu şerefine 

leke sayarak ceza m0ddetıo1IO hitamında orduyu terkell 
- 7 - --: 

Mahalli gazetelerin yudıklan • 1 ltillf devletleri ~ ~ ...... 
nın doğru olmndığın•, mUIAzime ve ken· 'I serlyetinin aksine olarak ıyot ff t"'t 
clisine imzasız birçok tebdid mektuplan nı yUz;Unden ca:ıusluk yaP~,.ı' 
geldiğini blldirdL Bu VWyette maiyet.in- ğU hlı:mete mukabil para dllfl,ıtssl :J 
deki zabitlere ve en ziyade tehdide ma- dukça bUyllk mUkAfa~ ~ 
ruz kalması itibariyle mlllAzfm fon Fors- det.m~U. Ancak, arka ç)i ıtJllllP"" 
tere revolverslz sokağa çıkmamak ve f. nl açmak üzere yaptılt 1 _I 
cabmda silllh kullanmak emrlnl verdiğini rumakla Uttlta ediyord11• oo' ~ 
s6yledl. Franz, caıınsluk tflıl4• tt• ~ 

SllAh kullanmak ınil!laade!ll Almanya oldu ve pek mUhftn kJYIP' I"'~ 
düşmanların& ke.rşı değtl, kanunen Al • verdL Alman aıeyhtarJJllOI 

0 
.. ~ 

man vatanda§I olanlara kareı verllmff bu- ~ -~ı r _ 
lunuyordu. Albay ifadesine eöyle devam cihetle Almanlar ~·~ 

mlah, fakat açık slizlll, '"" ~ etti: 11w 

meğe JUzum görmiY:;:- ;;_, "- Lüzumu halinde emirlerim muci
bince hareket etmezlerse divanıharbe ve; 
rlleceklcrlnl maiyetimdcld zabitlere say. 
ledim. Yarsubaylara ve neferlere verdi
ğim talimatta da taarru.z:n uğradık.lan 
takdirde sııaıı kullar.ınalarmı ve mUteca
vizlcri öldUıınelcrtni bildirdim . ., 

Muhakemenin mUtealdp safbalannda 
kundura tamlrci!ll Blankm kat'iyyen te
cavilzdc bulun.madı{;'I, köyden geçen as
kerlerin avnzlan çıktığı kadar kaba bir 
§arkı söyledikleri f:!lhitlerln ifadelerlyle 
sabit oldu. 

MUIA.zim fon Fonıter 43 gUn hepse 
mabkitm aldu ve bunu aerefine bir leke 
saynrnk ceza müddetinin hitammdıı or
duyu terketti. 

Küçük bir baylA.zm asker geçerken yu
ha cC'kmesl yUzUnden ismi blltün <lUnyr •• 
ya yavılıın Savemll kundura tamircisi 
Blank'm macerası ~te budur. Fakat bu 
maceranın birincisinden daha dramatik 
bir devnmı oldu ve bununla Almanya fon 
Forsterln şldd ·tll muamelesini çok pa
halı ödedi. 

• • • 
Bla.nk'm tecnvUze uğradığı sırada Lul 

Franz isminde Strazburglu bir genç Dett 
villerdc akrab:ılanrun yanında bulunu • 
yordu. &bası Als:uslı, anıı.sı evlenmez • 
den ewcl Franaız tabiiyetinde olan bu 
genç, askeri hizmete çağırılmak üzerey
di. Kundurn tamircisinin tevküJ, dayak 
yeylşi \'C yaralanışma f}ahJd oldu. 
Alınan ııleyht.an anceslnden aldığı ter

biyeyle Almanlara duyduğu düşmanlik 
bu manzaraya 6ahid olduktan sonra klr:e 
hıluJAp et.ıni§U. Strazburga döndüğü za. 
mnn, Fransız ajanı olduklarmdruı poli
sin §Üphelendiklerl bir kaç kışlyle tem88 
ettJ ve bir milddet aor.ra askere çağml. 
dığı zaman bahriycji tercih ettiği f c;:ln 
Vllhelmshafene sevkolundu. 

19H EylCUUnde Flandn f§gnle memur 
bahriyeliler amemdaydı. Briljde aylarca 
kaldı ve anltı§ılan it.ilAf devletleri casns 

toşkllfitJyle burada temasa geçti. Tafslll

tJ bilmiyoruz, fakat muhakkak olan et • 
bet, 1015 martından itibaren Bclçlkadald 
Fransız caeuslarmıı munt.azamnn mo.10. • 
mat verdiği malnınumuz:dur. 

gWf faaliyette bulU terlJS! li 
biri sayılmaktaydı. ~~ ~ 
söylediği için sık !!ık hafif 9°"",.... 
dı. Llk.ln gevezeltği "Ve ıııçtl; ~ 
ğazlığı kendisini §ilpbede!l 1~!'J 
Sessiz dursa, AJsa.slI 0ıın::urd1Jo ~ 
sıla bir konlrola t.Sbi tu eıtııe~ 

ı.nde US 
zeki manevrası ssyes ~ ....-J 
çekmedi. O kadar ki ıten tPıte'I tıP"' 
bir cıısus olduğuna tddia erdl- . .JI 
fuı:ı1rle..>i l::u iddiaya gülerl '-~, 

Frnnsız istihba.r8t te~ (JllG-~ 
duı.t'· .,,,_ 

Franz:dan pek nıenınuD ~ ~ 
man bahriyelisi., ontara ~ I' 
drdaki vaziyetleri. asker ,,_J.-'t 1 
saire hakkında çok ınUlÜJIS ~~ 
nıektoydl. Bnıjda denı::- fi .. J 
bombalıı.rm tesiriııdeıt ~ ~ 

·erler> 
lodan yapılmış sığınak ~ sıı .,1 

oldU· <ff 
ru ilk hnber veren ° rtDiJ! ıı• ~ 
sayesinde itil!! devletle ~ ~ 
vetlcrl !nşnatt çok geri b .. ~ııı:~tl , 1 oıur: 
dımanlarla Alınanl&fl ept ~ -:_~~, 
mtlılar. Dllnkerkl kO~ısl tıPD"' 
dascn as llk topun Dl

0 'I 
gene Franz oldu. cıııd• rrt"' I 

1913 senesi bıışlangJ bit fffl" ~ 
cephe!!lne w>nderiJdi ~ ı,er ~ 
detle kendisinden lrlı;bir ı:~:
dı. Onu casuslarının en de"tetl'tl :-
biri telClkkl eden ıtııM lllJll°' 
bUyUk bir kayıptı. FraJlS f 
yordu. rst ~ I 

1916 temmuzunda te~ dlf'8 ~ 
dermeğe bnşlnytne& i~~1r bit~ f_ 
BUD tcşkflntı erktını b .,- - """'.,il 
dU3tlller. Kiel'dcki bir ~pt ~..J 
len malnmattan Fr~ , 1 ~ 
ağırca yaralandığı ve userl" , 
kaldıktan eonra talebi fllO~ 
kolordusundan atrnarsk ~ 
lSğrenOdL ı,ett ., ıl' 

Fraru:la tekrar ıxıub• tıst•" d 
gec;:llmesl eekll de anl• fi/) 
mevzudur: Cf"'ıl" 

rum. t 
- Aliye. )ine bir faciaya kapılmıyalılll _i 
- Temenni ecllyorum, dedim. ...wL ~ 
- Temenni edebilirsin. ~::;.., ,JP:A 
- Bir kitapta okumuıstum: Vaktiyle ş e)l~ ,,,, f 

Ben Giriza.nın yanında bir hayal gibiyim .• Ve ya""ll§ ynvtl§ 
hEsedilmcden, o yine benim kızım, vaktiyle bacaklıınma san
larak himaye arayan küçücük kızım olacak ... Ben onu himaye 
etmeğe yemin etmiştim; edeceğim ... 

- Ben bebeklerle oynamasını severim, diyordu, ama mağa. 
za ca.meklnlannda. duranlarla değil. .. 

luk devresinden çıkar çıkmaz, kadınl~ eıtfle , P"' ~ 
mış, erkeklere verirlermiş .. Bunların terbtY ~ ....... -"' 
olurlarmış ... Zannediyorum kt aynı suretle 0,..,. 

manı geldi: Glrlzanı kadın ellerine bırak· seıı 
ol. Emin ol, böyle daba iyi ., 

- Ben oğlumla meşgul olmuyor ınuyllDl • ~·' 

Eve, tertemiz hislerle yıkanmış ol:ırak dönUyor. fakat son· 
ra çılgınlıklnra kapılarak deh§etli sinir buhrnnlan geçlrlyor· 
dum. 

Bu hallerim zavallı kızımı UzUyor: 
- Öyle anlar oluyor ki benden nefret ediyorsun, diyordu, 

fakat ben bu anla.rdn.n koıkmuyorum, çünkU bu nallcrden son· 
radır kJ beni daha çok se\iyorsun ... 

Onunla konuşurken herkes gençliğini unutuyordu. Baza.n 
onun ya.nmda çok serbest muhavereler cereyan ediyordu. Ben 
bile kendisiyle, sabahleyin bir gnzetcdo okuduğum falanca 
Yakanın § hvl kısımlarını münakaşa ediyordum. 

BUtün bltıt fıkirleri edebiyata yükleyen Allyenin men'ine 
rağmen, Girizan, canlı romanlar do. okuyordu. 

Bazı arkadaşlanm, bu çocuğu bebeklerinin yanına gön. 
dermem! Jst.Jyorlardı. Girlzan gillerek: 

Bursadaıı dönUşUmUzde Aliye beni bir kenara çekti: 
- Girlzanm gönderd!ğfJ mektuplar pek hoı;,uma gitmedi. 1 

Diye hayıflandı. 
Sordum: 

- Sahi mi? Hürmette kusur mu etti? 
- Billı.kis, pek çok hUrmet ediyor. 
- Öyleyse neden §ikiiyet ediyorsun? 

- Hakikaten, mektuplan çok makul, rn.ttA. murnbbet 
dolu .. Ama, bu ımtırl&r arasında bir kibir, ademi tenezzül oku
yabilmek: için, ancak benim gibi bir görllşc sahip olmnk lazım .• 
Kendinden kUçUk birisine yazıyormuş gibi ... Katiyen aldan -
m.ıyorum.. Sen ve ben , acı maziyi hatırlamaktan dalma. çekin. 
dik. Hakkımız vardı. Bana ve Girizana karşı gösterdiğin tarzı 
hareket, mükemmeldi. Fakat temenni ederim ki bu hareketini 
değiftlrmey~. 

- balıet. ./ 

- Kfıfi derecede değil. Şikayet ediyor. SsJl 6'' 
- Sanki ? •• ,,,. 
- Ta.srlh etmiyelim. . ~ d 
- "Sanki o, başkasının oğlu imiş gıbf,, '1 

yorsun? JJ' 
-öyle ya! ·4eC, 
- Her ne ise, eimdi memnun ol. Ben gı ~· 

gP.lmiyeceğim. • -~ 
- Nereye gidiyorsun? d.ıd ~ 
- Londradald, Brilkscldeki, Amsterd&Dl 

ti§ edeceğim. 

- Fena değil ~ ~ 
- Ondan sonra da, etlpresiz, işten çeldl ~ . 
- İşten çekilecek m isin? İyi am& henU2I 

Şimdiden yoruldun mu? 
- Biraz ... 
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ideal kadın! 
~~}' 

. a.ıı Sıdıka· 
' 28 Ya · 35 Ya§ında · Muammer 
~ tında ( • 

t baı0 • Mukellef bir apar. 
Uar1 ar' Ccnç kızlar deli1ı:anlıla-

ta .. asında d" .. 
•c l.ıua onuyorlar. Bayan 

:ta Çc,11- ınnıcr Erol, küçük bir 
tı_ ... ışicr· k 
~tan • onuşuyorlaı .) 
~ Sıdıca 

trj do& - Demek evlcneceğ:-
b fiiruı 
Cl~y \t ... 

ı.ıaın 
ılca tner N" • ..... '.N • - ıyetım var. 

;'ltttğirıi~ c lÇin bana söylemediniz? 

'
41lı. llıı .. haberini başkalarından 

'hın t ~ Fc"' a sızlık bana haber-
tn .... tesi · 

t lalciadı r Cttı. Bunu neye 
<tl nız, ç . 

ı. · Ccva · · ok, çok fena bır 
"I ~ p verseniz e ?. 
~ h;_lllcr _ 
c -"'S bir ! S.zden sakl;.madım. 
~ ey 80tmadınız ki size söy 

~-ı:ı 
tc dı? ... tlı:i arna bu karar nere-

~ 4~C i . 
, ~llıııı Çın evleniyorsunuz?. 

Ct -b~ıı.._t~ h Ne için mi? Çünkü bu 
~ ayatt tt tııttik an artık usandım .. 

'rtı'- a, dai""~ . 
~ 11 bafk ..... sergüzeştler •. E-
' biktılll aıa.rının kanlarını al

hcl\zj,,_·· Şi.llldiki halim bir me-
-· laı .TVt• d • >c lllda • aıma başkalarının 

Ylc ke~~.'Şan bir memura ... Bun 
ı Yerime sahip olmak 

~ ....... 
ı l) Ne ııöyl d·-· .. b"I . Cıtıck . e ıgınızı ı mıyor· 

t t ~lılar bır evinı bir .ıilenin bü
llı)""' ın, hütü • 1" l . . 
t '"'ıın • n mes u ıyet erını a, ı.._ Uz, li .. d w •1 . 

t t ~ıı • .' • er gun egı se bı. 
~ •onı.ın!orlilccek hesaplar, bcl
tatı.n12 .a rnüthiş bir iflas .. Bil

ıa 'lhak.,sııe Sa.dakatsizlik göste· 
t ı ·ıc:a b" i . c clllc 0 Yle bir hal sizin ba-
1 taııır,2" Çunkü siz kadınları 
ı ,_ ınız Fak · · • ıti · at azızım şunu 

a... • erle k 
-..ı.a, ı.. c ler kadınları iyi ta.. 

I" ııı;cnd· 
·~ ~lirııcıi 1 kanlarını tanıya-

~ \'e b· karınız sizi daha evvel 

'it dt ~ kukla gibi oynatacak. 
1t._.. trlceı gibi bir koca a-t -.;a O} • 
~tın acaksmız ve b<!şkalarr 

ız si . 
zın de başınıza gelc-

llı:ııcr 
t ı.. ..... 'l' b .. 

"ftıa b a 11 siz bu mesele ü. 
41
§ka ttirlü söyliyemezsi-

<a ....... 
c Sizi 

() lllı Ça evlenmekten vaz ge· 
il, •ııcı lı§ıyorum zanncC::iyorsu-
t .. ı::-
~ tr bu ger benim fikrimi al. 

tJc, bcıL·l'Ileseleyi beraberce ko· 
Ct...._ ~l b" 
"'lltn1 • ır kaç ay daha beni 

ı ~ 1 daha ';terdirn. Şüphesiz bu, 
t 

1 
'il bı.ı ~zla uzatmak olurdu .. 

~ o <Jııl'Il ad~r çabul. olacağını 
•:ı dıı · ·Bılhaasa bunu ya· 

~~ lll.. :~tağırnı aklına bile ge
t( 1}'oru ınaenaleyh ben de bir 

ıı... nt. Co .. 
·u,ı ruyorsun ya ne ka ... 

•e:ı'llcırıı1; 1 Çok, çok mahzunum ... 

r111 en ~hıı ebedi olmadığını, be

~1 ltı, t.,.1e a Yaşlı bulunduğumu 
~ baYatı~rtıe~ arzuı.unda bu· 
~ ~tırıı, f; bıraz degiştirmeni, 

c'tçeYiıtı. 'kat nıtisaadc et ki ka
~ buıu 'bu izdivaçta benim de 

nıun 
il'. Ct .. 
·~~ - :N • 

anı t ttıceyi anlıyorum .. 
~<a ....._ it Cklif edeceksiniz. 

' endi k 
lcı11ğ' 1zımı mı? Ah, ha. 

' ç 'k r ın ıoz r-"k f A l tna b" r~ ena.. n ı-
~llıtr ır şey düşün~yorsun. 
q~ - Aff 
~ '<iyıcd· 1mı istirham ede • 
-a ....... lrtı .. , 

< Sı.ısu 
ıı . nuz T . d . k" • ·· emın e crım ı 

C\g l::ger · · ".c z b' sızı tanımasam 
Ct ır h . 

ı -.ı!'t'ı };' va §ı olduğunuza 
1tıı~ •. al.at anlıyorum ben-

~ 1Çın g . . 
~~ · l-'a evczclık etme'k ıs-

c 't L at b c ııı;ba.u . Undan vazgeçiniz· 
' 1)) • lltzdcn, saadetiniz.den 

t :'lıtr 
t - 'b t• •rıı Qak• 

~ ~ ltı • Cllj k ıcınız var; fakat 
~ ~~ tlardan a::rı §urad.t bulunan 

~. trııern hıetmiyelim. On -

~il~ ÇOk
0

d 
ilhıct ?tru .. Bende size bu 

l'Ilıyctckt" 
ım .• 

\'azan: HlkAyeel 
Muammer - Başka bir şey mi ke§f -

ettiniz?. 
Sıdıka - Zannederim .. Fakat ne is

tediğinizi bilmiyorum ki ... Size bir ke· 
se mi, yoksa bir kadın mı lazım? Bende 
her ikisi de var .. Tabii ayrı ayrı.. Za
ten bu zamanda ikisini birden bulmak 

çek zor ..• 

Muammer - ~·er halde kese değil.... 
Yahut bence bunun o kadar ehemmiye
ti yok .. Bu hususta fikrimi bilirsiniz: 
Para değil, kadın isterim ..• 

Sıdıka - öyle ise elimde bir tane 
var •. 

Muammer - Ben tanıyor muyum?. 
Sıdıka - Hayır .. 
Muammer - Çabuk.. Meziyetlerini 

sayınız bakayım 1 • 
Sıdıka - Yalnız bir meziyeti var ... 

Fakat bence b:..tün meziyetlere müsavi: 
Hakiki bir genç kız! • 

Muammer - Eğer bundan başka bir 
meziyeti y-;'ksa evlenince o da bitecek ... 
Sonra ne kalacak?. 

Sıdıka - Temin ederim ki çok gü· 
zel.. İnsanı çıldırtacak bir sarışın .. 

Muammer - Bu teminata inanmıyo
rum. Şüphesiz alelade san bir kız .. Kaz 
gibi budala, kar gibi soğuk .. 

Sıdıka - Kat'iyyen, delic: zeki de· 
ğil; fakat güzel dı.şüncelerle dolu ••• 

- Muammer - Ismi ne?. 
Sıdıka - Tuhaf b:r ismi var .. 
Muammer - Ya.. • 
Sıdıka - Evet ... Saliha .• 
Muammer - Korktuğum başıma ge

liyor .. Demek Saliha ha? 1 •• 

Sıdıka - Dilinde küçük bir kusuru 
var: (S) ve (Ş) lan (Z) telaffuz eder. 

Muammer - Bu bir kusur değil.. E· 
ğcr azsa tatlıdır. Adeta pek hafif şeh 

la göz gibi.. Böyle bir göz yüze hu 

susi bır hal verir. 

Sıdıka - Saliha şehlfı değil... Ne 
yapalım, insan bi.ıtün güzellikleri üze 
rinde toplay .. nır.z ya ... 

Muammer - Öykyce bu Be.dia( 1) -
yı ol.::lu{;u yerde bıra'.:ahm .. 

Sıdıka - On yedi yaşına girdiği için 
gelecek hafta evinde b:r b::ılo var .. Sizi 
de davet ettirece~im .. Bir kere görün .• 
Taahhüt altına girmezsiniz ya!. 

Muammer - Hayır, lUtfunı:za te 
şekkür ederim .. 

Sı~ıka - Bana Suzanla evleneceğ:ni
zi söylediler, çok gülclGm. 

Muammer - Gülr:ıemeliydiniz. Doğ

ru haber almışsınız .. 
Sıdıka (Sıçrayarak) - O.ıunla na· 

ııl evleneceksin?. Kabil .değil.. Muam
mer düşün ... Onun bir al:ıy aşıkı var ... 
·Eğer onu alırsan, erkeklerin en adisi, 
en s.-;nuncusu olacaksın .. 

Muammer - Evet .• Benim de iste
d:ğim sonuncu olmak ... İşin en mühim· 
mi bu.. Bir kadının ilk fışıkı olmanın 

hiç manası yoktur .. An:ak son aşıkı ol
malı, bütün ı. ... ele orada.. Suzan gibi 
güzel, zeki, artık hiç bir şeye merakı 

kalmıyan, hayatın felsefesini öğrenen 
ve bilen bir kadınla mes'ud olacağımı 

zannediyorum. 
Eğer kendi muhit!rr.den bir kadın al

sam, budala k'bar kızlarından istikrah 
ettiğim için, beş döndürücü güzel kız· 
lardan birini tercih edeceğim.. Fakat 
bilir misiniz, bu ne kadar tehlikeli t.. 
Evvela, bu kıymetli malı muhafaza iç'n 
daima uyanık olmalı .. Sonra, erkekleri 
bilmedigi, tanımadığı için bütün erkek
lerden korkmağa mecbur olacağım .• 
Şüphesiz karım kendi gayei hayalini, 
beğendiği şekli arayacak .. Hatta aradı 
ğını bulsa bile daha güzeline tesadüf et 
mek ihtimaliyle gene aram~ktan kalmı
yacak .. Hülasa karımın vaziyeti, daima 
kendisini erkeklere beğendirmek cla
cakve ben hiç r<ıhat etmiyece~im ..• 
Halbuki Suzan bütün bu meraklarını, 
arzulannı tat:r.in etmişt:r. İşte onunla 
bunun icin evleniyorum!. 

HlKAYECl 

Fransada 
yeni bir 
yıldız 
doğuyor 

_... Baştara/ı 9 uncuda 
- Olur, diyor, ona bir kfitipli'k, ya

hut teknik bir iş bulabilirim. Bu sayede 
bir kaç kuruş ka ... anır .. 

Bu sözler, tanınmış tiyatrocunun ta
vassutundan şöhrete doğru adım atmak 
için hülyalar kuran ]aninin canım sıkı
yor, suratını ek-ıitc ekşite: 

- Acaba studyolarda benı figüran 
olarak kullanmazlar mı?. 

Diye soruyor. 
Pol Antuvan başını sallıyor. O bu 

kızcağızın .. u. ede muvaffak olamıya· 
cağı kanaatindedır. Fakat zavallıyı bir
denbire kırmak ta istemiycr. Hazır e
linde .de bir fırsat var. Kc:ndi piyesi bu. 
günlerde filme alınacaktır, Bu filmde 
kıza bir rol vermek mum.ı-.- -Jr. 

Bu suretle Janin, "Tatlı Düşman., 

filminde kuçiıcuk bir rol almıştır. Bü· 
tün film esnasında bir defacık görüne
cek, yalnız üç kelirr.e söyliyecek .. 

Janin stüdyc.dan eve döndüğü vakit 
çok neş'eli.clir. Koltuklarını kabartmış-
tır ... 

- Ben artık film çevi.iyorum 1 
Cümlesini önüne gelene tekrarlıyor. 
Film gösterilmeğe başlayınca büyük 

hüncr.ni görmek üzere sinemaya koşu. 
yor, fakat hejiıat.. Rejisör, içerisinde 
rol aldığı parçaları lüzumsuz bulmuş 
ve kesmiştir. 

Bu tatsız hadise Janinin inadını kır
mamıştır. O figüranlıkta devam edecek 
tir. Gene bir kaç film çcviriycr. Hem 
bu defa kesilmiyen, hakiki roller .• 

Aylar geçiyor. Bu az boyanan, sesiz, 
mahcup kız Moriskloşun nazarı dikka
tini celbediyor. O sırada "Küçük Bey,. 
filmini hazırlamaktadır. Moris bu film 
için Janin'i tavsiye ediyor. O bu filı:ldc 

de ufak ve söz söylcmiyen bir rol alı
yor. 

Bu sırada Janin yeniden ümide düşü
yor .. Bir sinema mecmuası, sinema !igü· 
ranları arasında bir giızellik ve istidat 

müsabasaı açmıştır. Janin bu müsaba
kaya giriyor. Tesadüf bu ya, kendisine 
13 numarayı veriyorlar. Tabli bilirsi
niz. 13 ü Fransızlar uğursuz sayar. 

Jan:n: 
- Eyvah, diy-;r, burada da uğursuz

luk kar~ıma çıktı .. Bu işdc bir şey ka
zanamıyacağım ..• 

Vakıa bu müsabakada Janin birinci 
ol:ımıyor, fakat dördüncü olarak dere
ce alanlar arasına giriyor. Aradan bir 
kaç hafta geçiyor, bir gün kendıtıi· 

ne bir rejisör müracaat ediyor ve: 
- Affedersiniz matmazel, diyor ... 

Ben rejisörüm. Çehreniz hoşuma gidi. 
yor. Sinemada çalışmak ister misiniz? 

Janin artık bu meslekte kendisine ek· 
mek olmadığına kanidir. Fakat bir defa 
daha tecrübenin ne zararı var?. 

Bu defa da (FJrtına) filminde çalışı. 
yor. Bu filmde kendisine verilen rol 
mahcup bir kız rolüdür. Tecrübe yapılı
yor,. Rejisör ve aktörler netice hakkın· 
da mutereddittirleı;:. Janin becerebili
yor mu, yoksa beceremiyor mu? Fakat 
nihayet filmi çeviriyorlar. 
~u film sinemaya yeni bir yıldız ka· 

zandırmıştır, denilemez. Fa::at yeni bir 
istidatı meydan., çıkarnu~tır. Bugün 
Janin Dra e sinema~~ bir şeydir .. Ufak 
bir ~ey, fakat gene bir şey .• 

.... ~ . ·. ~ ~ 1f ·. . . . ."' . " .. . 

Resnmnı 

H alfta'n B ırn 

1 t 11n~n sayıs• çıktı 

Müvezziletden arayınız 

l'azrın: İklmlm llatırnlnnoı anlatan 'e \'CSlk&ları \'eren: A. K. 

D~ ğ yoluna d:>ğr J .Yürüdüm. Bel ki 
Tomayanla yolda rastlaşırdık 

-11~ c=. 

Sabah olmadan dışan çıktım ve henüz 
açılmak üzere olan bır kalı\eye gıttım. 

Kah\e içtim. !çimde her nedense derin 
bir sıkıntı 'ardı. Torna an telgrafında 

gene (Toro dan bah ;ediyordu. Bu şeri· 
ri bir icra memurumuz &ıfatile almamız 

bizim acıımıza ı~arctti. Anlaşılıyordu 

ki Torna) an da bir \ ampır gibi kan iç· 
mek1en ze\ k alan biriydi. 

Şu herifi bu tabiatinden vazgeçirebil· 
sem biraz mü terih olacaktım. Bir gün de 
bu kuyunun bana kazılmryacağı ne ma· 
lfundu? 

Öğleye kadar saatler bin yıl gibi geçti. 
Ben adamakıllı karanını 'ermi~tim. To· 
mayam ikna ederek l tanbula gidecek· 
tim ve orada da i ,"mi uydurduktan sonra 
bir Avrupa gezi ine çıkacak ve bir daha 
dônmiyecektim. Ilep 'n'n ) uzunu şeytan 
görsün! 

Dağ yoluna doğru ) ürüdüm: Belki To· 
mayanla yolda ra tla,ırdık. 

Nitekim bö) le oldu. Bir payton içinde 
(Tomayan} la ) anında },endi ine çok ben 
ziyen biri \C bır de (h.ayayan) olduğu 
halde götiinduler. Yanlarına gittim. Boy 
numa "anldılar. Hararetli te c'aafr et· 
tiler. Buradaki mm affaklyetimin mukfı· 
fatı olarak icra memurluf,una tayin edil
diğimi \ a murahha 'ık \'azife i ile St\ aı; 
te-;kilat şefl"ğinc geçirildığımi tebl'ğ etti· 
!er. 

Bunlan birer m::ı al gibi dinledim. Ka• 
famın i .inde kararımdan b ,a hiçbir 
şey yer tutmuyordu. 

Tomayan ) amndakini tanıttı: 
- Kard~im Artin dedi. 

Artin bir hafta once komite azalığına 
seçilmis. Se\ imli ) üzlü bir aclıım. I...arde· 
şine hiç b n emh or. Fakat :iizi.ınden her 
turlü fenalığı irtikaba muc:a·t karakteri 
belliydi. Do~ru bize gittik. 

Artin yolda Toro a verdiği talimattan 
bahsetti. Toros da benim gibi icra me
murluğuna tavin ed'lmı-ti. Kendi5ine u· 
sulümüz mucibince '\azıfen ya futuhat 
ya olüm! .. dem ı:;tı. Toros de\let potala· 
nm vurarak şirkete para temini işile tav
zif olunmu~tu. Bır aralık Artine: 

- Ben bu şcriı !erle mesai te5rikimiz· 
den memnun değilim, dedim. Üçü de en· 
di.e~ le yuziırne hal.tılar: 

- Bunlar idı-1'.ık~iz ve cahil takımın· 
dandırlar. Kula'ını çc:k deyince kopan· 
yarlar. 

Her zaman ben 'e) a iz bul unmıyabi · 
liriz. Bir daha 1:X) ll' pot kınlırsa hepi· 
mizin ) olumuz dar a~ cıdır. 

Bunları ba,ka ttiriü idare etmek lazım· 
dır. 

Torna) an t("".ki!" t mızın ilk hedeflerin· 
den bırin; ilk defa if a etti. 

- Azızim. dedi. :\tina şube inden al· 
dı~ unı i re bı i y p) ni bir hedefe 
SC\ \etti. 

- ... e g'bi? 

- ln ılt re, Frnn :ı ve diğer Avrupa 
de\ 1 t rı bi e ) edebilmek için 
O m ı de\ !eti i drietli bir asayiş· 
c.izlık ikaı luzumunu pı dinni~ler. (l' 
Atina ihtıl 1 kom t i r ı ı bunu bize bil· 
d' rcrck z. t n bu ) o , ldtgımız tertiba· 
tın ilerletılml' "ni tm i)e etti. 

- Yozgat yolu üzerınde çe\ rılen posta· 
dan },aç kuru. elimi e gf'Çti? 

- (100 lira \e )elmic:: mecidiye. 
- Panoc:: hakkında komite bir karar 

\erdi mi? 

- Y. zi)eti m ha' ·nd tetkik için ü· 
çümtiz ge1dık. 

- f\lad m I:lizdcn bir haber var mı? 
- E\c:t. 
Tomayan cebinden 1 kıinunuc::ani ta· 

rihli bir rr.ektup çıkara a';: bana \"erdi. 
(Bu mektup bilahare Hu rev paşanın e
line geçrnic. 'e mahkemede aleyhimize en 
büyuk d lili t '.;~ etmic::tirı 

''Tcehhü tinden t e lif cd.erim. Bu ka· 
~ dar mc._!Juliyetim vardı ki hangisine ba· 

kayım bilemiyorum. Maamafih bir açık 
bir kart ile teehhürümun sebebini size 
bildınni,.tım. 83-94 \e 85·86 numaralı 

tahrirat \e açık muhaberelerinizden mü· 
teşekkirım. 83 numaralı bir açık muha· 
bere kartıydı. Ç.Ok açık muhabereli yaz· 
ma, zira yazdığın şeyleri mektupla bildi· 
resin. 

Birinin vefatından ve vefat edinceye, 
kadar yanında Mari namında birinin vü· 
cudundan bahisle hayatta iken kendisi bu 
kadar iyi idiki vefat edinceye kadar sev· 
dası geçmedi. Lakin Merzifon için Mari 
üzerine ümit etmemeli zannederim. Şu 
hastane meselesi için efkarın ne yolda ol· 
duğunu beya edemem ve hastahane için 
çok adamlar müşaYere eyledi. Bazılan 

bu mesele meydana gelemez ve bazıları 
da bunu tahsin ediyorlar. Möysö Direlst 
birkaç defa dedi ki: Şimdiye kadar bir 

kadın görmedim ki benim yaptığımı ya· 
pabil in. Benim akrabalarımın dediğine 
gelince size diyebiliyorum ki bir taraftan 
benim yaptığım şeyleri akrabalarım dn· 
yamıyorlar. Lakin yaptığıma da başkala· 
n akıllarını erdiremiyorlar. Yani hayret· 
te kalıyorlar... (2) 

Mektubu iki defa okuduğum halde pek 
bir şey anlaymamıştım. Ç.Ok yanlış bir 
Ermenice ile yazılmıştı. 

Mari kimdi, (Direlst) dediği adam 
kimdi. numaralarından bahsettiği mu· 
harreratta neler yazılmıştı? 

Herhalde Eliz denilen bu kadın A vru· 
pada boş durmuyor ve mühim işlerle uğ· 
raşıyordu. 

Mektubu Tomayana iade ederken sor
dum.: 

- Ben bir ~Y anlamadım. Fakat bun· 
dan evvelki ve sonraki ~tuplaı:la 1~in 
bir irtibat alacağını zannediyorum. On· 
lar hakkında malumatım olmadığı için 
bu mektup bana bir sır gibi görünüyor. 

Tomayan güldü. 
- Sarih dedi. Bizi tenvir ediyor. Hak

lısın. Sen başını ve sonunu bilmediğin 

için anlamıyorsun. 

- lstanbuldan ne haber Tomayan? 

· - Teskilfttımıza yeni ve çok kuvvetli 
bir arkadaşın dahil olmak üzere bulun· 
duğunu haber aldık. Kayayan bu hafta i· 
çinde lstanbula, gidecek. Reştuni Isken· 
deriyeden Haleb yoluyla Adanaya geçti 
ve oradan izini kaybetmek için Mersine 

gitti. Ye nihayet Merzifona kadar gele
bildi. llk posta ile Samsun yolu ile Is· 
tanbula gonderdik. 

- Haber ondan mı? 
- Evet. 
- Kimmis bu arkadaş? 
- llenuz biz de bilmiyoruz. Sarayh 

\'e Abdülhamitle çok sıkı dost olduğum 
haber veriyor. 

Tomayana dedim ki: 
- Ben Istanbula gitmek istiyonun. 
Hayretle ;iizüme baktı: 
- Neden? 

- Hüsrev paşa benim zaptiye gizli teş· 
kiH\tına girmemi tavsiye etti. 

Bu sözün onlara bir sürpriz: olmuştu. 
Yerlerinden hayret ve deh~tle sıçradılar. 
Hakil.aten yalan değıldi. Fakat Husrev 
pa ,:ı Sn a" \ e ha valisi için bu teklifi yap· 
mı tı. l<:ime mani olmıyacağını söylemiş 
ve tahc.isatı mestureeien yardım görece· 
ğimi de bildirmişti. 

(Oe\"amı \"ar) 

(J) Kayayan btl cilıeli mahkemede iti· 
raf clmcğc mecbur kalmıştı.1''ittltim n,alı 
kemeye sevke amil olan sebebltrden biri 
de "/ı!emaliki Osmaniye dahilinde şıiris 
ikaı .. tolzmctiydi. 

f2) Bu mektup Hüsret1 paşa taraftndan 
Ankara istinaf daircdnc verilmiş vt o 
zaman müddeiumumi olan Arif bey bıı bi· 
ribirini tutmayan mektubun tercümcsirr 
den şayanı dıkkal s11lar mcj•dana rtkar
mışfı. 
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Çünkü ASPİRİN senererdenber1 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

rılara karşı tesiri şaşmaz bir il8ç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak icin 

lütfen EJ.:Y markasına dikkat ediniz. 

KREM PERTEV 
Muhtelif isimli b~k kremler arasında en mütemayiz mevkü alan "'"' 

yüksek sosiyeteye mensup aileler tarafından kati tesir \'e faydaları kemali 

1 
memnuniyetle tasdik olunan krem yalnız Krem Pertevdir. 

KREM PERTEV di~erleri arasında en eski ve en tanmmıs markadır. Ve, 
bu mevkii uzun tecrlibeler ve kimyev1 tetkikler sayesinde ihraz etmistir. 

Sizler de. sıhhatinizin vikayesini, taravetinizin yetmiş yasına kadar mu· 

1 
hafazasmı ve dalına genç kalmağı arzu ediyorsanız Krem Pertevi kutuların· 
daki tarifat dairesinde kullanınız. Krem Pertevin gece ve gündüz kremlerini 
kullanmakla gençlik, güzellik ve taravetinizi sizler de uzun müddet muhafaza 
ediniz. 

1939? 
ALMAN o 

RADV 
tekniğinir1 

SAH ESE LERI 
OLAN 

1RADYOLARINI 
Görünüz 
UMUMU' VEKiLi 

----------------~-------_,..... 

H~~urra~man ilrl 
Istanbul Bahçekapı ffasB

0 

Deposu üstünde 
Telefon: 2352 L 

-...-ADEMi iKTiDAR~, 

1 
KREM PERTEV bir güzellik sigortasıdır. Bunu kullananlarsa bekledik· 

leri istifadeyi temin edeceklerini beyanda mütteliktirler. Krem Pertev yerine 
sizlere vermek istiyecekleri herhangi bir kremi derhal reddediniz. rablctleri her ccuuıcdo arayınu.. Posı..a ı.u\i5a 1255 Hormobln 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~' ~~~-----

rDudakla- l 
rınızın 

Gilıelliğini ve cazibesini antırma ı. 

Son moda renkleri var. Sıhhidiı 

Dudakları 
bozulmaz 1 

TÜRKlYE UMUM 
HUMESS)L'ı 
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Bugnn de: 

ELEFUN E 
adyoları 1 

939 modellerlol dlnliyerek 
lial'I liararıoızı verebilirsiniz 

Beş liıl'ada 70 den fazla memleketle 

TELEF NKE 
Radyoları ın 

Büyük bir ra[\let ve itimad göt mesi 
sizin için en ~ uvvetli teminattır. 

TUrklye Vekili : 

f f etlron f lrt flnoninı ~irteH 
Ankara Satış Ye~t: 

ff etırof en J~rt Hnonim ~irteri ~~AYükSE:IC 
~IZ,J>Al:IA.~Yi 

.. ~ -. . .. - ~ ·- -. . 

Galata Voyvoda caddesi No: 58 62 
Telgraf: Elektron - İstanbul 

Telefon: 41460 

Anafartalar Caddesi No : 10 
Telgraf: Elektrofen • An~ara 

Telefon: 1287 

-~' $~R.TLAR. T~MiN r;:or;:R 

"'~~'WOFANTSI QAN~-UNi N.v. 

taı 
'?~ RTIRTOAN 
~ es t1· 
~tt~ ~oraya koydu. tlstünü toprakla 

llııı lto ldrrdığı mermer döşeme taş
~~cıı/du ve düzeltti. Sonra, artık 
~tltuda: ~apacak bir işi olmadığı için 

tıttt, Ve c .1nliyen Valuvanın yanma 
Vaıtı linden tuttu. 
...... \>a: 

tıı l3cıı · ?'l 
.\ >'orıtııı 1 0 trdam kilisesine mir götU-

ıı,, - Uz? Oh 1 Çab k "t" .... l 
~ ~ :Yat u • go urunuz 
~r. dcd· varmak için pek az vaktim 
....... l, 

IÇj l{Otktna 
~ daJıa Yınız Allaha yalvarmak 
Ilı .. , Sok vaktiniz var .. Sabırlı olu
V ;ıı 

ta \Jva hi 
tııruıttu ç mukavemet etmeksizin 

\> t:litotrı • 
~ aııtııdak'· kulenin zemin katına çıktı .. 
'h dıta 1 

anahtarla kapıyı açtı. Valu
() Vıı.k·rı Çıkardı. 

lt l' 
11 'iirııd· c .ı~ ~ırakarak: 
~ ltaıd ı gtdınız, monsenyür .. Siz be· 

~tırıı .. ~ asacaktınız. Ben de sizi asa
tl ~ il OJ oruyorsunuz ya, ikimizden 

~ı t lllesi ı~- B · "l tı trcıh cu:ım.. en; sızın o me· 
~il:rıı . ~derim .. Şimdi artık zengin 

~ı.ı .ctluva ıçın ~aşaınak isterim. 
di: S nın bırınüddet daha sesi iı:i-onr ,_ ~ 

l 'A. a ~ayboldu. 
ç rı d ll&crra .... .'I d" M. . . . ruhu 

tıa Cd .'"" o annyının 
~ St•It ınız .. 
ilt"ı r kcsild'k .. 

aıa lılttar . . ı ten sonra, Lansolo, 
il '•ki ıçınde kc-rkunç bir manzara 
'~ kuleye bakarak : 

"'ok 0tlcun 
""?l N ç hayaletlerin kara meske-

t \ cı kul . . 
t 

tı!c 01 esı, elveda. Şen, eğlencelı 
ta ıtlak· · () J l;t0 ıçın sana ne lazımdı? Bir 
tı~trı_ Yerine b' La "l B' ~ 
1 

"'<lll b ır nso o ıgorn .. 
~ t '"ıı d ahsctmiyelim. İşte mel'un 

r ·u c affed'ld' z· · llıuz le ı ın. ıra. senden hıç 
~· alrnadı, diye söylendi. 

~torn. Rot k'" . 
~ tıııa le oy nde bulunan arka-
~ 11'1 tttif avuştu. Cümlesi, Büridanın 
' ;-, \ta,,.' saatte yola çıktılar. Bürgon· 
~ıı t 1,r : :larak Dijon civarında yer-

'\ :ı Ptı 111:.:n r.":tclcr arkadaı-
• l r . 

tre~1rdılfr. 

Büridan, Mirtıyle evlendi. Mabcl ve· 
fat etti. O vakit Bliridan eııki ınacera

larının unutulduğuna hükmederek Pa· 
risc döndü. 

Talihsiz LUiye gelince, o da Marga
ritin ölümünden sonra veremden öldü. 

NETtCE 
Bir ilkbahar günü öğleye doğru Sen 

nehrinin kenarındaki güzel otelde bir; 
kaç kişi içtima etmişti. Bu namuslu Pa· 
risliler uzun bir j'\:>lculuktan dönen 
yolcular gibi iştiha ile yedikleri yemek
leri bitirmişlerdi. Yemek sofrası, hanım 
ellerinden yapılan bir kameriye altına 
kurulmu§tu. Ayaklarının altmda Sen 
nehri akıyordu. Sağ taraflarından Luvr 
sarayının kuleleri ve önlerinde eski Ne1 
kulesi görünüyordu. 

Burada yemek y.iyen bu yolcular: 
Büridan, Mirtiy, Gotye, Bigorn, Giyom 
ve Rike idiler. 

Bunlar, istikballerindcn bahsediyor
lardı. Gotye malikmcsine çekileceğini, 
Giyomla Rike dünya seJ 'hatinc çıka -
caklarını söylüyorlardı. 

O zamana kadar bir ıey söylemeyen 
Mirtiy, tıtrek bir sesle: 

- Biıi niçin terke4iyorsunuz? Ka· 
der bizi ayni felaket ve saadetle biribi
rimize bağlamadı mı? Hem biribirimi
ze ihtiyacımız olmıyacağı ne malUm? .. 
Eğer ayrılırsak gene bir feJSkcte maruz 
ka1acasımızı bir hissikablelvuku b·na 
ilham ediyor. Tek başına bir adam düı
manlarına ne yapabilir? Halbuki, siz 
beş kişi aleyhinize dönen bütün Paris 
halkına karşı meydan okudunuz. sözle
rini söyledi. 

Bunun üzerine, cümlesi de birlikte 
yaşamağa karar verdile· 

BİTTİ 

Anadolunun bütün mühim şehirlerinde 
bayilerimiz vardır. 

BURIDAN 

ker, kendisini takip edemiyeceklerdi 1 
. Yahut, orada bağlı bulunan sandallar· 
dan birine girerlerse Tristan onları gö
recekti!. 

Valuvada, çaresiz sandala girdi.. 
Tristan kürek çekmeğe başladı.. Bir 

kaç dakika zarfında, sandal karşı sahi· 
le vasıl oldu. I 

Valuva, arkasına dönerek baktı; as
kerler kendisini ta1:ip etmiyorlardı. 

Tristana: 
- Gideceğimiz yer uzak nu? diye 

ıordu .. 
- Hayır, m~nsenyör, geldik •. Servet 

Nel kulesindedir. Alunlarla dolu torba
ların bulundu"klarJ kaaanın bulunduğu 

:mahalli size göstermekten ba~ka bir 
işim yoktur. 

Bu sözler, Valuvanın §Üphcsini izale 
etti. Bununla beraber, servetini Nel 
kulesinde saklamak dirayetini gösteren 
Marinyiyi takdir etmekten kendini ala
madı. Orası, en emin bir mahal idi? 
Kimse paranın oraaa bulunduğundan 
şiıphe edemezdi. 

Hc;men, kulenın kapısına l~oştu .. 
Kapı aralık idi, Valuva buna hayret 

et:ncdi, Tristamn anahtarla açtığını 

ıannetti. 

Tristan: 
- Giriniz. Monsenyör .. dedi .. 
Valuva, titriyerek girdi. 
Ayni nnda, dışarıda kalan Tristan 

kaprrı 1.apac.;ı ve ar.ahtarla kilitlc.di. 
-43-

NEL KULESi 
Kapının kllidl~ndigini işiden Valuva, 

bidavettc ne oldugunun farl:ma vara
ma.Jı .. Tr'starun da nrkrıdan kilitledi
ğini zannetti. Bir san:ye bekledi. Kran
lık pek kesif idi. Kulenin içini meş'um 
b,r "jük.1t istila ctrni ti. 

Valuva: 
- Tristan ! diye mırıldandı. 
Bir cevap alamayınca bir tuzağa 

düşürüldüğü aklına geldi. Ş.Uphel~n • 
meğc ba~ladı. Arkaı:ını kapıya çevirdi .. 

429 

Hançerini çekti, mantosunu sol l:oluna 
sardı ve bir hücuma mwıtazır oldu . 

Bir kaç dakika geçti ... 
Keskin bakışlarıyle etrafı görmek is· 

tiyordu. Fakat bir §ey göremiyordu. 
Valuva, yavaş yavaş sakinleşti ve bir 

hücuma maruz bulunmadığını anladı. 
Kulede kimse yoktu. 

Acaba Tristan niÇin kendisini Tanpl
de gelip bulmuştu? Niçin buraya getir 
mişti? Niyeti neydi? 

Bu anda, uzaktan bir saat 'kulesinin 
on biri çaldığını işitti. 

Nel kulesinden çıkmak ta güçtü .. 
Güneş doğunca kapıya şiddetle vura -
rak gelen geçenlerden yardım istemeğe 
karar verdi .. 

Vakit geçiy.ordu. Valuva, artık tama· 
miyle müsterih oldu. Hatt~, hançerini 
bile kınına 'koydu. Mesele, bu geceyi 
geçirmekti.. Fakat, Marinyinin serve. 
tini kaçırmış olduğunu düşünllnce hid
deti delilik derecesine geliyordu. Bu
nunla beraber, bu servet mevcuttu. A· 
caba neredeydi? Hem Tristanın doğ • 
ruyu söylemediği ne malCım idi? Serve
tin Nel kulesinde bulunmadığını kim 
isbat edebilirdi?. 

Valuva, böyle düşündüğü sırada bir
denbire sıçradı. Bir gürültü işitmişti. .. 
llk defa olarak orada, sessizlik içinde 
bir ses işitti ki, bu da yere düşen bir al· 
tının sesiydi. 

Valuva, kalbinin şiddetle çarptığını 
hissetti. Bir kaç saniye düşünerek bir 
karar verdi: Tristt.nın içeriye girdiği. 
ne kanat hasıl etti. 

Tristanın, kapıyı kapar kapamaz ses
sizce doğruca servetin gizli bulunduğu 
yere gittiğine ve kendisine ~ağırmadan 
evvel ceplerini altınla doldurduğuna 

hükmetti. 
Valuva, karanlıkta, yüreği çarparak, 

son derece sevinerek, altın sesinin gel
diği istikamete doğru yürüdiı 

Tekrar bir kaç alhn, yere dü~tı.i. 
Valuva, yavil§ ceslc : 
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KORTiN(iA~ 
_.. Baştarajı 5 incide 

muhafaza eden Horti yavaş yavaş si
yaset aleminden kendini çekmiş, mey -
danı Gömböş ve kon Stefan Betlene 
b!.rakmıştır. Şimdiki Macar siyaseti da· 
ha mutedil, daha millayimdir. Maama
fih Macarlar elin umumi harpte kay -
bettikleri top_rak1an istemekte herde -
vamdırlar. 

Bir kaç sene evvel naibin kendini, 
yahut ta oğlunu kral ilanı edeceği riva
yet olunmuştu. Onu bu fikirden dost
ları vaz geçirmişler, katolik Macarista· 
run protestan bir kral istemiyeceklerine 
onu ikna etmişlerdi. 

Artık Merkezi Avrupadaki Nazi taz
yiki artıp Avusturya - Macaristanmki. 
ne müşabih bir tarzı idare ile idare edil
mcğc ba§lanmca Hortinin liderleri Ma· 

caristana eski satvetini "kazandıracağını 
umdukları yeni bir fikre saplanmışlar -
dı: Avusturya ile Macariıtanı tekror 
birleştirip İtaly.anın yardimiyle tahta 
imparat.cr Şarlın oğlu Arşidük Ottoyu 
getirmek. 

Avusturyanın, Almanya tarafından 

ilhakı bu tasavvuru ortadan kaldırmış. 
tır. Artık Almanya, Macaristanm bur 
nunun dibine gelmiş, ve onu ltalya • 
nm dairci nüfuzundan ayırmış bulun
maktadır. 

Macaristanda şimdi eski ordu erka. 
nından binbaşı Francis Szalassynin 
idare ettiği kuvvetli bir nazi cercvanı 
vardır. 

Horti katolik bir memleketi idare e· 
den bir protcstandır. Hitler ise proten
tan bir memleketi idare eden bir kato
liktir • 

ı ~isar1aru. MüdürıUgünderl 
- ~:.::---~-~ ·-- .,... ........ .-..------ -= 

1 - Yeru ynptırıtacak çekıtrmeğe (tekrıet ye korımak Uzere satuı atmaca. 
fi 8-11-938 tarihine ihale edileceği ilan edilen bir adet makbe §artnamesi 
dofiştirildlğinden yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

n - Montaj da dahil olduğu halde muhammen bedelt 4300 lira ve muvak· 
kat teminatı 322.50 liradır. 

IlI - Eksiltme 2-12-9a8 tarihine rasthyan cuma günU saat 14 de Ka
b&taşta levazım ve mubayaat eubesindeki alım komisyo:ıunda yapılacaktır. 

IV - Muaddel şartnameler parasız olarak her gün sözU geçen 111ubcden alı 
nahllir. 

V - Makine 30 ton hamule ile tekneye 7 mil sürat temin eder.ek k ··ette 
tam Diul olmak §artile Şulster, Vidop, Doyç, M. V. B. Ooyçe Verker, Ema· 
yen, Skandiya, Elva markalarından birj olacak ve yahut ayni evsafta bulu. 
cıan muhtelif markalardan mcvadı muharrike ~arfiyatı en az olanı tercih e
Ciilecektir. 

VI - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve yüzde 7.5 gil· 
venme paralarile birlikte eksiltme için tayin edile:ı gün ve saatte yukarda 
adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (7600) 

• 

SiZi AHENGLE S~~~~ oy,.,..,. 

m!lllClll:IDllDmDiZ2a~mc1TDı:mı l 

lstanbu1Telefon Müdürlüğün jen 1 rERzı 1 

1 - !dare ihtiyacı için 1255 kilo saf kalay açık cksilt~eye çıkanlmı§t,ır. yavuz Sezen 
2 - M~hammen bedeli (2634) muvakkat teminat (198) lira olup, eksilt. 

r.1esi 28-11-38 pazartesi günü saat 15 de MUdUrlük binasında Satınalma Ko
ıisyonunda yapılacaktır. 

Parls Kadın, Erkek Terzilik Akade
milerinden diplomalı. 

Ç1mışkczcktekı birlığin ihtiyacı ıçın 

110000 kilo un 30-11-938 çarşamba günü 
saat 11 de kapalı zarf usulile satın alına· 
caktır. Tahmin edilen bedeli 19600 lira o· 
lup ilk teminatı 14i0 liradır. Şartnamesi 
tum c:atmalma koda pazartesi, çarşamba 
' --·mı C! irı1f"ri r'yle:;lrn ~nra ızoriilf'hilc-

Beyoğlu • Parmakkapı 113, Türk fo
3 - İsteklilerin, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile kanu l to evi llstUndc. 

i vesaiklc, o gün saat 15 ~e kadar mezk'fır Komisyona müracaatları. 
4 - Şartnamesi her giin ı..cvo.zım Amirliğimizde görUlebilir. (7380). 
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- Tri&tan 1 diye seslendi .• 
I.emen farkına v'-rrnaksızın yer altı· 

na giden bir merdivenden indi. Bu, ev· 
velce bir defa daha indiği ve bizzat kra
lın gelip kendisini kurtardığı zındana 

giden merdh.·endi. Bu m'trdiven cehen
neme dahi gitse, ValU\•.ı gen: inecek· 
ti 1 •• 

Bir dakika sonra, zındana girdi .• 
Korkarak bir kaç adım attı ve karanlık 
.zındanda seslendi : 

- Sen misin Tristan? Haydi, seni 
affediyorum ve Jerhal hisseni almana 
müsaade ediyorum • 

Yeniden derin bir sükunet hüküm 
sürdü. Valuva, sevki tabiiyle geriye 
doğru bir kaç adır.ı attı, birdenbire bir 
şeye çarptı. Eliyle, içeriye girdiği 'ka
pıyı aradı .. 

Artık k~pı falan kapanmıştı .. Eli, ka· 
palı bir kapının kilidine temas etti. 

Uzaktan pe'k uzaktan, saat gece ya
rısını çalıyordu. Tam bu sırada zından, 
nereder. 6eldiğini anlamadığı hafif bir 
ışıkla aydınlandı. O vakit, Valuva ev
velce hapsedildiği zmdanı tanıdtğı için 
korkmuyordu. YalıJZ, serveti dÜ§Ünü. 
yordu. Birdenbire vücudu titredi: Ser. 
veti görmüştü 1 Mahıenin nihayetinde 
bir köşede torbalarla Qolu büyük bir 
yığın gördü. Bu torbalardan biri açık 
olup yerde bir ·kaç altın parlıycrdu. 

Valuva, gülmege b<ışladı. 
Tristan ora.daydı .. Artık buna tama

m:yle kani olmuştu. Torbayı açan, ye· 
re altınları düşü::-en Tri ·~an idi. T'akat, 
herif neredeydi? Evet ortada, kasanın 
arkasındaki perdenin gerisinde .. 

valuva, ilerliyerek sert bir tavırla 

perdeyi çekti. 
Ayni zamanda b:r adım geriye C'ckile· 

rek taş gibi donup kaldı. Saı:larr dimdik 
oldu. Son derece korktu. Diz çöktü. 
Başını çevirmek, gözlerini kapamc;k 
için pek ziyude cebri nefsetti; ı::kin, 
m•·vaffak olamadı .. Korkudan yerlerin
den fırlar.1.:ık derecesine gelen gö.zleri 

l;vl ~t. ... 1'1.:: .::ı::!i 1:.:!Jı. Vnluvanın 
gör.-ıübı.i •••• gerrand dô Marinyi idi!. 

l,larinyi, bir koltuk sandalyesine o
turmuştu. Arkasında, bermutad giydiği 
elbise vardı. Çehresi, ölü çehresir.e 
benzemiyordu. Bilakis simasına b:rcı.z 

k.rmml.1: gelmişti.. Gözleri açık \ e 
parlak idi. Sol eli ,hançerinin kabzesi .e 

dayalı idi. Sa6 eli ise dizinin üstün.de du
ruyordu. Koltuk, oldukça yüksek bir 
kerevetin üstüne mevzu olup Marinyi· 
nin ayakları kasanın kenarına dayan -
mıştı .. 

Valuva, bir kaç saniye kadar yan. 
lış gördüğünü zannedere!: • eli gibi bir 
üm:t gösterdi. '.ı itriycrdu, dişleri b:ri
birine çarpı)•Jrdu. Liikin: gidıp bu ha· 
yalete dokunacağım ve o zaman elimin 
bir gölgeye temas ettiğini anlayacağım, 
diye mırıldanıyordl.. 

Elini Marinyinin eline koydu. Bu an
da, uzun bir zil gürültüsü iş:dildi. 

Valuva bunu herr.cn işidir işitmez 

geri çekildi, zındanın en uzak köşesine 
kadar geriledi. Son şüphesi ve ümidi C:e 
mahvolmuştu. 

Temas ettiği bu el, buz gibi soğuk 

idi. Valuva ,iliklerine kaciar tıtreır.işti.. 
Artık şüphesiz ki ttmas ettiği c1 hakil.i 
insan eliydi. .Marinyi orada>~clı. 

Mofokon darağacına astırdığı Marin
yi şimdi k:>ltuğa oıurarak kcndisi..e 
bakıyordu. 

Zil sesi ikinci defa olarak çaldı. Va
luva, Margaritin hizmetç:Ierini çağırdı· 
ğı zaman böyle bir zil çal.::lığım h~tır

ladı .. 
Zihni büsbütün ·per:şan oldu. Acaba, 

Margarit te orada mıydı?. 
Sanki onu itmek istiyormuş gibi el. 

.lerini uzattı ve boğuk bir sesle: "'lfaj ır, 
hayır, ~stemem .. ,. dedi. 

İstcm•diği şey neydi?. 
Bir ses: 
- ~'1el'un, sağlığımda beni so: rn~•: 

istediğin gibi öldükten sorada mı soy-~ 
mağa geldin?, 

........... 

43t 
BORIDAN ~ -= ı-.J e rliyor? rıogru mu? Bu vCÇ!ıile kutlan öleceğimi zannediyorufllı 

kor :unun en miıthişıne tutulduğum bir mmldandı . 81Jı ııl 
h.ı cikat mi? • Valuvaya yaklaştı ve nefes 

Müth:ş. tüyleri ürpertici bir kahka- gördü. . i valıl"21 

ba...... Bigorn, tekrar yerine g.~tt 'kaıJ<tl·· 
- Mel'un, oğlun Büridanı ne yap- dahi ayılarak dizlerinin iistune • 

1 
tın?. Bigom: 1 ,,aca. 

· an ~ı r: 
- Biliyor 1 Ölüler her şeyi bildikleri - Herif, şimdi her ŞCY~ • olıHire' 

için o da b:liyor 1. Vay haline ı.. Ben de herıh 
Angerrand dô Marinyi, yavaş ve fa - ğim 1 diye düşündü. k nca, :r.111'. 

~ kal 1 ,,ı 1 
k t anlaşılır l>ir sesle söylü}ıtrdu. Kor- Lakin, Valuva ayaga iyor,., 
] d "d" 1 k d · 1 · · · d" h" •.Jırıc: etfll ,ı:ı' .u an o u pat <ıma erecesınc ge en rınyının cese ıne ıç a~ :s .. yuna g 
Valuva da cevap veriyordu; lakin, sesi göründü. Zındanda cnıne b ... 
ins n sesine hiç te benzemiy~rdu... niyordu. 

-· 1\ı'Iel'un büyücü diye hapsettiğin Valuva .delirmişti· 1 ııir şef 
kızımı ne yaptın?. Büzülmüş sağ eli rnubayye iLfi; dcrı" 

- Oh 1.. O olsun bari elimden kur taşıyormuş gibi bir vaziyette e 
tuldu 1 Miısterih ol, Marinyi 1 Kızın na- iniltilerle: tdı.ıgı.ı ıııı!Ô J 
mı ıa affet ı Oh l Affet ı . - Parjs ahalisi, rnasurn ° fl.ngerr''\. 

Valuva, d'z çökerek alnıru yerlere Monfokon daragacına ilsıtan dını " 
vuruyordu. dö Marinyinin ruhu için dua c 

- Seni affetmek ha 1. Ne budalasın!. ye bağrıyordu. ı:i· 

Den seni cehennemin dibine göndermek Bir saniye s~nra: tcrdıııtı ., 
iiin buraya getirttim. - Mumumu yakınız; No uııııırı1 .

11 . . . . an fil fil ı ' Valuva, basımı hayalete doğru kal. hsesıne gırecegım zam Olı ! ;y-

<lırdı. Onun b:r harekette bulunduğunu sönmüş olmasını istemeıtl· "iıtl: S • 
. . . rniyeceeı ·r :J 

v yavas yavaş aya"a k a 1 k t ı ğ ı- hıçbır zaman oraya gıre . . e tı 
nı gordii. O v a k i t, başın • lcrini ı!ave ediyor ve vahşı}an 

11 
~ ı, yıkı.an bir şeyin çatır.dısına benzer ğırma ile: 12 ·,,iıt1111 ti µlo dıl• 
Lir e·· o!rlu, yı •ıldı,;:üzü t~praga geldi. - Merhamet! Merhanıe ıtrıYor 11 
v.:: .;cr\uC:an yıldırımla vurulmuş gibi ruhu iı;in dua ediniz !.diye ha) ,,a.rt 0~11 

k 1cudarı ' 11dr 1 arckcts"z kaldı. Bu anda, Valuva, or );ı.J\ı ti" 
* * * bir halde bulunan Bigorrıurı gı;ıle ı: 

Mar'nyi, tcl.rar söze l'aşladı.. Va- geçiyordu. Bigorn, Valuva~ı;e gor~~. 
1.ıv:ıyı h kiki veya hayali bir takım ci. ne baktı. Onun iki gözierın g"r 

dıgını 
r ;ctl ı d~n do~ayı t::kci r etti. Egcr kudretinden eser kalma idi ı. I' 
1 o:ıt i idece'c bir hal 'e ol aydı, bu hali Valuva, kor değil, mecnurı tdırfll'~ ti 
t. r saniye kadar idrak cde'.JiJse) "'i, ha· Bigorn, kont Valuvanın çı 11rt ıc (' • sonra, ·ıı c 
yaletin bu derece geveze olduğuna hay- duğuna kanaat ettıkten .11viı11 ı1 

k ~arı • 1 ret eder ·i. nunla meşgul olmıyara .,rtıG ı 

Fa' .at, \'aluva iş'tmiyordu. Er.yılmış- scdi on ünde diz çökerek >'." V cd .ttı 
d"ledl· .J \?'' 

tı .. O Y::ı1dt kcltuba Otl•rtt.lmuş cesedin manevradan dolayı af ı a ve 
nr!:asından Lan~ölo Digornun sap sarı rahat olunca işini taı:T"anıtartıIY 
l.e ilm'~ çehr~ i görünerek Valuvaya etti.. .

11 
do ru s..iph ti ·r na·nr fmılttı. Valuvanın çektiği percenı 1 J 

A "'ld" .. ) E dah · d B" .. _.., .. den haıı - ca a o u mu. c a zıya. a, ıgomun guıwuz 

de devam edecek -0lursam ben .de kor- mezar vardı. 
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ELO i 

Gnlatada Mc§huı 

LSYOR 
Biiyük Elbise Mcğaznaıncla Her Yerden UCUZ. ŞIK 

Ye Teminatlı Alabillrılnia. 

kADINLARA MI HSUS 
......._ ________________________ _ 

l!N SON MODA ve LtııtS lPEKLl MUŞAMBALAR 
1 UNt.U MANTOLAR 
CABARDIN PARDEStJLER 
liER CiNSTE MUŞAMBALAR 

~RKEKLERE M/ .. HSUS 

liE .. ~ CiNS 1NG1L1Z MUŞAMBALARI 
GABARDiN PARDESULER 
liER CtNS TRANÇKO'fI.AR 
Ucuz, ŞIK ve DAYANIKl.l HER NEVİ 
liAZIR ve ISMARLAMA KOSTUM ve PARDESltLER 

ÇOCUKLARA MAHSUS ..... 
liER NEVi KOSTOM :'ALTO ve MUŞAMBALAR 

Rel{abetsiz Fiatlarla 
GALA1ADA 

E LSYOR 
Hüyük Elbhe Ma~a7.asında Hufacak8lm7 

Te<dilyattta Teshııat 

aaıaı el11tata •v-nt .. :,,,.tt .ı ... -etmtiıt •eM••tır tıt.ı11ı " ... •I• ııır elit (ı.•> ..., .. ,.,.. tıarr•U ".ıı.ı •nıtl tı1>1 •il• ,.,. 
.. Npe" ~,...._ .. &id ~vau •"'•'Mlltl... 
........ u Ol-M OÇ"' .. lhl .. Jel llult ~ıı.yı 
tatlll>o -Cltf& 
e11 ••IÇ8 .. - •lvlt •lt et .,4.0TION P•Cl.lU 
aCHIRI<" • • tılal:ttUa ..eı etttta a ,U&UROJO ftı9:1 

~.. ı. ... ır .. 71..ıo, ......... lllt ·~'"· .. "" •• , 
~ eu eU• mıf'u.1: ... , •• ,.oıc.-Q:IO 1M11Ut 
~ .. , .. ,. "••r• .. ., • ., .. ,ra,. uı:• et• 
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KATRAN -

,. f . 

Avrupanın b yat, kurtlu çocuk gıdalarından sakınınız.! 
r cuburla doldurmayınız! Tabii, saf, 

Yavrularınızın midesini abur 
lezzetli 

ASAN 

Buna tocuklar bayılıyorlar. Çok tş tahlı ve severek bllytlrler. Bu eaf Dzlll 
kalorisi yüksektir. BUtUn cocuk dok torları buna şahaôet eder. 

kazanmıştır. Du kadnr yllksek e\·sata ma-tlk tabit 

unların vltıımlnt bol, gıdası cok Te 
A vrupadn diplomalarla musaddak blrlncllfft 

Jrıda. ancak 

HASAN özlü unlarıdır 
l'ırinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır, Türlü, Bezelya, 

Çavdarözü unlarını çocuklarınıza ye diriniz. 

~ • k t ' • ' 

Badem, 

u~:..~· ' • " · ' ,,.,:;;,:-.-,.,..11 .... -'-~·,,,.../L> 
~ ~~~~--:~·- · · · '" ~,,.. • 1 • • 

~oDEOM 

_ _. _____ _ _ 
PASTiLL Ri ()ksürükleri kökünden keser 
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GOMENTAL 
( Nezle ilacı ) 

Çok defa ehemmiyet vermediğiniz bir NEZLE ve GRiP mikrobu.,yuvanızı 
yıkan bir düsman olabilir. Bu mikroplan imha etmek için GO M ENT A~ kul
larunalı. Sureti istimali çok kolaydır. NEZL ........... ve GRIP'e karşı GOME~

TAL kullanınız. NEZLEDEN ileri gelen BAŞ AGRILARINI defeder, 
NEFES YOLLARINI AÇAR. T E S 1 R I M U H A K K A K T I R her 
eczanede bulunur. 

. .- -_ - -
~- . .... ~- - - - ' 

i
1r:1 E KTA , 

i 
' . . . ' ' 

PAT 1 

1 

Iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihaplarında 1 
cerahatlenmiş fistUllerde, kanayan basur memelerjnin tedavisinde 

daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

Şık ve sağlam elbise ~iymek isteyenler 

SÜMER 
Terzi • 

evıne koşarlar 
Herkese elverişli fiyatla veresiye muamele 

(Niko Hiristidis ve ortakları müessesesi) . 
. Sıılta11lıamam Camcıbaşrhan No. 2 

Karaciğer, böbrek, ta.o ve kumla
rmdaıı mUtevellld ııancılarmm, da
mar ıertllkleri ve §~manlık efkll.
yetlerini.zi UR1NAL ile ge~irlniz. 

URİNAL 
Vücudda toplanan as.id ürik ve ok

salat gibi maddeleri erltir
1 
kanı te

mizler, lezzeti hoş, alınması kolay

dır. Yemeklerden sonra yarım bar-
dak su içcrsinde alınır. 

INOILiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOÖI.U - İSTAN'BUL 

F. S1NDLER ' . ... .. 
!,Üj!.~'a';'I~ HELIOS MUESSESATI ~r:;:.::,~:;!~~ tstanbuı Bahçekapı orozdibak kar§ısın-

• • 1 .. ~ . • .... • • • • 
da. No. 11 iSTANBUL Posta 

kutusu: 736 

b ,___ ...... .._ ......... - ....... __ •• _.,.. ...... .,_, •••• -·-··-· .. ···-········ .. .,._ ====~ 
:ı ----··--···---........ ·-· ... -··-··-··--·-··---·-.... -·········· •• • .......... , 

~CAFER Müshil Şekeri İl 
" 1-Tesiti kati alımı kolay en iyi müs~~i-1 ş-e-ke_r:ı=auidi=-r IH 

_ llilümum eczanelerde bulunur, '"" 
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Bun on için <le içi buzlu Osram-l:J-am· 
pulünü tercih etmelisiniz. Osram-EJ
ampullan sarf edecekleri cereyana 
mukabil elde edilebilecek u..ami ıııık 

~ 

nisbetini temin ederler, yani 
Ucuz ışık! 

AEG Tütkiy;_Vekilleri:. 

rmırmnnr~ff;lektrfk Şir1ce6 uri;üiniyesf( 
İSTANBUL P.K. 1449 "' 

Elektron 
'Türk Anonim Şirketi • 
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