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Halk, üliimalomun reddedilmesi 
hüküıneti sıkışhrıyOr 

.titııanya CJ.8k6r'lerindcn ve yan a,,kcri blr t~T..ilôt tara/uıdan talim .edilen Lit oonyalı 1ı.Y1dınlarcüın 'bir grup ... 
tftvanya.nın muritazam Mkeri f5 bin air. /htitjat 'kuvvetleri de 70 bindir. Ka dınlann CJ.8keri te§kiMtındo. ise 100 

b . ~- d ,_,,_ ~ ;'" ,..,.......__ 
ın u.Zası var ır... .,... "t" 

...... ..,. _.... .... Vaziyet , J ?· ••• 

~ ffelıinki, 19, "A.A.,, - Havas Ajansı muhabirinin öğ. __ ~.,.. ... ... T ... T- ... 
lt.i:diğine göre, hududun iki tarafında bazı Sovyet ve Leh 
" t,larının tahaşşüt e tmekte olduğu bildirilmiştir. Bu- ... --........ ___ _ 

\Utla, beraber bu haber teyit edilmemi,tir~ _,_ 
~ehiataın Pırzemişl kolordusuna mensup bazı cüzü· _..,. - • - · · 
~ ların halen Sovyet hududuna doğru gönderildiği ha

t alınmıştır. 

. 
Oitıtıg6fin qkf&diği tt1.> -ve mN.rlylt 

k42mcıtaMm l)ldü nm Emin .. • 

Dün geceki cinaqet 
------------------------'Su 1 ta o a b medde bir ahçı çırağı 

l(arısını ve 
kaynatasını 

öldürdü 
Ust8sını da yaraladı 

•• • • • 
Maktullerden biri 72, öteki 25 yaşındadır. 
Cinayetin sebebi geçimsizlik ve kıskançlık 

l)ün sece Sullıınııhmelte tok fı:cl bir Sulton:ıhlJlcUc Dizdorlyc mahallesinde 
cinayet lşlen'miş, bir nhtı tır:ığı karısını, çeşme şoko~ınd:ı 37 numııralı iki katlı kA. 
J.:a:rınpcderlni öldürmüş, ustasını do muh. gir eYin bodrum katında Emin, karısı Zeh-

1 
telif yerlerinden yaralamıştır. Ynko hı.ık· rn Te üç çocuğu ile oturmaklııdır. Zebra 
kınd:ı bir muluırrlrlmizin )aphi:lı tnhiki- 25 y:ışıncla, Emin 28 yıışındadır. Dokuz 
kotı ynzıyQruz: ~Devamı 12 incide 

lıtvanV'aı<dla DhtlyatDaı ır çagı ıra D dı 
lt l(ovno,' 19 "~.A.,, - Litvanyada birçok ihtiyatlar, 
"'t~~ya kuvvetlerinin tecemmüüne iştirak etmek üzere, 

•et edilmişlerdir. 
CJD'\tlma tcma c e vap y o k 

~ \1 arıova, 19 " A .A.,, - Litvanya hükUmeti henüz Lehia
" ültimatomunda ileri sürülen şartlan kabul arzusunu 

•terrnediği için vaziyet ciddi telakki edilmektedir. 

ıŞpanva faciası 

Frankocular ısoo si
------- vil daha öldürdüler 

~eoc;nlkada 

~arı., 19 (Hususi) - I .. Uvariya ve ı · sulhen halledilmesi ihtimali de mev
hıt atandan gelen son haberlere göre . cut }>tılunınakla beraber • vahametini 

iki nıemlekct arasındaki ihtilaf ~ Devamı 12 lnclde 

seferberlık 
şayıaıarı 
~ Yaıısı 12 incide _ l 

Barselona dUn 12 defa bombardıman 
edlldl 2000 den fazla da yaralı var 

w: l"azın 11 lncldt . 
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Sıra Lltvanyaya =· 
mı geldl ı 

rca ycapılmlf ve 19.n tçiJICie GÇtlclft 
Biyoloji EnatUllaUMe tle lıooa bir 
çatlak binayı ikiye bl>lecıekmif gi
bi bir tc.hlilre i§aTeti halinde aıntıp 
durmaktadır. 

Baıwı MNkabtl yapddıklon fari
lıi" iLıtrinden aaırlm' geçea lxuı 
eaki binaları yıkmak foılp ettiği 2111-

man Mrede be dmamU hllallaJo· 
ca1;.; ecdadımuı bunlan o bJdaT 
aağlam yaprm~lar. 

Ea/gi binaların aağlamlığında bi-
ra yapmak aım acaba ecdadımız

la berabtlr UıriM mi Joaruıta1 Çi
mento, eşki mimar:Zanft kuUaRdılc
ları "Horu.,an" tn yerini tutmuyor 

Bot bul\lftup afnndan W k~çırdıtı· 
N fırke:len Brige cevap vermedi. O
nun yerine Con Ş:rıdan, tıklım, tıklım 

dolu bir cüzdanı bana uzatarnık cevap 
verdi: 

- Suallnizin cevabı burada olacak 
eanınm.. 

Cüzdanı alıp cebime koyCiufum aıra
da polis hafiyesi Brigcye hitap etti: 

- Mev~f kalacaksın.. ÇUnkU eski 
bir kürek mook<ımunun böyle bir oyun
cak taıımaıı onun uılandıfma deWet 
etme.ı •• 

Böyle a8ylerken mevkufun cebin!den 
kocaman bir brovning çıkardı. Brige • 
nin ceplerinden neler çıkmıyordu, ne
ler •• Sustalı bOyUk bir çakı, ip, bir dli
dlik. maymuncuklar, muhtelif cepleri· 

A SŞT.OSUN heyecanı ıetmedea S.Uık denizi sahillerinden de he>·ecanh ha. 
lwrlcr geJmele başlnılı: Vartovadan bildi· ı 
rildiğine ıöre. martın on birinci ıilnü h 
Lltv:ınya lle Polon)• arasındaki hu dul O. i 
serinde bir mOudcıne olmuş Ye bu mO!'la. i 
deme neticesinde bir Poton1·a ukeri ôl- • 
müştllr. Bu hAdisenln Polonyada bü>·uk 
beyecan uyandırdıtı, hariciye vekili Bek' 
in bu yüzden seyahatini kısa keserek Var 
fOW-.)'8 avdet ellili "' ndel ederbn de 1 
IJerllne uğrıyarak HIUer ile glkQştO#ü bll
dJrllmekledlr. 1 mu1 Yok&tı. .. 

LflYanya ile Polonya arasındaki mllna
Mbcllerln on sekiz aenedenberl r.ormal 
bir safhada bulunmadılı hatırlanac:ak o. 
turu, bef altı sün ev,·elkl hudut hadise- • 
ıl1le meydana ıe.ten gerglnllRln lehllkesl 1 
aaı.şıhr. 1 

Aklnıııza geleni oçık:ÇO aöyliye· 
lim: Yokacı in§aata mllmkün merte
be aıcıı.:a nuıl edip hUkümettma alı· 
nacak para 'il.zerinden azami k4r 
çıkarmak prensU>i takip ediliyor 
da çi!riikliik ondan mı ümi geli-

i ne ta~im edilmiıti. Yelek ceplerinde 
de kliçüclik bir tiıe içerisinde klorform. 
teneke bir kutuda da beyaz bir toa bul-

Lltvanya, Eııtonya •e l.etonya ne hera
hr esti Ruı hnparotorlutundan aynlmış 
ltıf buçuk milyon nOruslu kfiçllk bir Ual. 
tı• memleketidir. Fakat Litvanyı mü,la· 
lll hayata ayak basar ba!'lmaı.. bQyQk kom 
auta ol:ın Polonya ile araııında bOytlk Mr 
lhlllAf bellrmltUr. Polonyanın .. rt hu
dull:ın VeNıay mu:ıheıleslyle çizilmemişti. 

)luahedenln lmznııından sonra bu hudut, 
w dotıy11lle. Polon)·ayı l.llYan)·adan ıyı. 
racak olan hudut, enlernaııyonısl bir ko.. 
ml!ıyon ıanıfındon çir.ildi. Polon>·a ve l.ft
ftnyanın da muYafaklyeller,.e (iıllen 

bu huılul Vllna şehrini, 1.ltvıı11~·:ı)·a ıerke
dlyord .. l'ıhl protokol hnu erllllr edil. 
lna, Zelfkopıkl namında bir f'eneral Vlln• 
tberlne JttrOrerelı bu tehrl Polonyaya 11-
halı eltl. önce Polon,.. Mkftmell, Zell
•"rı"k'"'" bu hareketini tat.:hih elll. Fakat 
•aııt., f'enerale hrşı da aalıer .ıöndereınf. 
)'f'f'eltlnl bildirdi. Oe ııene sonra da ~rır. 
ler koıı r .. nıınııı, ( f nlllltere. FnınMı, ltal)·a 
~• Joponya sefirleri) Vilna79 Polonyaıa 
~dl. 

LllYH,. ba olup bfttfıt lanımamıtlır. 
\'e e umandanberl, iki de,·tet araııındakl 
ıt"d mDnaııebetler inkıta halindedir. fkl 
memleket aral'lında ll~aret mnnnııeheıt ku. 
nılm11mıthr. Slmendlfer mOnakaleıd ke. 
ıltmlşllr. l.ltvanya ana ) .. uııının dördilncll 
maıMeııfne 1tftre, Vilna. l.ltvany•nın dev. 
lrt merkeıldlr, Fakat idare muvakkaerı 

be$kıı bir şehre • Kovnoya • Daklcdilmlt 
!>ulunuyor. 

Vllnan ın Po1onyaya ll1uılıın1 tanıtma• 
itin hu on sekiz sene içinde Lehistan ta. 
J'lfından yapılan bOIQn teşebbQsler netice 
.. rmem ı,tir. Hatıl hff iki tararın \'llna 
halı;kındaki nokta! naıannı muharoıa et. 
ıncsi)·le beraber, iki devlel arasında nor. 

'mııl mOnasebell~r kunnak > otı•nt.lakl me-
·tııl de !ieme~5h: kalmıştır. Bu lllhıırla hü
»·(ik harlıtcnber ", şarki Avrupanın bu mın. 
takuı sulh Ye nıfiulemeı bakımından has.
Mı ve tehlikeli olmakla devam etmiştir. 

Fakat Polonya Ue 1.11 .... nya ara!lınd:ıkl 
mOnuebeller, 1.ltvan) .. nın dlter bir me
eelesine i$4ret etmeklllıln, IAyıklle izah e
idllemeı. Bu da •temel mesele.,idlr. Lltvan
)"8, eski nus lmpanıtorhığunılon koparı-
1.-ın topraklar Oıerinıle kurulmU$ bir dev. 
lc:t olmakla beraber, harpten evvt'l. Alman 
)'oya alt olan Memele de uhlplir. Memel 
tchrf Venıay mu:ıhedealle Almanyadan a. 
lınmış n muk11dder:ıh etrorınıln görüşQ. 

lOrlcen, lıu dera da f.ltvanya C"mrivakl ya-
19arak bu şehri lş~nl etmişti. Hirkaç ııene 
sonra o umanın diktalorası olan serirler 
Jconrenınııı bu ilhakı tasdik etli. Fakııt bir 
t:ırtl:ı: l\fcmel ile Alnıon)·aıJıın koparılıın 

IElltllk mınlakanın ld:ırl muhtarlılh h11l2 
«>lma~n şarllle. !\temel ~hri)·le muhtar mın 
takanın nQ(U!!U yQz kırk bin kadardır. \'e 
bunun da )"Üı bini Alman, kırk bini ı.ıı. 

... n)•alıdır. !\temel, l.llvanyanın hOkOm
nnlılh fakat Milletler cemiyetinin nıura. 
lmbeııl altında muhtar bir idareye !Ahi 
olarak o ıanııındanhcrl ldore eılilml"kle 
lıcraher, ikide bir, Almnn un!lurile 1.it. 
•anya h0k6mt"ti araııında me!lele eıkmok
taılır. Hle tfirıhe ·oktur 1d Almanya Me
meli almak lı:ln bir fırsat koluyor. bina. 
ennlcyh kOçOk l.llvanyanın derllt"ri bü
)"(lktftr bir defa Vllnı :rOzQnden otuı mll
)'onluk Polonya ile lhlilftr hnllnıleıllr. 

Mcmel yfi7.0nıicn de yetmlf bet mil)·on
luk Almanya ile hflıfıı!Jmalıtadır. Alman
ya ile Polonya arn!lındııkl mOnnselıe:ler 
JnJıriin leln samimi oldu~nd11n, kollektıf 
barıı ılstemlnln yıkıldı•ına ve Avu~tur. 
yanın mls:ıılle. bOyük devletlerin li:llçuk 
devletleri kolayca )"UfUP hnımedebilttek
kri de anla~ıldıJına .116re. iki de,·letln ı.ıı. 
"n10Y8 Dıerlnde anlaşmalan itin ııon hudut 
.bMl~eııl bir fırıııı telllkki edilebilir. Al
•nnya, belki, ı\Yuııluryanın llhalondnn 
1<>nrıı hııltlne sıra Relen l<orfdor ve O:ınds 
:ınr~eleıılnl de bu ıırııda h"nllclmelc lsllye
eckllr. Alman)'ada Lehlslaaa mahreç ola-

• 

yort 
Şahıa kaatotmiyrr ve lrinueyi 

it1'am etmek iatemiyoru.ı; /ol«ıt 
ortada lai~ fÜpheN lw§O gitm.tye. 
oelc tJe •illetill ~ leder 
o'ldıığu zehabım ııyondıraccık bir 
OO::iyft oldaı~ da gizleyemtyo. 
nu. 

, duk. Bu toz sonradan tahlil neticesin
de 6ğrendik ki siyanür dö pota.yom 
ini1 .. Serseri, bu mUthiı zehri n..ad ve 
nereden tedarik edebilmişti?. Bu bu. 
ıulta kendisine aormuı olduğunun ıu· 
iller hep cevapsız kaldı. 

Ymal binalar f~ ettirerek ,e1lrl 
imar ecliyona; ~l! fakat bu"1o

B "" thnllrleri eğer on aeneyf bile 
~ doldunımayacak Jııadm' haa ola • 

1 
OtJbo beyhude ml&met de~ ,,.f, 

Miıteahhitltre vml.eıt itt.şaatı 

~k M1rt k'*fn>I et~• lbtnıdff. 
1tıı111ı:=mam=ı:a::m::a===uııı1111H111111 

Hatay 
davamız 

Cenevrede 
mlz kabul 

talepleri· 
edlllyor 

Ceııevı t, 18 (A.A.) - Anadolu A· 
janaının buauai muhabiri bildiriyor: 

intihabat koaılteel meealalni bitir. 
mek ll.zettdir. Hemen hemen bütün 
meseleler U.ıerinde ltiW haaıl olmut 
Jibidir. 

itiraz ettlğhniz mUhlm ve esaslı btı. 
tUn noktalarda TUrklyenin noktaina
ıa.n kabul edilmlotir. 

İntihabat esnasında İntihap işleri 
dolayısiyle vaki olacak cUrUmlerln 
muhakemesi mahalll mahkemelerden 
alınarak bitaraf hakimlerden mürek
kep husus! muvakkat blr mahkemeye 
tevdi edilmlotir. 

Metinlerin katt tahririni lromttenin 
bu halta sonunda bitirmesi vt kon • 
sey relslM tevdi etmesi beklenmek • 
tedir .Hatay intihabatına böylece en 
ktfta zamanda başlanacaktır. 

Ot.anız mUt-ssPsell'rl 
tak diri 9' ıymet 

komisyonu 
Denl.ıbank mOeaaeselerinin elinde 

bulunan vasıtaların takdiri kıymetini 

yapacak olM komiıyon faaliyetine de
nm etmektedir. Komisyon .:mdiki hal· 
de bu müe11eselerin •erdik:eri teknik 
raporlan tetkik ile mqguldilr. 

Diln Anbradan tehrimize gelmit e>

lan Dcntı.bank mildürQ Yusuf Ziya 
takdiri kıymet komisyonunun mesaisi 
ile de mqgul olmuıtur, 

ralt MC"nıelin werllmeslne •e l>anılg ile 
korlıloruıı t.la Alııınnyoya ilhakına taraflar 
ol:ınlar nrt.lır. lınlya, dostu olan Alınon
yanırt Drennere ınmeılnl kabul etmek re
allzmlnl f'lhlerıtiklen son,.. Almanyanın 
ctlAer do~u olan l'olonyı, f\orldorun ortıı. 
dan knlkmııı.ı lüzumunu lııkdlr etmek re
alizmini nctlen ıfüıtermuln' Bilhassa kar 
tılık olarak Memeli almak fırsatı tıkarsa. 
Folml Meme! ) Qıtle doksan A tınan olılo
lun• sıöre, Polonya burayı ele «ednıe de, 
ıynı "rcallımln" dikte etliaı zaruret al. 
tında bir zaman, f!ene Almanya)a lrrket
mek mechuriyelindc kalacaktır. r.onkn 
Danıl" de, Koridor da, 1'1emel de hallA 
C:enuht Tirol ı: .ı "Büyük Almanyıı .. hudut. 
ları Jçiadedlr. • (lllıutnn) 

Ahmet 'S. ESMER 

Okil.z ıinirinden yapılmrf olan ve 
mOkemmel bir kamçı teıldt eden pan
talon kemerini de ınyınp aldıktan ıon· 
ra Con Şeriıha, mevkuf un bütün cep
lerini araıtımuı olduğu kanaatiyle 
doğruldu. Bu aıra:!a ben mevkufun du
docdar:nda belli betirdz bir tebessüm 
farkeder gibi oldum. 

Bundan batka herifın llzerinde hfç 
para bulunmayl)l da nazan dikkatimi 
eelbetmiıtJ.. Halbuki bu gibi ıwdamla· 
nn üzerinde gizli ceplerde mül-lm mik· 
tarda para bulunur. Bu sebeple Con Şc. 
ridanr iku ettim: 

- Acrıba gizli cebi yok mu? Panta· 
tonu tylce muayene etısenb. , 

- Hakkınu nr .. 
Şllphemde haklıymı1ım. Herifin pan

talonunun paçası içinde gizli bir cepte 
para dolu bir cUzdan, kUısUk bir •işe be· 
y..: bir mayi ve bir ıınngı bulduk. 
B :nknotlan saydık, yirmi bin frank 
bdudı., 

Con Şeridan ıordu: 

- Bu paralan nereden aldın 1. 
Xllıtahça bir cevap aldı: 

- Eğer ana ıorarltıcaa bilmedifinl 
s6ylerain 1 • 

Pollı hafiyesi •ldırmadı ve ıualle
rine devam etti: 

- Bu tlJd:leki n:ayiin ne oldufunu 
da bilmiyor musun? 

- Mliteceaaiı adamlardan nefret e-
derimi •• 

- O halde nedf'n bizi dinliyordun? 
- O benim bileceğim iı ! .. 

Heriften "5.1 koparmanın ıtmdllik 

lmk!n~ıı olduğunu anlayınca Con Şe

ridan pencereye gidip ıslık çaldı. Biraz 
sonra so~ığa ıeten dört polise yukan
yı çıkmalarını i§aret etti. Polisler o
daya gelin:e mcvkufu göstererek: 

- Bu adam çok tt-hlikeli bir mücrim
dir. Kimse ile temas etmemen llzım· 

dır. Doğru emniyet mlldürlliğilne g6-
türUnllz ve ihtillttan memnu olduğunu 
bildiriniz. Ben sonra müdlire izahat 
veririm. 

Artilr Brlge poliısler tarafından g3-
türü1Unce, Con Şeridanla beraber, mev
kuf un ceplerinden çıkardığımız evrakı 
esaslı bir fekilde tetlik ett~ Bunlar 
arasında, fik bıkııta 1üpheli görü1mi
ycbilecck bir mektup nuan dikkatimi 
ç~ktL Mektupta 16yle y~ılıyordu: 

.. Am dOlt1am, 
Beni dinleyiniz. Bu ak§81D muhakkak 

alzi ıönneie ıelecciim. Con ArıncM

tronıun ıipariı edilea buiC:.ylan bize 
teslimdea imtina etmeli muhtemel gö
rülmüyor. Ona, Yalm. aükUha iolayı
aiyle eacliıa " hayrete düıtüiünü IÖJ'• 
leyiniz. Belki de Reddi ile tekrar ticari 
münuebeta girjpniıtir. Her h&!de Yal 
ile lleyer on~l n bütün mabıulünü da· 
İma Te iıted;ii fiyat Üzel"lnden satın al
meğa hnırdrl'. Çünkü onun mallan, 
..al::Ml aıevcutlana en iyisidir.,. 

1-!nrri F riı:uuı 

Con Şeridana mektubu uzatarak fik
rini aordum: 

- Buna ne dersiniz?. 
~olis bat:yeai mektubu dı"'k)tatle ve 

iki defa okuduktan aonra: 
- Mabsuı müphem yuılmıı ve tif· 

reli oldutu biaaini veren bir mektup... 
- Evet. Ben de Byle dü1Unilyorum. 

lntullah tlfresinl sözeblliriz. Fakat biç 
ümidim yok .. Çilnldl mektup .. parmak· 
tık usutn,, (1) ile yazılnuı ga'~ba. •• Bu 
"panna~hk,, elimi?Jdc olmadıkça tifre· 
yi halletmemiz tesadüfe bağlıdır. 

Con Şeridan atıldı: 
- Aman. öyle ise mesele yok .• ÇUn

kU cüzdandı bir de karton var. 
- Mükemmel! Eğer bu karton mek

tubun yazılarına uyuyorsa hakikaten 
mesele kalmadı, demektir ••• 

Karton, mektuba tetabu~ ediyordu. 
Mektubu masa üzerine dört harita si· 
viaiyle rı:.ptettim ve kartonu da onun ü
zerine koyarak mektubu halletmeğe 

çalııtım. Fakat heyhat t Açık ve kalan 
harfler mlnaaız bir takını kelimeler tq
kil ediyor, me\tubun tifre&i baıtodilmlı 
olmuyordu. Epey uğrattıktan sonra 
mektubu, ayni ebattl) bir k~ğıda dakti
lo maldnesile ya.11p bir de ISyle tecrübe 

etmeli dütiindUm. 

Con Şeridan aşağıya lnfp bir dalrtl
lo makinesinde mektubu kopya etti. 
Tecrübeyi tekrar ettik ve bu sefer ~u

vaffa~ olduk. 
Kartonun dclikleriaden gördUğilınU.ı 

harflerle te§kil ettiğimiz kelimeler §Sy· 
le bir elimle oluyordu: 

''Dikkat! Ceyaıa Nobodi Plimuta ha
reket elti. 1, 

"
1 

Hanı Fut 
(Deuamı var) 

(1) Bu asulde cnsus bir 'kartonu muhte
lif yerlerinden murabbalar ~eklinde deler. 
Sonra bunu o karton ebııılında bir kAAıt 
üzerine koyarak kartondaki deliklerin a
çık bıraktığı yerlerden k6ğıda istedi~! 

harfleri doldurarak lftzını olan şeyleri ya. 
zar. Sonrıı delikli kartonu kaldırıp, harf
leri işle ıılılknsı olmı:ron kelimeler şekline 
sokar. Bu yazının gideceği yerde de ayni 
fekllde delikli bir karton mevcullur. Bu 
karton yaıı)·a lntlılk edilince at>ıkla kalın 
harner blrle~tlrilerck l'Crilen ma1Cırnat an. 
lıışılmış olur • 

Atatürk 
lran Şehlnş hının 

31 d6nDmUnü tebrik 
etti 

Ankara,, 18 (A.A.) - AlA Hazreti 
Humayn Reı.a Ş3lı Pahlevlnln vell • 
detlnin altmıgmcı yıl döııUmU mUna • 
sebetlle Rehıicümhur Atatürk ile Ma
jestE> Reza Şah arumda ap.ğıdakl tel
graflar teati olunmuetur: 

Al4 Ha....-rcti Humayü" Rt:a ŞaA 
Pahlevi, 

Şcıhi~hı lran Tahran 
V clddeti 11ahanclcrin in altml,1ınoı 

Yıldlinumll mUnascbctile en ~mimf 
tebriklerimi arzetmekten ço7c haz 
duymaktayım. Yllksek ve f eyizli ida
releri altında do8t ve komfU lran dev
letinin gllndlm güne artan in~fını 
görmekl.e bahtiyarım. Bu v~ ile 
:ati biroderanelcrine uzun 6mür Vt' 

şaad6tlcr diler ve kar<U§ lran mi~ • 
tinin re-fahı hakkında halisane temen. 
nUerimi tekrar eylerim. 

K. Atatilrk 
Türkiye RefsfcUmhu.nı 

Ekeelaruı Kemal AtatUrk 
Ankara 

Veladetimin yıld<lnUmll mUnasebe
tile gönderilmiş otan muhabbetlmhı 

tebrik telgraflarını bUyUk bir eevlnç 
ve minnetle aldım. Bilmukabele zati 
devletlerinin saadet ve se18.metlerlnl 
dost ve komşu Türkiye devletinin hi
maye ve ir13adlannız altında yi1ksel • 
mesinl ansa.mim temenni evlerim. 

Re7.a Şah Pahlevf 
••• 

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

...... _, ......... ıı. ,.... ...... cume --
_., 1.30 da T ...... ratmtııjlQ uaaı. .,_,. 
~·· -.ıı w ~ ..wıı..ı eaat it•~ 

- rııtt.eıHall ııalluır ...................... .......... 
................ , . ..... •.-n>• ............. ,,. .. ... 

Akdeniz pQ~tası: Yann saat 10 da h•;!: 
ket edecek olnn vap1,1r; Gelibolu ve -
nakt.:aleye ultradıktan sonra lmroıa gld• 

e'~~::;.dealz ~ıas1: Yınn saat 12 de k.S. 
lracak olan vapur; Zonımldd, fnebolueb, A~ 
yancık.Samsıın. Onn, Glreaon, Yııkfı1' 
ve Trnbzona uğradıktan sonra Rlzeye P 
decekUr. 

MUaeıer 

.,_,.,., •- • ftlaane. Y- -lnt " ~ ... 
...... Aolırıt MI .. ft .araıclu, Tltard W aa..,t -....... -. ---180 .ıueı. - lllll ... , 10 ,, .. ,. ,. a&4&r -... ..... 

..... .. .. ... _..,. .... l'aal't-'dell :;ı. 
ev ının N.at ıo daıı 11 ,. Udal " cıııııa sGAl.ri 
ısea n r• udu acıııtır. __ _ 

rwptuıo• ....... ı:ı.r 11111 ..at ta e.ıı 1' re -
9'1lıtır Mentt•ll•t ••••e•"'• ••terıerl 
._,. _,..,., <."uınarıc.aı lltr!ı.rt ıstı• it~ 

9979; llab •nıen il o l'lte. 8«1'I lı*tlldertıe,.,.. 
....,... _,_,, (,"Ul!la dal"" .... 10 da 

8nrıı117t Vrn..Sll. Trty..te,.. 
Avıru.- nettı • 
BtrtıM' ... _ M9d ....... l 'hlefocı 13999 .... 
~·ı- .eıAPft91 lıer ı:tın Blrllecldeıı n•t 2' .. _. 

u• '" A vnıııada.n ıılını uıı.t T ,2:1 te •tnectJe 
n.aaüt edat. 

ıtıııı•••"',.....,' ~.ııo ısı .. ...,. ıo.11 d• ıeıır • .,-, 
Ut-. ..._ ıı. 1118 .ut 1.llO de lıuıUt 

11.13 ıl• .. ıır 
ANAOOL;U tiATrll 
Rrt dn lıarrtı.C ..... el--"fr" ... I _ _ .~ 
hat 1 de 1tODJ', 9 da Anll.l'a.lll,I& dt ~ 

" famsıın . 1:1.30 u ı:.ıııfdllr, 11.to da AııPn 
P""9L ıD de Ada.,._,., _ _,, 

llo ttını. deo uat 1' p Mrtkd edlA Aıı~~ .... ,. 
... .. puıtrt- .......... - &eıık1' -
llueo'la •&dar wrn ~,,,.ıııMır 

Toplantılar 

• tocuk Eslrf(cme kunımo balosu, ~ 
marte:sl akşamı Tokatliyaoda ve~ıı~e~tı • 

• ~ Ea.._q_ı)IA • ..unı.ıu'.ll'- ıcJJUn~ sV 
• at 20.~o da Bcşllt\a, haJkevioiie Cana ~;!; 

it zaferi menula blr konrerans nr:ccel< " 1 .. 
• Cum~rte.l .OnQ a~Mmt snnt 21 de ti

dıköy Halkevinde Jskcnder Arrlnnın I~ 
rııkllc şahsiyet terbiyesi mevzulu bir k 
fcrans •erlleceklfr. rr"" 

• Peı1evnl)•al li~sl mezontan lnını ett
nun hazırladı,Aı .. Pertevnlyal teeesl .. 11.,.. mnrtcsl akşnmı Onyon Franse.zde ver 
cektlr • d"" 
••c•n ••n• •ueOn "• oı 

• Eroin kııt{lkeısı bir sQmrilk mcnıuı? 
nu yarnladJ. 

• Modam Simpsonun eski koc11U• o
lan nlkAhın1n bozulması lmklnsıı ..,_ 
yıldıAı için Vlndsor düklle evlenentfff" 
cet. 

••n•"'aıar 

Tlrk: Afk için 1a,ıyor. Jldet: Xır •g:;! 
Sarau: Kızıl rablplpelr: !ende mah~ .,_ 
lorı. SOmer: A$k kanatlan. Salcarf/O: ı a .e 
mak hakkımdır. Alhırar: Meksika •:..ı
farkıc1 Kovboy, Yıldı:ı: Bir saadet JJllO 
Aırl: Pl"OICramını blldlnnemlttlr. Sık: 1~ kanunu Ye kızıl bdl•ıç. Sarlt: 20 "!'ı"-"' 
ona lfık " Tren korşanlan Aırl: ".!""11 
albay "Taruın lruı"r. Soreeot: -Ji 
Rbmel (tOrkçe) •• U.takhaae lraı119n. _. 
f tr: HOeum taburu. ICarhl"": Glallb9 
nl lıtl)'or Yt bombelar Jaiarken. 
IS1 tNRUI. ~ 

Ferah: Oo nım birden Alıdenlı • Ol" 
lt>lnde. Maııkell kadın Ye Vah•I kotu, 
martul pfur llheten nryete) 

0
.,. 

Arak: Uç ıiUh•orlar (t\lrkce) d ,\il 
ya haberleri ve Miti Mavı Milli: el 
haha Hindiııtenıt11 (tOrkt>e) ve heynetttıl!s, 
yankesici. Altmdar: Ali baba Hlndlı&all 
(tıirkrel ve beynelmilel :rankealcL ,. 

BF.SIKTAS: t 
Suat park: Lev1'klar açarken. , 
CSK('DAR.: 
Hale: Levllklar acarken 

ff !;'R~;: :.i>oa muharebe&! ·cınrletl 
Ye r.nmn~ m11hmuı. 

BAKIRKOY ı 
M.iltiyadiı Şeyh A~ (ttlrkS-)~ 

Tlyatroı .. 
ftl'a.aA .. DUlll .... 

~ •.ao .. FiDANA Kf 
l>ram 3 perM . ...ıs 

Yaun: • TOrlı(I"'"' 
Pandeli Horn l"ahri ,Jtllllll. 

.tPft&1 .... 
. DAl.GA 

Romedl 3 perde 
Yaun: v.krem Re,11: -, 

Paur lf&nlerl 15.:30 da M11tln•: 
TURAN TiYATROSU 

SamıtkAr Naılt " arlıeıt .. la~bfrl~ 
Rnklcı.R115en. F.yQn ~hrt ft Rıltt 

111 
ıfll-

1\f :ı tmııT.el Miçef • Plncef nryetesln 
nı !d le r4fl 
PUl.~UZ MEKTUP earkıb tomedl 3 pe 

ERTUCRUL SADi TSK TIVA1'1'~ 

~h tnnlt1rH7) fte Snc' 
Bu mes•ut vı. ı dlSnUmn mUnasebetf- macunu) •Otf•fl 3 ,-;erd 

ee~.nmhl ( OııkOdar) cta 
Je Hariciye Vekfllmiz,e İran Hariciye ve 28 mıırt paıırte.,ı (Ka.. 
NnzTn arasında da telgraflar teati e- rlıklh· - SQre"'~'"" -..nY:ttk 
dilmistir - . · -snvıtre: - · (AKT0RK1Nl 5 

• perde 



... 10 MART- !ttt -
~a,,,ata d<iü: --Orta çağ 
~ EHABErrlN SUleyma.n'ı son 
~ def& 1917 Telrlııfaniainde 
~iletüm. o zam.azı da.ha )'eni bqlı
~ '\'e ne netice vereceği hmüa belli 
?llJııyan RU8 flıtiWiııden bah8ettik. 
~ir cüzdür, dedi, her taratta. b~ 
h ihttllller çıkacak; f~ fikir 
ilrrlyet1ııe kıymet veren bugünJd11.
~d~, yeni bir K""'*" • Vua-

~lıyaca:t. önUne ~ lmüıı 
:toktur. Bdkt Oç bq aaır eonra., Kuru-
;:. : Vuata'nm d& bir ~·ı o-

l!tı eehabettin snıeyman u eonra m-
: Ylila.r geçti. dinda.r Rua flloeotu 

~Y&ef'in Yeni bh' Orta· fia.ğ adlı 
t tabı çıktı. Yine yıllar pçtt, ttaıya.n 
'llzrnı kuvveUendJ. Almanya.da ııu-
l'OJıat - 808)'8llzm ~ ve ka.
~~· Tllrk mOnekkldiıı!n, Rua fllo
Lı_'?1~ haber verdlkıert deği§me ta
~ ediyor. 
~lttabt henUz batlangıçtayız. Yer 
~ rarnıen fhtil!I hareketlerinde bil'9 
~lt zıddiyetler var. Hattl btn"birlnin 
~anı olduklanm söylUyorlar. Öy-
olduğu da muhakkak. Fakat arala-

l'l!ıda m~ btr vuıf var ki o da 
Otta • Çağ'ı hatırlatıyor. Hepsi de e
"8 itikatlarına. bir parçacık obruıı 
'l'lorı gelen her §eyi - diğer ta.raf-

: kıymeti ne olUJ'l5& o~ ·- feda 
11erlyarlar .• 
l3tr taraftan mütemadiyen haber

: ~Uyor: Şu kadar kf p kurfuna d.i
lt ldi. O §U kadar k1ş1nln fçJnde ihti-

ltn fikrfyatmı kurmut. bUyük tnUee
~erin, devlet tetkilUmm ba§tn& 
hÇıniş adamlar var. Ferdin ne kJy

~tı var ki onlar korunmak istesin? 
,..~C:Uk bir ihtiJM ortadan kaldınl· 
~1G.ları için kA!i. 

3 
l>t~er ta.raftan da haberler ıeUyor: 

lt tı .kadar kJ§i tevkif edilmfı. eu kadar 
r!!ı tnilliyetten azledllml§._ Bunlar a-

ında ilimler, ıalrler, fllosoflar, 
~'ıl tncmlekete tere! v~ adamlar 
~. ugilnkll Alman edebiyatım dil· 
~lltdüğümllz zaman ilk hatuiJ)'acalı
~ Uı: dört adamdan biri Tomu 'Man. 
~: eserleri birçok dillere çevrilmiş 

lıer yere Alman irfanından bir par-
~ ~tUrmno beynelmilel eöhrete er
~ _Nobel mUkMab almıo bir adam. 

~den hoelansamz da, hoelanma
~ı da memleketine hizmetini inkA-
~tnklıı yok ... Fröyd'On eeerin1 an
~ bildiğimi iddia edemem; fakat za. 
dt llJ?nımı llfm ve fikir cereyanlann
b trı ~n safta gidenlerden blrl oldu-
~ &'erek tllıiıfzlerlnln, gerek mua-

l.rnını çokluğundan belli. O ada.
~ da memleketine hizmet ettiğin) 
'6 lra lmldn yok ... Fa.kat hizmetleri, 
~tleri, bUtOn medeni dUnya.dan 

~llkleri hU.rmet tevkif edihnelerf
~ • bı!lllyetten çıkanlmalanna mani 

itı. 

~~n? Onlan tevkif edenler mllll
~ çıkaranlar da onla.mı klymetl-

~le elıemmtyetinf anlamıyorlar mı! 
1-t. De1 ohır mu 1 Elbette 1d bllfyor.. 
~hem hiç l{lphesiz blz yabanmlar
~ 11rofan'lardan daha iyi anlıyor
'~ P'akat, feda ediyorlar; imanlarına 
~d 1*ıık ediyorlar; elbette ki içle
~ en acı duyarak... lt.lltada, ima.na 
ı_~l.dar bağlılık Orta. - Ça.ğ'ı hatır-

'l'or mu? 

~~ bu fUkatlar, bu akideler haki
~ bir Orta - Çağ vUcuda ~e
,;ltı mi? .Paakal'in methur bir sö
~ taklit ederek ık)yliyellm: ''Dağın 
~ taratmda hakikat, öte tara.fmda 
~et., olan akidelerle hakild blr 

' .. Çağ zthn!yeti vneuda gelmez. 
~ • Çağ'da smırdan ıımıra geçel"-
Sı:lde defi§mezxll. .. Fakat hentlz 
~gıçtayız. Yann ne olacağım 
~~ bUmez. Belki de bu iht!llller 
~Şat ede ede, birlbirletj ile çarpI§a 
~ 1k etmdtki hallerine bememez 
)ı tchre alacak ve bütan bir dünya. 
~~bilen bir aldde vUeuda getire-

etdir • 

llıt ~su keylfii zamanlar değil. A
o~ ııe Yapalım 1 iyi de o~ köttl de 

btıtm. zamanmnz. 
Nımıllah ATAÇ 

On üç vapur daha 
ısmarlıyoruz 

SDratlerl 18 mil olacak olan yeni vapor
larımızdan btlyDklerl ecnebi 

hatlarda çalışacaklardır 
Hilkfmıetin deıılı ticaret filomuzu İkinci parti Ta.purla.rm bedeli ('9 

takviye etmek Ur.ere Avrupa p.ntiye- takriben on milyon Un. tutma.ırtadır. 
Jerine yen.iden vapurlar mmarlama.k. il. Hazırlanan mukavele prtnamelerine 
Bere bulunduğu m&lfundur. göre bu para sekiz senede ödenecek-

Evveke, on milyon liraya Alman tir. 
pntfyelerine mmarJ.anmıa olan vapur. Yeni yaptınlacak va.purlarm pl.An 
l&r.oı i.npatı ilerlemektedir. Önil.müz.. ve projeleri, evvelce mm.a.rJanm11 olan
dekl niMn ayının sonuna doğru bun· larm aynidir. Yalnız mUtehusıslar 
lardan iki tanesi mahallhıde tesel • yeni vapurlar için bu pllnla.rda. ufak 
lil.m edilecektir· 938 senesi 80nuna ka.- bazı tadil!t yapmT§lardrr. Bu arada 
dar bıı ilk partiye dahil olan vapur • yeni ısmarlanacak vapurların ııdlra.tl 
lardan eekl.z tanesi memleket1mize ge- 18 mll olacaktır. Halbukf mma.rlamrll1 
Ierek çall§l?laya b~lamıo olacaktır. olan vapurla.mı 8lirati 12 mildir. 
Bu aekiz vapurdan dört tanesi deniz.. 
yollarm..m. iki tane.'!5i Akay ve ikJ ta. 

· nesi de lzmlr körfez vapurları idare -
ldnlndir. Diğer vapurlar 939 eenesi l· 
çlnde te!liın edileceklerdir. Hü.kt\m.et, 
bir taraftan bu vapurları teslim alır· 
ken, ikhıci parti gemllerin de ııiparl. 
ıslnf §imdiden vermek kararındadır. 

Yeni ısmarlanacak vapurların pl~ 
ve projeleri tamamen hazırdır. tklncl 
partiye dahil gemiler 13 tane olacak
tır. Bunlardan Uç tanesi beşer bin ton. 
luk olacaktır. Bunlar, diln de yar.dığr. 
mız gibl, bir Alman f abrikasma aipa· 
ri§ e<lilmi§ bulunmaktadır. Bu bUyUk 
vapurlar ilerde açılacak olan İsken • 
derun, lskenderiye, Pire, Marsilya 
hatlarmda çaıışacaklardır. Mersin hat
tı için de 2300 ton hacminde Uç va
purla Marmara postalan içhı bin be
eer yüz tonluk fki§U vapur daha yap. 
tırılacaktır. Bu 8Ul"etle kabotaj hatla. 
rmuz f c:in elde tama.men yeni 18 va -
pur bulunacak, Akay ve lzmir körf e"L 

jc!a,n,lerl de dörder yeni vapura ea.hib 
otacatnr. 

Ağaç kesmek 
suçluları 

Sillhtarağa yolundaki ağaçlardan 

birini keserken jandarma taraf mdan 
cUrmQme§hut halinde yakalanan Meh· 
met oğlu Hakb ve Mehmet oğlu HO· 
ıeyin namındaki iki kip uliye OçüncU 
ecza mahkemesine verllmlt ve muhake> 
me cdilmeğe baılanmıgtır. 

Avni Bayer 
beraat etli 

LQtfü islmU biri tarafından Dftçi 
Avni Bayer aleyhine icra cua hllrim • 
lifinde hakikat hilafına ınal bom 
yanında bulurlduiu lddiasiyle açılan ce> 
n davası netieclenmiıtir. Mamwıwı 

avukatı irfan Emin geçen-celsede mil • 
dafaasmı yapauıtı. 

İcra ceza hlkimliği ıuçu aablt g8mı1· 
yerele maznunun beraıcti.ne karar ver· 
miı, karar iki tarafa da tebllt cdilmlı ~ 
tir • 

Bir dolandırıcıhk 
iddiası 

iş takipçileri iddiayı 
reddediyorlar 

CeW. Cevdet ve Cafer Tayyar adın

da U~ kip aleyhine aaliye Uçüncil ceza.

da açıları dolandıncılık davuına dün 

ba§laıtmı§tir. 

Avukatlık ve davavekilliği yapma· 

fa salibi yeti olmadığı halde "mahke· 

melerde ig takip edeceğim,, diye Anna 

isminde bir kadım dolandırdığı iddia e

dilen Cafer mahkemede şöyle demiştir: 

- Evet biz Oç arkadaş komisyoncu

yuz ve yazıhancmiz var •• Fakat bu ka· 

\:hm ben tanmuyorum ve onunla da böy· 

le bir alIJ veriş yapmadım. Yuıb.anc

m.izde Cafer adında bir başkası da var

dır. Belki o yapmıştrr .•• 

Muhakeme, phitleri ve diğer Caferi 
dinlemek ilzere başka gline bıralaldr. 

Seyyah bir Alman 
kadınının yaptığı 

kaza 
Bu sabah Şi§hane yoku~unda bir o· 

tomobil kazası olmu§ ve bir genç başm

dan atırca yaralaruru~tır. 

Saat dokuzda Beyoğlundan Galataya 

doğru sür'atle inmekte olan AL. 49933 

numaralı bir ıeyyah otomobili Galata 

Osmanlı Bankası sr.cmurlanndan Oı· 

mana ~arparak yaralanmasma ıebep ol· 

muıtur. Yaralı derhal hutaneye kaldı· 

nlımf, kuaya sebebiyet veren Alman 

ıeyyahı kadın da karakola götUrillmüt· 

tilr, 

Esnaf cemiyetleri 
menfaatine bftyilk 

konser 
btanbul musiki aan'atklrlan cemi· 

yeti tarafından cınaf umiyetleri dia· 
panıeri menfaatine 22 mart aalı gecesi 
21 de Sar~ ainemasmda büyük bir or
kestra konseri verilecektir. 

Bu konser, musiki cemiyetince ye
ni tesla edilen senfonik orkestra heyeti 
tarafından verilecektir. Orkestra, pro· 
valarına her gün devam etmektedir. 

lstanbul limanında 
serbest mıntaka 

Yeniden ortaya atılan bu fikir 
üzerinde tetkikler yapıhyor 

Salı geceai latanbullular bUyük bir 
ıllrprizle karJılapcaktır. 

Memlekette ilk defa olarak kalabalık 

bir aan'atklr heyeti tarafından verile
cek konserin programı beynelmilel §(>b· 
rete malik Viyaaalı bcateklrlann eaer· 

leri. Ue doludur. 
"Viyana gecesi,, namı altında verile

cek konserin programında "Bitmemig 
aenfoni,, Ue Nikolayın "'Vindıor kadın· 
lan,. isimli bir uverttlrll de vardır. 

Orkestra konservatuar profesörle

rinden yeglne orkestra ıefimiz Seyf et· 
tin Asalın idaresindedir. 

• GOMROK muhafan tcşkllAtının ts
tanbula merbut olan memurları araların. 
da bir teşkillt kurarak ölen arkadaşlan. 
nın allclerlne yardım etmeğl kararla~r
mışlardır. 

• ANKARA halkevlnde açılmış olan re
sim ve heykel 11erglsl pu;ar akşamı kapa
nacaktır. 

• TORKKUŞU'unda uçuş faaliyeti ni
sanda başlayacaktir. Yeşllköyde moUirlü 
uçuş tecrübeleri denm etmektedir. 

• BELEDiYE tararından haller hakkın
da hu1Tlanmakta olan kanun projesi ta
mamlanmıştır. 

• HALiÇ olrketl meselesini tamamile 
halletmet: fiıere belediye reisinin işlinıki. 
le bir toptanlı Y'IPılacak Te şirkelin tama
men beledi)•eye deorrl mest'lesl göriişfile

cektlr. 
• Ticaret mukavelesi imullamak için 

hftkömetlmlıle tcmHl:ırda bulunmak fiıe
re bir Amerikan heyeti selecektlr. 

• Tt)RXlYE - CEKOSLO\'AKYA ara. 
ııındakl ticaret anlaşması mayıs sonunda 
bitmektedir. Yeni anlaşma)'l hazırlamak 
için yekında bir Çek heyetJ memleketimi. 
:ae srlecektlr • 

• Trakya umumi ml\fetlişl General X'
llm Dlrlk dftn odtrlmlıe gclml§Ur , 

Öğrendiğimlm göre, latanbul lima,. I dl bu iktısadt §3.rl.lar değiştiği ve o 
nmda blr serbest liman mmtakası te- gün mevcut olmayan birçok imklnl.a.r 
ahsi için vaktlle yapılan tetkikler tek- haaıl olduğu ve bir taraftan da deniz 
rar ele atınmı§br. Böyle bir oeklin ne bank kurulduğu içi nböyle bir ııerbest 
derece faydalı olacağı muhtelif bakım mmtakanm ihdası daha kolaylıkla 

lardan ehemmiyetle tetkik edilmek- mllmldln olabileceği kanaati vardır. 
dl. 

Burulan !enelerce ewel, limanımı· 

zm bir kısmında, dünyanın birçok yer 
!erinde olduğu gibi bir serbest liman 
mmtakuı tesisi uzun zamanlar tetkik 
edilmlo ve komlııyonla.r te§ekkill ede
rek bu mevzuun ele alınmadık nokta.
mm bırakmamışlardı. Fakat o zaman 
ki iktıısadl oartJar içinde böyle bir 
mmtaka teehd mahzurlu görüldftğO.n· 
den bundan eartmuar edilmletf. Şim-

• Denlıbank umum m0t1Qrl1 Yusuf zı. 
ya Önl§ dfin şebrimlıe gelmiş Te banka
nın lshlnbul şubesine giderek meşgul ol. 
muştur. 

• Ankarada bulunan BOkreş elclmlz Ham 
dullah Suphi Tannöver şebrimb:e gelmiş.. 
tir. hl snn sonra Jlfikreşe hareket ede
cektir. 

• ÇOCUK esirareme kurumu umumi 
merkezi tarafındın martın ilk onb~ snnn 
zarrındı 2832 ('OCu#ll yardım edilmiştir. 

• MİMAR SINAN lhllrall nisanın O unda 
Y'IPılacııktır. Programı haıırlımak ve ya. 
pılac:ı'L: işleri teshil etmek fiıere Eminönfi 
halkevlnde bir toplantı yapılmı~tır, 

• MAARiF mfidOrl!iRü köylerde okuma 
odalan te3blnl kararlaştırmıştır. 

• I .. ISE ve orta mekteplerdeki ikinci 
yoklnmalnr ,;örülen lüzum üzerine nisanın 
5 ine bırakılmıştır. 

• LANGAD.\ komşusu Mukaddesi dih·cn 
f rfın ismindeki kadın 3 gün hapse "e 25 
Ura para cezasına mahkQm olmuştur. 

• BEI .. EDlYE'nln yeni arişaJ talimntna. 
mest hazırlıınmıştır. Nisan toplantısında 

Llmaniınizm buhran senelerinde çok 
dilşen umumt faaliyet derecesi aimdi 
mUtem:ıdi bir yükselme göstermek~ 
dir. Bilha.Ma geçen sene bu f a.aliyet 
azamt haddine çıkmıştır. Fakat bunu 

daha fll.Zltı arttıracak ve lstanbwun 
müstesna coğrafi mevkllle mütenasip 
bir transit merkezi haline getirilmeııl 
için elden gelen her tedbirin alınması· 
na da çalı§ılmaktadır. 

Şehir meclisine \•erilecek olan bu talimat. 
namede, afiş Te ilAn resimleri yüıde 20 
miktarınd:ı bir tendlAta tabi tutulmuştur. 

• ZEHiRLİ s:ız:lardan korunma kurstan. 
na Adalar kor.ası hariç olmak üıere olm. 
diye kıl.dar 26905 t.işi g1tmiştir. Bunlardan 
17528 i erkek 8978 l kndındır. 

• ESRAR satmnk ve içirmekten suclu 
Hnlit dön bir sene hapse ve 200 lira para 
cezasına mahkQm olmuştur. Esrar içen ilç 
klot de lkfoer ııy yatacaklardır. 

• BiR mfiddettcnberi Viyanada bulun:ın 
iktisat vekAJetl Tcldll Te Ziraat nklll 
Şakir Kesebir yarın sabah ekspresle şehri
mize sclecektir. 

• ŞEHRİMİZDEKİ şirketlerin heyeti u. 
ınumiye lctimalan normal olarak bu ny 
l ~lnde fkmnl edilecektir. Fakat ekserll·ct 
hasıl olmıyon şirketlerin heyeti umumiye. 
Jerl de gelecek oy )'apılacaklır. Bunun f. 
çln İktisat vekfılell mnrettişlerlnden bazı. 
lnn gelecek a~· da şehrimizde kalacaktır. 

• GECEN bir hafta içinde sfimrük mu
hafoıa teşkil:itı, biri ölü seksen dört ka. 
takçı, :srkiz yüz doksnn iki kilo gfimrfik 
knçn~ı. dortvuı altmış bir snım uyuşturu
cu ma<l<le, iki türek, yediyüz doksanyedl 
mermi, yetmiş beş Türk lirası ile 20 ka. 
takçı hnY'·anı ele geclrmtştir. 

TAN' da 

Polonya Lltvan
vavı yutacak mı? 
O JIBR RIZA Do4rul uımuor: 

ATUSturyadan sonra, Polonya Cia Bııt. 
tık denW sahillerinde hudut Whihlne 
kalluşll. Versay muahedesile eski Carlık 
Rusyasından kopanlan topraklarlıı Bnltık 
sahillerinde Lltvanya. Letviya, Estonya,, 
gibl kükük devletçikler vtlcudc getirllmi~ 
ti. Ltvan)·anın teşekkülü Polonyanın Bıı.L. 
tık denizine çılnnasına mnnl olmu~hı. Bu
nu tnmir için Polon)-nya Almanya ile P~ 
ya arasında bt. koridor verilmiş ve Dnn
dg limanına çıkması temin olunmu~ta. 

Fakat bu fonnnt tahinle mub3llftl. Cünk6 
Almanyayı Prusyadnn ayırıyordu ve kori
dorda kolan hnlk da Almandı. 

Polonya, Almanya ile dost olnbilmckl
çln cırndnki bu pnrnznn de halledilmesi 
IA:tımdı. Fakat bu koridorun kapanması. 
Polony:ıyı denizsiz bırakacaktı. Dunun ta
resi l.itvnnyayı ortndnn kaldırarak oradnn 
denize çıkmak ve bu korJdonı Alm:ınyaya 
inde etmekU. 

lştc bugtln Polonyanın tahakkukunu te
mine çalıştığı meselenin fçyüıü budur •• 
Bu meseleyi haJ için vesile de ha:ı:ırdı. 

Polonya ile Lltvnnya ar::ısındakl huda .. 
du teshil eden beynelmilel komisyon 
Vilnı şehrini Lttvanyaya bın:ıkmıştı. Hot
tA nüfusu iki milyondan ibaret olan bu 
kQçfik hnkCımclln merkezi de bu ~hir ol
muştu. Fakat hudut tcsblt edildikten bir 
mnddet sonra lf(ıya bir Polonya kumanda
nı isyan ederek hududu secti \'e Vilna şc~ 
rlnl zaptetti. Lll\•anya hOkömcti mcrke:ı;i
nl Kovno şehrine nakletti. Fakat Polonya. 
lalan bir daha \'llnadan çık.ı;ıramadı. Ara
dan on seklı sene geçmiş olmasına ratı
men iki hllkftmel arasında bu ~ehir bir ru
za vesllcsJ olmakta de\•am etti • 
Şimdi Polonya, Baltık denlılne ('lkmnk 

n Lltvanyııyı ortadan kaldırmak için bu 
niza vesilesini tazeledi. Bugün Polon)·anın 

Lltvanyaya verdiği iittlmntom bu mesclc
)-e aittir ve sallı> bir lhlimnlc göre Polon... 
)1l ordusunun Lltvnnyayı harilndan knl
dırmasına se!>eb olacaktır. 
Litvanyanın mfillefiki yoktur. lstikltıll 

hiç kimse tnrofından temin edilmemiştir. 
onun uğruna harbe girecek devlet yoktur. 
Yalnı:ı: ortadıı zorbalığın üstilnlQ~ünü te
yit eden bir hAdls& olmnk itibarile bfitnn 
mlllellcri, btlhLua küçük millcUcrl şid .. ~ 
deUe ali.kadar eder • 

KURUN' da 

Uçak hastahane 
H ASAN Kumravı resmlnl de koyda/la 

bir lagvare hakkında diyor J.i: 
Bu utak harp meydanlannd:ı kullanıl

mak lçla yapılmışhr. Fakat bombardıman 
yaparak dü~an şa0onna ölilru sarmak f. 
tin dean, bombardıman uçaklnnnın yara. 
ladıklan askerleri ölilmden kurtarmak i
çin lngllterc kmlhaç cemiyeti tarafından 
soıı sistem Aletlerle techiı edilerek bir u. 
çak hastane ;ekline konulmuştur. Uç~nı 
gövdesi üzerindeki kızılhtıç işareti bunu· 
açıkça ı~terlyor. 

nöyle bir uçak hastanesinin kaça mnl 
olduğunu bilmb onı:ı:. Fnkul bizim eıbl 
nakliye zorlulr.1an bOyük olan memleket. 
lerde gerek harp zamanl:ınnda \•e gerek 
aulh zamanlarında da 1.şe )"nrı)acağını. 
bilhassa Doğu vıltıyetlerl gibi doktordnn 
Te sa~ık mOess~elerlnden mahrum yer~ 
Jerde hastalar için bir hmr gibi hiımct 
edeceğini dli~nüyoruz.. Onun itin bu kur~ 
tancı saaJık nııtasıno Kızılay cemiyctlniıı 
olduğu kadar hlikCımeUn de aJAkndnr olma. 
ınnı arzu edlyonıı. 

CUMHURiYET' de 

Hareket ıazım 
NADi R Nadi, Sovuet Ruıuamn tecavür. 

leı;e karıı ıccphe almak yolundaki 
teklifi elra/ında ıt;yle ua:ıgor: 

Sulhün emniyet altına alınabOmesi için 
fngiıterenin do katı olarak bu iki de,.Jcte 
(yani Sovyet Rusya ve Jo"rnnsayo.) iltihakı 
şarttır. Fakat lnsillere hAIA kararsızlık ı.. 
cinde,. Ajans haberlerinde okudlJ#umuıa 
göre Lltvlnofun dünkü teklifi Londrnda 
SalTimOsait bir suretle karşılanmıştır. ln. 
glliıler, Sovyctler amlannda askeri mes:ı. 
ilin mfiıakere edflmesl hususunun mevıuu 
bahsolmadığını ehemmiyetle kaydedbor. 
Jar ve Avrupa meseleleri karşısında \•nzl. 
yellerinin beynelmilel konferanslarla de
itlşmlyeceljlni kaydediyorlar. Çcmberlayn 
hfikQmetl ÇekoslO\'llkyaya kor.şı alncnğı 
vaılyeti f<·ransa ile Sovyetlerln Prııga kar. 
şı slri~mfş olduktan tanbhülJeri tetkik et
tJkten aonra kararlaştıracağını bildiriyor. 

Cok korkulur ki mntercddit vaziyet ta. 
gllterenin olduğu libl dfinyanın da 1c1a .. 
keline aebeblyet vermesin. Avrupnda çıka. 
cak bir harp ka~ısnlda lngillcrenln so. 
nurıa kadar seyirci kalamıyacağını lı."U\"Vet. 
le tahmin ederl:ı:. Muhteşem infirad • Sulen 
dide bolement - g(lze) bir aarıır fakot nl. 
hayel bir 11flıt. Dunu het'kestcn iyi lngl .. 
lizlcr bilirler. Gene herk.eslen iyi JnsUiz
ler bilirler ld A""1pada alllh patladığı za
man otılar kendi vadntlerlni L-urtarmak 

- --. [!Alf_en ıaytaY.J. {euirinit). 
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Hiflar V4yanadaT:i 11.nmetintn son gUnil "Kahramanlar mt:"ıjdanı" nda 
halT:a hitab ederken... 

Berlin 19 (Hususi) - Rayiştağ 

meclisi dün gece saat yirmide toplan
ml§, içtimiXla Almanlar tarafından A
vusturya valisi tayin edilen Sayı İnkar 
da bulunmuştur. 

Celseyi mareıal Göring bir nutukla 
açmı§tır. Hitler de be§ dakika sonra 
söze başlamııtır, 

Hitler nasyonal sosyalizmden, "Şu1-
nigin ihanetinden,ı bahsctmiı ve e.z.. 
cUmle demigtir ki: 

"- Demol:r iler, §Ura&mı anlamı· 
yorlar ki, Avusturyanm Almanya ile 
birle~ccsi ile Orta Avrupa'da bir nla§
mamazlık sebebi ortadan kalkım§trr.,, 

Hitler, "demokrasilerin bu anlama -
r.ızlık zihniyetine mukabil, Macari&
run, Yugoslavyanm ve daha diğer 

evletlerin yaptıktan dostane beyana· 
r., tebarüz ettirmiıı ve fa§ist İtalyanın 

hattı hareketi üzerinde bilhassa israr 
ederek demi§tir ki: 
"- F::~ist İtalya §erine bir mektup 

göndererek, gerek kendi namına ve 
gerek Alman milleti namına, Almanya
ıırn gerek ltalya ve gerek Fr nsa ile o
lan hudutlarına hürmet edileceğini 

bildiroim. Fa !st İtalyanın bUyük geri
ne §Ükranımı da aynca bildirmek iste
rim.,, 

Bu dost İtalyanın arazisi ve hudut -
ları bizim içi.-1 değişmez mahiyettedir. 
qMusolini, senin bu hareketini hiç u
nutmıyacağlm.,, Bu sözilm, bütün Al
man milleti namına eöylenmiıtir. İki 
milleti biribirine bağlıyan mihver, sul
ha en büyUk hmnet yapmıg bulunmak
tadır •• 

Filhakika, Almanya yalnız sulh iste
mektedir. Fakat, Almanya, ayni zaı

manla, gercfi ve mevcudiyeti için, on 
nefesine kadar kendisini müdafaaya da 
hazırdır. Şeref hislerilc nie§bu olan bir 
milletin, kendi kanından milyonlarca 
vatandaşın tazyik altında bulunmasına 
seyirci kalacağı zannedilmemelidir.,. 

Bitler, bundan sonra, Avusturya ple· 
bistinin yapılı:o:ağı l O nisar.da Alman • 
yada umum! seçim icra edileceğini Ra
ylştaj!;m feshedildiğini ve yerine, büyük 

iı~ .. ;ıı·rıııııııııınını:ııııııı1ıııı1uıııı11ıın ıınrıw.n11ııııııın111111ııırıu 
ıçın enınde sonunda l1r:ınsanın ynrdımınıı 
koşma~a mecbur kal::ıcnklordır. O halde 
ııtcş parloyınc::ıyn k::ıd:ır hcklr.mct:te ne 
fayda tıs:ıvvur olunnbllir? 

Karnrsıılk itinde gecen hersnn hoşun:l 
atılmış bir adımdır. 

Hareket ırııım hrırckcl ı 

Alman Rayhı,, Rayiştağmın geleceğini 
ilfln etmigtir. 

Hitler, bundan sonra, Alman millc
tin'den, yapılacak bilyük mllll i§lerin ba
prılmalı için yeni bir dört senelik mllh
let istemi§ ve 68zlerinl, ıUrekli, beye -
canlı alkı;,lar arasında .. bir millet, bir 

devlet, yapsın Almanya,, cümlesi ile 
bitirm.iıtir. 

Bitlerin nutkunu müteakip, marepl 
Göring, 10 nisan seçimleri hakkında 
Filhrerin em.imamesini okumu§tur. A· 
vusturynda plebist yapılırken, bütün 
Almanyada da Avtt$turyanm Rayhn il
tihaknu tasvip edecek bir plebist icra 
edilecek ve ayni zamanda Rayi§tag için 
mebuslar da seçilecektir. 

Viyooa, 19 (Hususi) - Avusturya 
kral taraftarlan ıefi ve arşidük Fram 
Ferdinamm bilyOk oğlu dük dö Ko
henbcrg bugün tevkif edilmit§ir. Yan 
resmi bir tebliğe göre, bir ihtiyat ted
biri teıkil eden bu tevkif, halkın ken
disine karşı takındığı hattı hareketten 
korkon dükUn biz.zat kendisinin talebi 
il%erine yapılmııttr. 

BirktıÇ hafta evvel bir demiryolu is
tasyonunda Alman bayrağına hakaret 
eden ve kral taraf tnrları gefinin küçük 
kardeşi olan dilk Ernest dö Kohenberg 
ise, bir kaç gündenberi mevkuf tutul • 
maktadır. 

Ayni ytJn resmi tebliğ, bu tevkifin de 
bir ihtiyat tedbiri olnrak <ılınmış bulun
duğunu tebarüz ettirmektedir,. 

Sabık Da~veldl, Şu§nige gelince, bu 
yarı resmi tebliğe göre, kendiai hala 
Bclvederdcdir ve Claircsinde, bahçede 
gemlek terbestisini haiz b~lunmakta
dır. 

Prens Starembcrgln annesi dUn &er· 
bcst bırakılını§tır. 

tngniz pasaportunu hamil bulunM· 
lann, yahudi dahi olsalar, hudutlardan 
serbest bırakılması için hudut memur· 
lanna emir verildiği ve İngiliz mal ve 
mülkünün tamamiyetine riayet edilece· 
ği Avusturya makaır.atI tarafından İn· 
gilterenin Viyana konsolosuna bildiril
mi~tir. 

Göring dört senelik pl!nm Avustur· 
ya içinde tatbikini err.retmi tir. 

Avusturya şimendiferleri Alman ida
resine geçmiş ve iki memleket arasında 
tediye tahc!idatının ve gilmrUk resim -
terinin kaMınlmas.ı hususunda maliye 
nazınna sı:ılfıhiyct vcrilmi;tir. Alman 

VlYl~osoavVJ <9la 
Av s r an n 

il e ind 
•• • u ay. 

Belgrad, 18 (A.A.) - Be1grad ta
lebe Cemiy~tleri Orta Avrupa hakkın
da bir mUnaka~ serisi t ertip ctmig ve 

bu milnakaşalar Alınanyanın Avustu~ 
ya ilhakı aleyhinde ve Çckoslovakyanın 
istiktru bütünlUğU lehinde bir tezahü
rn ta mlincer olmu§tur. 

Yugoslavyamn lıir tekzibi 
Belgrad, 18 (AA.) - Havas: Yu

goslavyanm, Almanya ve İtalya hak
kında gizlice bitaraflık toohhütlerinde 
bulunduğu hakkmöaki şayialar resmi 
mahafillerde gülün; ve tekzibe değmez 
telakki edilmektedir. Stoyadinovi~ ta
rafından dün Senatdda yapılan beya • 
nat, bu kabil tcahhütleri uzaktan olsun 
ima eden hiçbir kelimeyi ihtiva etme • 
mektedir. 

• Çek başvekili Hodzıı (Çek rullll birll
Al)nln hükömet ckseri)•ellne sirmesi hak
kında meıkt\r birlik ile milz.akereye faal 
bir surette devnm etmektedir, Şimdiye kıı
dor moh::ılll bulunan bu srupun hllldımct 
ekseriyetine glrcce~I hlldlrilmektedir • 

• KJuston ve Rlket ismindeki İnglllz tay 
yarccllerl iki siln 12 sant 8 dakika silrcn 
bir yolculuktan sonrn lnslltercden A\'ust. 
ralyrıda Pordarvenc vasıl olmuşlardır. 

1934 senesinde Skot ve Blak ismindeki toy 
yarccller Ing!Jlercden Avustrnlynyn ild 
gOn • saat ve 37 dakikad:ı geJcbllmişlerdi. 

• Brcı:Hyada poll , bükCtmetc karşı bir 
komplo meydnnn çıkarmıştır. Söylcndi~i-
ne göre bu komplo bütün memlekete yayıl. 
mış old~u için yeşil ı;ömlekliler teşekkü. 
Jilne mensup binlerce kişi tevkif edilml~-
tlr. Neşredilen resmi bir tebll~de asayişin 
tamamile iade edildiği bildirilmektedir. 
Deniz ku,-vetlerlle a kerl kuvvetler hfikt\. 
mete milznhirdirler • 

• Londradakl Fransız büyük clçlsi diln 
iki defn İngiltere dı~bakanı Hnıtraks tn
rtıfından kabul edilmiştir. 

• Belçika kralı J.eopold, Lfi'ksenburs 
büyQk düknlıltı hariciye n:mrı Bcchl k • 
bul etmiştir. 

• Italya hariciye nazın Kont Ci no ile 
dün akşam lııgiltercnfn Roma S('fıri Lord 
Pör, üç çeyrek saat süren bir sörü~med;? 
bulunmuşlardır. Rö>1erin öğrcndiRlı:: ı;ö. 
re g8rQşmelerln başlangıç snrhaların in 
memnuniyet verici kr:ıkkllcr elde edi -
mlşUr. 

1 
• Mfisteşar Haller Avam kamarasınd!I 

blr beyonntınd:ı, İngiliz bü~metinln Hn
bcşlslanda, 1tnly:ın kontrolu altında bulu
nan kısımlarda ltalynn hfikt\mctinl filen 
tanımakta bulunduğunu blJdlrmlşllr. 

• Sovyet Rusyada yüksek mektepler lıll 

komlı;yonu, ~lmnl kutbu seferindeki tet. 
kllderi ile lime yaptıklrırı hizmete muka
bil Pnpanln, Kronkel, Şi~ov ve Fcdorova 
co#rafya doktoru Onvıınını vermiştir • 

• lnsillere - İtalya klcriog anlnşması ve 
ticaret muahedesi lmınl:ınmıştır. 

ve A vusturyn merkez: bankalan da 
birleştirilmiştir. 

Avusturya miiltecileri ve 
Ingiltere 

Londra, 18 (A.A.) - Gelecek salı 

günU amele mebuslarından Vedgut 
meclise bir kanun teklifi yapacaktır. Bu 
teklif c göre bu kttıun kabulünden altı 
ay sonra Avusturya mUltedleri Ingiliı; 
tabiiyefü:e knbul edileceklerdir. 

f,?ÜD İ sinemasında SENENiN EN UAZZAM 
AŞK - HEYECAN - KAHRAMANLIK ve MACERA ŞAHESERi -D AH 

(Frnnsı.zea 5z:lü) 

!J roDerde: RONALD KOLMAN - MADELEtNE KAROL - DOUGLAS F AIRBANKS Jr. 
Bugün caat t de tıalebe matinesi 

19 MART-1038 

Or OlklYIO 
yetlşm k 

~ır 
Oı 

nl 

rsfa 
maa 

i m ali-- er 
ak alamay 

llanunun Mecliste müzakeresi sırasında 
Maarıf Jleklli zahat veıdi 

Ankara, 18 (Hususi) - BUytık Millet na mAnl olacak, hem de ~ 
Mecli&nln l:ugllnktl toplantısında, orta- bu yüzden mrar edilmJa bul~ 
okul öğretmeni yet.l&tlrmek için Gazi Dem.l§ ve kursa devam edecek musl' 
Terbiye EnstltilsUnde atılan kursa de - timlerin behemehal ailelerlnlıı de ~ 
vam eden aıualllınler hakl:nı1aki kanu • Ierinin temin edilmesi lhmıgel~ıın' 
nun mllzııkereslnc devam ed!lm~Ur. işaret ederek yapılacak ya.rdmUll b1l 
Ge~en mtlzakerede B. Ziya Gevher sene m.JJ gelecek sene bQ~nden J!I) 

Etill bu kursa iştirak eden muallimlere temini hususunun bir karara b~ 
mn:ış veya nlle m:ıa.şt verilip vcrllınlyo- .. 
ceğl hakkında bir sual sormw.Jtu. o eel- ması için ilkonce bunun ne kad.at J:" 
sede hulunmıyan Maarif Vekilimiz B. raya ihtiyaç göstereceğin.in b 
Saffet Arıkan bugtln bu hususta eunla· mesl lA.znngeleceğinl aöylemlştlr. • 
n e8ylcmletlr: Maarif Vekili Saffet Arıkan ~VJ 

.. Arkada§lar, bu e88.Ben hUkfımetçe bmda bunun baliğ olacağı mUrl&11' 
dUe;UnUlmUgtllr. Nitekim bUtçe encUme- ancak maliye vekAJeti ve bütçe enc:(i• 
nimlzdo de bu mesele mevzubahs olmuu- meni ile yapılacak milmkere ısonuııdl 
tur. Mat<ımu Aliniz bu munllimler orta belli olacağmı ve vanlacak netioeııJıl 
tnbslJin en sıkışık olan muallim kadrosu- heyeti umumJyeyc armlunacağtnı ıf>~ 
nu tnkviyeye yanyacal: elemanlardır. lem.iştir. 
Hakikaten değerli olan bu elemanları KAzım Nami Duru (Manisa.) ıtut" 
mllmldln olduğu kadar arttırmak arzu • tan geçerek orta mektep muaıııınteıf 
muzdur. Ve bunlım , bir sene kadar kadrosuna alman Ukmektep muaJlb'lt' 
derdi mnlşotten nzado kılarak heyeti u- ]erinden edilen istif a.delerl menın~ 
mumlye ara:ımdıuı en gllzidclerlnJ seo • yetle işaret ederek bu mus.lllmt~..!; 
mek !:srelerlnl arıyoruz. Eğer biz bun - llelerlnin ia§elerinln tem1nl için h~ .. . 
larm memlekette kalan ailelerine maq me~ almaca.k tedbirlerin bir an ef• 
verebilir ve en gilzldelerlnJ seçmek fır- vel almması temennisinde bu.lundulı ' 
sntmı bulabllirsok kendlmbı lçln de b!r tan sonra esas mcvzuun kursta gtlP', 
ntmet sayacağa. Bu suretle buııla.nn en cck mUddetin bu mualliırJerLı ktdeSd 
iyilerini alabileceğiz. Bu mesele eaaa mUddetlerinde sayılmnsmı Uşkil ~ 
ftlbariyle hUkfunetçe dorpf§ edilmlııtlr. kanunun tasvfblni isteml§tir. 
Ve maliye vekAletl Ue bati mllzakere- MUzakerelerin sonunda, kanwı "". 
deyiz. BUtçe encllmenlrıde de görll§ece- ğıdnki ~ilde reye konulmuo, oJdıı• 
~ O'lllmU.zdekl eene m.a.llye nlsbetlnde ğu gibi kabul edilm~: 
bir teklifte bulunncağu... uorla okul öğretnwni yett.ştırme1' 

Ma.a.rif vekilinden sonra söz alan Zi· mak.!adüo Ga::i terbiye enst~ 
ya Gevher Etili, kursa devam eden açılan kurslara. devam ctmı., veya M
muallimlere maaş verilmesi lüzumu et. vam. cdeook olan liğrctmen 01'."'Ulıu ~ 
raiında noktu.inamnnı bir defa daha :mnu 6ğretmcnlerden ilk okul 6ğrıw 
lı::ı.h ebnf§tir. mmıliğinc dönmll§ OOl.ftl döntCfJ'k ol<l"'-

Aydm mebusu Mazhar Müfid, orta kır ik3 orta okul öğrctnumi iken ~ 
mckt.ep nuuı.lliminc ıhUyacımn: olnuu!t kttr 1cıır3G i§tirak t:trn 'Veya. ~ 
münasebetile, ihdas edilen bu kursla. olcn1.arm kursta geçirdikleri oo !1~ -
ra a.nla.dığmıa. göre kim ailceinl bes. rccckleri 1m1ddct liğretfr..onWr. ter/l ~ 
liyobillrse gelebilecektir. Ben zanne • dcmlmine zammedilir t>e bu miUJdd 
derim ki, a.tlcsinl beslem.iyen birçok çin bunlara~ 1'CT'ilcmcz.,, 
zeka bunlardan mahrum ka.lacaktll". B. ıt Meclisi pazartesi gU.nU ~ 
Bu hem böyle birçok :-ıekAnm inkif}afı- nacaktır. ~ 

MELE K'te Bugün 
Sinemnnın ve spor sahalarrnm kraliçesi SON VA HEN NI~ 
ile bu senenin en &'iiul jönprömiycei TyRON E 

tıırafınclan Franınca sözlü olartı.k yapılan 
POWEfı 

KAR TOPU 
Gençlik • Aşk - Spor • Musiki - ihtişam ve glizellikler şahesert 

AYRICA: PARA.'10UNT DVNY/ HABERLERt 
Seanslar: 2 - 4,15 - 15,30 Suvare 9 da _...iııll 

$ 

--------------------~------------------------~ 
Patlıyan silahlar •• O ten imdad dUdUkleri •.• Sisleri yaran projektörler acır 

tında büyük bir a§k •• Sevgilisini fcl~ette, atumde bile yalnu 
brraknuyan birkadın ... 

SILViA SiDNEYve HENRY FOND,A 

Yaumnk Hnkkıın~ır 
RugUn S A K A R YA Slnema~nnd8 

Bayanlar! 13ayt:ır! Sevenle!' 
S~vilenlcr! Herkes! Ve Victor Francen 

Suzv Pırnm enae Devaoıers 

Aşk için Yaşı or 
Bugün T O R K sinemasın da &aat 1 de matine 

Bu pazartesi akşamı SAKARYA . Si~ 
Tenorlar kralı 8 E N J A M 1 N O G 1 G L 1 

Bu senenin yegane filmi 

KALBiN SE i 
Hisst bir mevzuda ve fada musikili bir film.-
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~Eı\JN TARlHt TEFRİKASI: 29 Yazan: 
A. Cim 

J-f Veslkıılan veren: Donanma Jtomodorl\$1 Başkfttlbl Binbaşı İhsan 

Qnkaııro y@ırgun bDır taıvoırDa moıroO 
~Sfi'il©ID: 1}2)e~ Dyl, öyne ODStYJlfil g 

inil~ ilene hüküm süren mUstebid ve mağlflp ettiği bir hUkUmdarıın ! Ne 
~ ~ hakkinı sultan eu anda destekle- yazık ki yıllarca etrafımda halkala
~0.lonUş bir ah.~ap ev cumbası gibi nan, her vesile ve fırsatla kendi men
~:21bire çöküvermi§, derin bir yal- faatlcrinl dU§tlııınekten uzak kalma _ 
idi, gııı yeisi içinde zebun çırpınmakta yan bir sürü adamın arasında tek şah. 
~ lıilarca korkusunu çekerek tUr. . 1 • • 

sareıer b:ışvurd w h l k yf" ti sıyet yokınu§. Bunu hissediyordum. 
'1.ı ltıda ~ kkuk =- a"b" ·de. Gı~bei Fakat bugün tamamen anladım! et t a e ış gı ı~ ı. ı • Amma, 
1ıı.~a. şimdi ona haber veren bile ol. · • 
~ığı halde o, bunu olmll§ biliyor, HUnk~ yo~ bir tavırla oradaki 
~ zekd.sı, yanılmaz istidlfü has _ bir koltuğa çökerken mırıldandı: 
~ bu . - İ§ i§ten geçtikten sonra ı . 
~ habe feci akıbctın taha.kkukunu o- (Hal') işinJ tamamlayan heyet ar-
ıı. r v~ bulunuyordu. Bu an- t k -..:~ ·nı b"tirmi t" o "' ~--- · . . . . ı va.u.ıesı yapmış, ı ş ı. ra 
~ ~ sultan çaresizlık ve Umitsız. da fa.ıla kalmakta da hakla yoktu. 
~\'erdiği bir yeisle taht ve taç ga. Bütün kudretini kaybeden; (mahlQ 
~ tea':utmuş •. h~yatmı muhafaza i. htikUmdar) ı, (Hakanı sakıt) ı kara 
' lrlet' dUşU.nUyordu. Her da- dU.,tlncelerl yeislerilc başb~a bıraka 
!11 ~kapısını açacak elin kendisi- rak odadan' çıkblarl 
~hn ya gelecek cellM eli olduğu Sarayda. icap eden muhafaza terti
tııt~-~slne kapılan ve fJU anda biltUn batını aldıktan sonra doğru harbiye 
~"'11 kuru bir sözden ibaret kalan 
~ anJı tahtının 33 senelik musallatı, nazeretine geldiler. Avdetlerini bekll-
bıı..~ .A.bdUihamid bitkin bir halde i- yen hareket ordusu kumanda.ııı Mah 
""121yordu. mut Şevket pp,şa, Talllt bey, Ahmet 

~~a kadar btıtün günUnU otur
~odanm sof asında cereyan eden 
~ lerden bile haberdar olamıya • 
~ &eçiren BilnkAr güne3 batarken 
~ l'annıa kimsenin uğramadığını 
~r, etrafına enşkm ve hadckaları 
ö n., gözlerle bakıyordu. 
~ ileYe yakın veliaht Re.:ınd efendi. 
!lıı,._C{Ufısu sırasında kışlalardan ve 
~~adan atılan cUlfıs toplarını 
4 'ııuş, fakat bunu sabnhlcyin §afak. 
"it ' m.. enin gtirliltiisfuıe 
) e.~au. Akşamla beraber ba§lıyan 
~~ \'e fasılalı toplar, hal topları pa
~tn şüphelerini uyandırırken baş 
~ Cevher, Sultanın odaruna girdi. 
~ a~İ§alı, ayı!.klarına kapanan ara
Q Söz SÖylemcsinc meydan vermedi. 
'e?ldlEinin ayaklarını yalıyan bir 
~ k gibi yerlerde sUrUnUrken her 

anlamış bir adam tavrıyla: 

~~lk Cevher kalk! Üzülme, de -
~ ne yapalım, kader böyleymi§ ... 
~'b.. er m1 var?. Kalk da onları bu-

'"' &'Ctir' l~ ... 
't~ UYa.r arap bir söz söylemeden 
lıt !t·islnın bu son ve yalnız kendisi
~1tap eden iradesini de yerine g&-· 
ll eğe ko§muştu. 

'lrlcaç dakikn sonra Hünkarın ya
'l bıı~;ıen 10 kişilik bir heyet mecli
ltıı~ karann ıve fetva suretini Ab. 
~de göstermjşler: 
'~~~t olduğun sükfuıa kavuştu
b2.~e1 mllllyeyi scldmla! .• 
• "'lllflerdi. 

~Ullıamid 8ap!an benzi, kulakla.
~ ltada.r geçen fesi, ve bu hUzün 
tıu)ah..~~u bll.sbUtUn çirkinleştiren. 
~---<lllilcştiren iri burnu ile bir 
\ ~ ıııecuc hnlini almı§tz. Bu tok 
~ ifade karşısında gözlerini yere 

....._ • boynunu bUkmüş: 
bı ~ fyi, öyle olsun! 

~;:llıni§tl. Tıpkı yedi yaşında bir 
~ ~ &rlmdaşıa.rma dargınlık ifa.
~~basit cUmlesl gibi bir tonla 
~ b..... bu cümle Uzerine odadakiler 
~ '-l.lll sene bir milletin ensesinde 
~U\~8Sile boza pi§iren bu (çocuk 
~l'\ cla.r) m halindeki zavallı ma. 

t'!!:enerek bakmışlardı. Şu anda 
~ "'!Ul önUnde, kendisini 33 &Clle 

~~laya kartal diye tanıtılan ihti
~ittrganuı ha.kiki hüviyetinin anla
S bir sahne, §8.hane dekor içeri. 
~ ~tnsil edilen bir f ecl mahkeme. 
~btı· Perdesi oynanıyordu. 

t:t~: UlbarnJd sö1Jcrine eöyle devam 

'~ ~~eı- böyle imle; ne yapalım! Yıl-
b...~ PadJeahlık ettiğim eu Ulkede, 
~ 88.ltanat, sntvetl hlikflmc~ mef
~ be~ teb:ıruzunu istilzam etti
."'I\ .b ...... ~ yaptım. Tedblrlerlm ma

~ceıcr verd' .. Ben, ta.lislzliğin 

Rıza bey, Snld paşa, Ahmet Muhtar 

p~ ve diğer zevata hadiseyi nasıl 
başardıklarını anlattılar! 

tda.rei örfiycnin teessUstl üzerine 
iki divanı harp heyeti teşkil edildi. 

Bunlardan birinci nizamiye kıtaalrı
nm suçlularını tetkik ve suçluları e&

zalandırma.k Uze.re harbiye nezaretin. 
de İstanbul merkez kumandanlığı bi
nasında faaliyete b:ı..sladı. Beyazıt 

meydanı bu faaliyetle beraber sehpa-

larla doldu; Hamdi VU§, Derviş ve 
Medent ile başlayan idamlar blrbirlni 

takip etmeğe, suçlular cezalarını can 
larile ödemeğe koyuldular • 

lkinci divanı harp heyeti bahriye 
divanhanesi ismi verilen Kasımpaşa

daki bin.ada. İstanbul liman komodor. 

mimlay Çerkcs Sami beyin riyaseti 
altında tc§Ckkill etmi§ti. Hareket or
dusunda vazife alan, Uç sUvari Vasıf, 

Rauf, Hamdi beylerden Rauf ve Va.sif 
beyler bu heyette aza sıfatile bulunu
yorlardı • 

Çcrkes Sami bey divanı harbi de 
suçluların cezalarını süratle vermekte 
tereddilt etmiyordu. Divanhanenin 
ka.I'§ISındaki caddenin birinde kurulan 

sehpalar, her gUn 8-10 kişinin ayağını 
yerden kesiyordu. 

(Devamı var) 

IZ1:?i7°1 
ıstanouı radyosu 

19 MAl\T - 1938 CUMARTESİ 
18,30 plftkla dans musikisi, 19,15 konfe

rans, Üniversite naınıno, Prof. Zlyn Cernal 
Aksoy (Diş ve ağız bokımsızlı~ının znrnr
lar), 19,55 borsa haberleri, 20 Sodi Hoş.. 
Se3 ve arkodoş13rı tarafından Türk musi
kisi n halk şorL:ıl:ırı, 20,30 ho,·a raporu, 
20,33 Ömer Rı:ı:a tnrofından aropçn söy. 
lev, 20,45 Semahat Ozdenses ve arkndoş
ları tarafından Türk mu ikisi ,.c halk şar. 
kılan, (saat ayarı), 21,15 klAsik Tiirk mu. 
slkisi: Nuri Hnlll ve orkndnşlan tnrafın
don, 21,50 orkestra, 22,45 AJ:ıns hnberleri, 
23 plftkla sololar, opera ve operet par~a
ları, 23,20 s.on haberler ve ertesi günün 
prog-romı, 23,30 son. 
BOKREŞ: 

18 askeri bando, 19,15 müzikll prog-rom, 
20,20 şarkılar, 20,40 pliık 2115 cazbonı. 
22,45 kare konser, 24 plı\k. 

BUDAPE$TE: 
18,30 cazbanl, 19,30 slgan orkestrası, 

20,30 oporodıın temsil nnkll, 23,05 dans 
plAklnrı, 24,10 sfsnn orkestrası, 
BERI,,/lo.': 

l9 bnndo, 20,10 plı\k, 21 radyo orkest
rası, 23,30 harır mfizik, ve dans lıavıılıırı, 
PRAG: 

18,55 orkestra, 20,20 halk havalan. 21 
h:ıfH mfizlk, 21,55 opera müzlki, 23,30 pldk 
ROMA: 

18,15 caıhanı, 20,30 hafH mil:ı:ik, 22 tem. 
sll nnkli, 23,15 popurller, 24,15 cazbant. 
\'ARŞOVA: 

19,15 hnfff milzlk, 20, konser, 21 radyo 
orkestrası, 23 hatır miizik. 

a 
Rejim 

DIE~Dlb 
devlet tasfi 

GCJNCJN 
MESELESi 

• Roma - aeırınrrıı mHIMl~~IPftlfllUın 
AvırlYJpayaı bam(Q) şlk\a.ı !§>Orr 

yenn ınaurn'ltaı kalQ>lYlD e~Dırm~~e 
çabaladn~s mey(ğ')aınıı(§]aı<§lo~ 

Bugün s(qasa dünyası Bab 'l 
kulesini andırıqor 

Avrupadakl küçük devletler tam bi. Vaze-n 
Şeklp GUkldilz paylaşma pitanı karşıs,ındadır 

Berlinin bu gidi§i nereye? Bu yU- ı 
rUyU~ durn.ca.k mı? Dunırsa. nerede 
ve nasıl? ltalya bu Alman macera.sına 
ne mma.na kadar ayak uyduracak? 
J:l"ra:nsanm bazı siyasa partileri ttaJ. 
yanın çaresiz kaldığı iclıı Alınan e
mellerine boyun eğdiğini yayıyorlar 
ve: 
"- llk fırsatta İtalya mutlaka Al

manyadan ayrıla.caktır." diyorlar. 
Siyasa muharrirlerimiz arasında 

da bu fikre saplananlar görillftyor. A
caba ha.kikaten İtalya. fırsatmı bu· 
lunca Almanya ile ara.mıdaki blttün 
bağları koparmak niyetinde midir? 

Siyasa dünyam Babil kulesini ha
tırlatıyor. Her kafadan blr başka ses 
çıkıyor; herkes bir ba§ka dil kullanı
yor, hiç kimse bir diğerinin ne söyle
diğini anlayamıyor. 

Fakat ortada gözle g&illen blr ha
kikat var ki o değiemeyor, f&§mayor, 
ve bUtUn tahminleri suya dUşiirUyor: 

"Almanya.nm saldırmakt& olmast 
ve ou saldrnamda Jtaıyanm ona her 
türlU mUzalıarette bulunmağa. karar 
vermiş bulunması!' 

Ne zamana kadar? Görllntışe bala
~ nihayete kadar. 

Evet, İtalya ile Alma.nyanm, ufak 
ve bUyUk bUtün sarsıntılara dayana· 
cak bir temel Uzerlnde ve tamamiyle 
anlaştıkları, çözUlmez, kopanlmaz bfr 
kenend ve ka~a. birleştı'lderi ka.. 
bul edilmelidir. Düne kadu bUy{lk 
bir titizlikle Ust.ilne titrediği Brenner 
geçidini bile bu çetin dostundan kıe
kanma.mağa bqladığmı g6rdUğilmUz 
bir !ta.ıyanm, bir başka mevkide, 
dünyanm herhangi diğer bir nokta
sında, Alman emellerine daha hara
retli bir ınUzaharet göstereceğine e
min olmalıyız. ltalyanm, dtln, bUyUk 
bir ehemmiyet verdiği Brenner'e, bu
gün en ufak bir ehemmiyet verme
mekt.c olmıun, ancak Brenner'in eski 
manasını tamamtyle kaybetmiş olma
sına deıatet edebilir. Romanm artık 
Cermen yığınlanndan, Cermen dev
letinin Akdenlze inmesi ihtimalinden 
en ufak bir tellşı kalmadığına delA
let edebilir. 

lngilterroe, bilhassa Fransa fle 
Sovyct Rusyada bu f evkaladellğe akıl 
erdirebllenler pek gfüillmeyor. Zira 
bu memleketlerde diploma.si MI~ eı!l
ki haritanın, 914 harbi sonunda kuru
lan StntUko'yu konuşturmakta olan 
haritanın hakikatlerine inanıyor. 
Musolinl ne muerln Almanya ne t
talyayı birleştiren bağa ''Romn. - Ber
lin mihveri" adını vermelerindeki 
sembolik manaya bir tUrHi akıl erdi
remlyor. Bu iki devletin ~ka 
bir dünyn kurmak gibi göze çok ha
yall görünen bir bedefe doğru yilrll
dUklerlne inanamıyor. 

Almanya ile ltalyanın dünyada bir 
rejim tasfiyesine giri§tiklerl iddia e
dilmhıti. Hayır! Bu iki devlet Avnı
padakl kUçUk devletleri ve ba.zı büyük 
Avnıpa devletlerinin mUstemlekecl 
vaaıflnrmı wfiyeye çalı§maktadır

lar. Ynnl Avrupa.da.ki kii~Uk devlet
ler tam bir payla.,ma pllnı k~ıımı
dndn lar. Bir zamanlar nasıl Lehis
tan parçnlannu§Sa, bir zamanlar Os
ın.anh imparatorluğunun taksimi na
sıl dUştlııUimU~e. ~·apolyon Habsburg 
imparatorluğunu nasıl parçalamJş-

sa tıpkı öylece kUçUk devletleri par
ça.Jamnk isteyen bir plfın.. 

Litvaııya ile Lehistan arasmda.ki 
hMisenin A wsturya i§ga.li aka.binde 
çıkıgı ve birdenbire alevlenl~ bu pl:ina 
Lehistanın da taraftarlık gösterdiği 
zannını veriyor. 

Litvanya, - Leh h!disesi, Aw&u.r
ya meselesi yüzllnden esasen gergin 
olan sinirlerin bir k:ı.t daha gerilme
•ine sebep oluyor. Varşovayı bu ha
rekete aevkettiği sa nıla.n zahirl se
bepler ne olursa olsun bu hldiseyi sa
dece ''Avusturya i§galinJ ikinci pla
na geçirtmek ve unutturmak" gibi blr 
oyun suretinde kabul etmek fmkan
Bizdı:r. Lehistan Roma ve Berllnle 
anla§t:ıktan sonra blr •'işe girŞnlş" 
gibi gözüküyor. 

Bu iş nedir? 
Ne olacak, Baltık devletlerlnin 

''tasfiye" sL 
Danzig koridorunun kalkınnsma 

ve Lehistandakl Alınan azlıklarmın 
Şarkf Prusyaya bağlanmaama ve Sov
yetlerle pstlaması muhtemel bir harp
te Almanya ile birlikte bulunmasına 
bedel olarak, Fıstonya, Letonya ve 
Lftvanya'nm Lehistana peşke§ çekil
diği rivayet ediliyor. Bu takdirde, 
Sovyetlerc karvı giri§llecek bir harp
te Ukranyadan asian payı Almanya
ya verilecek. Maa.ınafih Lehistan da 
Kara.denize inmek imkfuıls.rmı bula
caktır. 

Roma ve Bcrlinin mutabık kaldığı 
ııöylenilen şa.rtlara göre, ~koslova.k
ya. Macaristan, Romanya, Danimar
ka., Hollanda, İsviçre Bulgaristan, Ar
navutluk ve Mısır da müstakil devlet 
olmak vasfını muhafaza edemiyecek· 
ler, Flaman, Belçika ve Yugoslavya
nm Hırvat, Sloven ve Bo§naklarla 
meskfuı olan kısıniları da Bertin \e 
Romanın nUfuzu altına sokulacakt.Ir. 
PortekWe Franklst İspanya ikinci sı. 
ruf mUstakil birer mnttefik devlet ha
linde Roma ve Berlin mihverine peyk 
olacaklar, Fra.nM Konslkayı ve bütün 
Şimali Afrika. mUstemlekelerinl kay
bedecek .•• 

Dilşilnülecek olursa hakikaten bu 
plan Alrna.nya ve ltnıyanm boyunu 
~ıyor. Fnkat İngiltercnin gayri sa
rih vaziyetini ve Fransanm Sovyet 
Rusyaya hüzün veren ve kü!:ilk iti
lafı korkutnn hali .Almanlarla 1taı
yanlarm bu emellerini mümkUn. kıl

masa bile kolay~ olmayor 
mu? 

Şckip CONDOZ 

Balık pazarında 

Belediye 
dükkanlar 
yaptıracak 

Mısırçarşısı da tamir 
edilecek 

BüyUk mimari t'ı.bidenıiz Yeni cami
in meydana çıkarılması, ve şehrin en 
i&lek yorl olan Eminönü meydanııım 
açılması için bu civardaki birutlarm 
yıkılmasından evvel İstanbul belediye 
si imar noktasından ve ih-tısacli bakım 
dan çok mUhim bir tef;;ebbil.se girişmi§ 
bulunmaktadır. 

Belediye bir tarnftnn binnlarm yı. 
lnlmaslle burada.ki ticaret merkez.in.in 
dağılmaması, diğer taraftan meydan 
açılınca etrnf mda çok eski binaların 
meydana çıkmaslle hasıl ola.cağı §Üp

hesiz bulunan çok kötü manzaranın 

önUne geçilmesi için yerinde bir ted
bir düşUnmUştür. 

Bu tedbir meydanın etrafına pasaj 
veya hal §eklinde ve bizzat belediye 
tarafından güzel bir Usl\.t.pta modern 
binalar yapılmasıdır. Bilhassa. açılar 
cali. balık pazarı mmtakasmda. deniz 
kıyısından Mlsrr çal'§I.SI kapısına 1\a· 
dar olan kmnn bu iee müsait görlll
mektcdlr. 

Ayrıca. Mısır Ç8l'6ISII1l?l tamiri de 
göz önilnc nl~ bulunmaktadır. 

Öğrcndiğimlı.e göre belediye bu hu
susta Dahiliye ve Nafia Vek!letine 
bazı tel-liflerde bulunmu§tur . -1 KAIC>DN 

ı ........ --
1 - Bo113ro lncfmfr.de ~ ceketler bu sene de rağbettedir. ilkbahar ~ 

1.oglannda bu modellere "°"' ras'lanıyor. Yalnız., bu yıl., ceketler eskisine na:xı. 
ran daha kı.Tadır. 

! - 8011 ~nta modellerinin §eknleri garibd:r. BuradG görd.ilğibtflz {Xmtc.ıJ 
lyice açılarak muhtmJiYSJflnın k;r.ilaJ,Joa a lr.il.l~ni tcmi.ıı etmek tı::erc yp.pjl.. 
mt.§tır,. 
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- Eve. Ben Olemp Bradnayım. Franıada 
benim barlkulAde maceramı pek az klm'Je 
bilir. Daha on sekiz arlık bebekken sah• 
neye çıktım. 

-19- • 

Kapıyı wruU pldiifmbi haber 
nriyor. Zil~' içeriye striJanu. 
üaınm içinde umı boyla. tatlı ~ 
JI, bfıu dddl emner bir sea9 im ayala 
bllayor. Nepiyat pftne bir KaHfor
llfyalı sfbl, mri bir fJı,m.c. De cevap 
ftl'lyor " o slttikten eonra bina d&le
rek ,O.el bir fran11sca de tfSyle dfyor: 

- Evet, ben Otemp Bradna~ Pran 
ada benim barikullde maceramı pek 
u tdımeler bUDler. Daha on HkU q
Jdı: bir bebekken Ahneye "Çtktnn. Ebe
:nynlm kapa terbiyecileri idi. Harbi 
Cll.!mlllden eonn. numaralan meymıma 
akttlaliteler de ldba1 etmelf dUfOncHl
Jer. Olempyadald cBıterftlerlnde. ayni 
-.ada kil91lk bir ko!Qedi de idhal et• 
mltlerdf. Nihayet bal1r k&peklerden 
hı~ 1'abt komediden bıkmadı. Ben 
ae bu pfynlere, benclen i1d milli bilyGk 
olan bayrakla pbyordum. Bu, 1922 de 
~ ediyordu. Sonra dam 8fren· 
ClJm. itte altı yapmda oldulum bu n· 
manlarda idi kf, Pariıte çocuk balele
ı!nde dam edfyordum. Amerikalı bir 
empreuryo beni rBererek, Nev Y or'kta 
.. Franaıs pzlno"IUna anpje ıetmelf 
teklif etti. Ebeveynim pyet u para 
bnnmala bqlı'Dlflardı. Nihayet bu 
tekJfft bbaJ etmele karar verdiler. e 
aman on iki ,apmc1a ld!m w bir da
ha Jl'ramaJa d&uneclm. Bir hayli mtld· 
det Nnyor'kta dana ettim. Sinema 
mUstahalllerl beni ıarera bir mtıddet 
beni uaktan tedJdk ettiler. Nihayet 
Puamunt bana bir 1nmturat tek1lf et
me f e karar verdi: 
o~ ıene mll4dede beni J'llfarita1ar, 

.... bir .................. .. 
myet beni tam bir Amerikalı ıen~ Jm 
yaptılar. Banda altı ay ene! ele beal 
1Ug8nttıe attılar. tık llJmlm blyUk Wr 
ma+affakfyet bsandr. Hentls oa ,edl 
yapıda olclulam haıde bdm roUerl 
yapıyoramo Uylendilfae ı•• Para
mant tfrbtl 1*ıa pk ctmaiJOI' n kl
macl s&teriyormq. Burada bem. -. 
1ta ihtimam se.terlyor. benimle metlul 
otuyor. Ben adeta sdldyonan pmartı1an 
SGCUiu oldum. Henb a)pmlan reane-
1• ptmek hakkına malik delfUm " 
Jfmdl,e kadar, btıtOn fDmJerimc1en bu
"abneled keli1mlttlr. Jlaamaflh ay. 
le annecByorum 1d. reJecek mmlmde 
parat&nerlme beni lpmıek m0uıde91 

Yerllecoktlr. 

OOllyor, ap1r " ıenç yUd canJam. 
yor : 

- BDl10f mannu? diye c1nam ecll
'lfll· Bea baJa mektebe cldfyoram. Bu
nda bir kanan. artlatleri on eelda yap
u bc1ar, upd rUnde ilç IUt mektebe 
ıftmefe lcbat ediyor. Stlldyoda. mala
n. 1rllna.tl " .ıya1ı tah..ı,te büUd 
, bir lllUf vv. Bir kadın aıua1Um blM e-
debiyat w tarih deni veriyor. Uç ta
"Jebeyls: ben ve i1d 1dlçllk bale artlltl. 
BltBn ,un mm çnrildilf mnanlar, 
mualllmlmls l1d llhne armadaJd isti
rahat nmanmdan istifade eclenk. bin 
denlerimbi tekrarlatıyor. GmçliJdedn· 

de taWJ c&mek lmktmm balamlyan 
bur yq1ı ütarler de, on bqld:I Lal 
clevrincleld elbfle!erl nya kml derlll
Jedn 1dyafetly1e yammru rel.enık. si> 
:01r1n w elyah e1blleJl. d4cU bocam•an 
denlerlnden lttffadıt etmefe çallp10l'-
1ar. 

- Ya trramayı dllfUnlyor muaunus, 
01emp Bndna? .. 

- FraDla ... ank .. tatlı bir rtl· 
ya sfbl 18rla8yor. Parla timdi nud&r, 
aceba 1 Klm bilir ona bir daha ne aman 
garecelfm? Beni orada tever1er mi a
cf!ba? Bana 8y1e pllyor 1d adeti ırran
udan firar ettim. 

Bir ... t mUddede. ba tatattaa et
mit renç Jma. memlebtlftc1en balllet
ttm. 

tsmını sövlemlyen 
sarısOr 

- TaBlnb Tir: lbden beni de ~
ber cGtilrmenfzi dca etmek iadyorum. 

- .lfuhmmnunfye. 
- Şaka edfyorum ı.:anım • Onun \>il· 

roaana sfrmel• biç bir AllllD oaaret 
eıdemem. Elaea beni kabul de etmez. 

- Bu kadar korkunç bir adanı mı 
bu? 

- Bilinmez ki 1 Onu hiç ifmse tanı
mıyor. "O" odur. Haydi ta1Unb açık 
olıun. Benim vaktim 9W. Sttldyoya b· 
dar yaya olarak ptecqim. 

MarleD bu aıer tı.riDe beni ,.t
DIB bırakıyor V8 llmdldm peefne talu
Juı ima merak1ılan 'tarafından takip 
edlldJti halde, Hollvut bulvarda yllrll· 
mep bqhfor. Ben de, tamaıniJe afne. 
ma 'bhwn olan w içinde ftgOran bnro
aUe, "Otfla Reya,. hı bulundufu bO
Jtlk ft gri blnanm bpl81 &ıllne yal
DD geliyorum. Ben ''Offla lleys,, e 
gtdlyorum. Brin adında bir m~ 
randevtım var ld, bu, herkeee DUip 
olmayan bOyOJç bir eereftb'. Avrupada 
bakUd lsmhıl hiç Jdm8e bilmez. Buna 
ralmen o ldnemanm en mUhlm, en 
kudretli p.bsf~. Kendlal ftrma • 
1um memurudur. Buna ralmeın ba 
ftrmaJara lstedllt sfbl emrediyor. o, 
BoUvuttaJd blltthı fDmlertıı Jeline 
ve brarlan bonılmu ll&D8tlrlldtır. 

Jl&sye Brfn benf be>Jfyor, masam 
kllıt JllmJarDe doludur. G6rlllmeml
zln denm edeceil tlç mt mllddetle 

omı bir tek telefon .W nbatmz etml
J')Cektlr. Kendlıdnln rahatsız edl1me-
...S Jıua•nnAa btl embier vermft. 
U,.~ ~ pmanmı bir Av-
rçalı ~rn 
lldeUflnl ~. Ba .. 'betti fllr 
defadır bapla pn,... fakat bandan 
u1a mtttu11lr dellldfr. Herhalde Av
rapaya ~ mtlhtm .,,ı.. var. 

ıısRARJ:NGtz KOSYO BR.1N 

Bu. tahminen elli yq1armda, irice, 
Jmmm ybltl ft eeyrek Jar aç1r bir 
&damc!Jr. Kahve rengi elbiwi hiç de 
fena clefl1 ve ayakkabdan tlç pençe. 
lldlr .. 
Tıpkı bl rmu.tantlk gibi, uzun mUd

clet 111111"'8 bana bl.kJyor. Bana ayıe 
.UJVI" Jd, onun ifp.atma llyfk bir 
adam olup olmadJlmu anlamafa ça.. 
hlı1m'· Nlba,.,t, adeta bajuvak. 16-
• 'bqlıJw: 

- Skla l'nnlada l&DIOr var m1T 
IJvet. BalbaJd blade yok. GWmeyhı. 

resmi hiçbir IUl80rthntıs mevcut de
lil oma &,. huuat bir llUllOrdnr. 
JDnell IQllU fyJce anla7111- AmerJb
dakl ah1&t t&ulubmı4an ilk IÜ bah-
ledlllr. Ba memleket ntandqlarmm 
blplerlnde ahllk taaMabu vardır. 

l'&bt bu etrafa dalgalar eekllnde Y"" 
JJ)mamıp;ır. Sen.ur &ya ahWt için, 
lcthnal tedbirler için tetkil edllmlt 
defDdlr. Bunun p,.ıerl, her eeyiWı 
eneı. ticarldlr. Şirketler MDe1erce, 
"•laıapll,, Jetinde ~. ballmı 

- b&Jalı hl8lerlDe 'bq '91D'ID1Jllardır. 
"Metro,, tb'btl yirmi metre umnlu-

lunda bir n. •h'Mli gevlrdl mi, 
·~. llrbtl de ylrm1 bet met,. 
re 1llmlhllmıda bue çdm.rl:rdJ. Dan· 
ll&deı' sttPle c1üa u gl)'lniyor, .. 
D&eyOCalar, cllJaa ceear davanİnat 
haaunnda btrblrlerl1e )'ini ediyor.. 

1ardr. Bir itin llrbtler, huJlatlarmm 
lnmele bltladtklanm ha,retle gôrdtl 
lel'. TahJdbt )'apbrdJlar ve nihayet 
anladılar Jd 1Rı memleket, abllk çer
geveet dülHndetl flJmler&m hotla
myor. 

l'flhaklka 3yledir. AmeribWarm 
ytı.ıe dobam temb filmler istiyor. 
Bu ll&D&J'Ü lclare eden adamlar, akıllı 

adamlardır. Her 19yl lzret1 == 
leli J91Ull1U' '9 iD&tçl • 

(.0.....mr) 

Dünqanın en İl/İ menba suga 

l<astamunide, Araçta 
dere gibi akıyor l 

Taşdelen ve Kaı akulak 
Araç suyuna nisbetle ancak 3 üncü

4 

v 
4 üncü derecede kalıyorlar 

Gerek Sıhhiye Ve•attnce ve 1rerek maballlnde yapılı• 
tablll neticeleri, Devlet ormanlanedan çıkıp 1a1ıad1Jd 
yaylaya •a1arak Araç çayına dlkllen ba •urun barf.i'. 
kulAdelljtlnl labat etmektedir 

Kastamomı, (Hu.ewd) - Vil4Jetl • 
m1zin Araç kazası mmtakumda mem
lekettmistn ve belki dllnpnm m hafit 
ve en iyi menlJa 8UJU buhmmQltur. 
Kimyevi ta.h1ll raporlamıa nazaran, 
bu suya n.lspetle tqdelen suyu aocat 
tlçOndl derecede bir 811 adchtilmek lL 
mmplmektedlr. 

Araçta devlete alt onnanhttan ~ • 
kan ft bir delirmen gerirecek kadar 
bol akan ft nJhayet yayladan ya)'la)'a 
geçerek Arag çayına tanean bu em • 
lllia llU)'U yurda tanıtmak için mtl
teaddfd tahJtller yapan ft ba ulm'da 
hayli çalqan doktor Balda Nurlnln t.e
aebbUsll ile mlıhl~ wHlet1ne dllm. 
ne g&ıderilmJf ve 811 tahlD ectnmte, 
hakikat& fevkallde nen. bir au al • 
dutu anJqılnnftır. 

Doktor Hakkı Nemı bu meaele et. 
rafmdaki clUfl)ncelerinl 151.le anlat • 
makt&chr: 
"- Guete1erde otu,onm: Bmdar 

eebrl yirmi bet kilometre m .. fede 
bulunan <Boldu köyll) :menbllmda 
~ vektlet•a•n JardDPbfAı.,89*' 
ya 8U getirtecek1erml 

J>eb•U,. veJrAlett nilfulU bllf olan 
hsabelard& milyonlar llU'fi)'le IAl te. 
ldatı ~ ve bil meJUlda me
lell llulJanm cl6rt buçuk ld1ometre 
m..teldndeJd eem-wn ..... 1111 • 

ymıu dolaıan bin Ura,.. tebre ptbt • 
mele karar ftnDif, talDıll luanlar oı. 
dala gibi, taUhU lular da olUF. 

Akça 1111 dtbıyaıım - IJl bir 1111111 
oldaiu halde tamttıraınamak ,a.Dn
den yayla.dan ~ w m nlllqet 
An.g çayına akıyor ve O)'le anned! • 
yorum Jd bu .adan lell81erce Nine 
latifade l\1en beDiDL 

Balbuld Akçuuya. nispetle lçllnctl 
der9cecle bir BU olan Tqdelm suyunun 
mevcut olan depolarma lllftten f/V• 

kaf ldareel ytrm1 bet bin Ura .rme 
bu .. J9Df clepolar yaptırıyor. Yine 
Akçuuya nhlpeteD d&rd1blell derece
de bir BU olan Kocatq 81J11I m IOll 

tAnkkiyata göre topİanarak emaye 
borularla llLh1le getlrllmlt ve 1111 kap
lan otomatik teeltatla el delmeden 
dolduracak vel&lt llım' edUıflltir. 
Bu teela&t klmblllr kaç yUz bin liraya 
mal olmqtur. 

B1r taraftan bu murat ve tesll&ta 
bakıp diler taraftan d& memleketin 
her köaeefnde !stanbul menha IUlan
nm •tılmakta oldufmıu görthıee 
memleketin en iyi BUy& karii bir alt. 
kul oldqu aıılqıhyor. 

DllailnUyorum, ~çuıı b&yle lfte;ye 
gine de memleket memleket clolapa 
Kastamonu vlllyatt için bundan daha 
bUyUk bir rek1tm olur mu 1 Nud ol· 
I& bu iyi BU gtbllbı birinde llyık oldu. 
lu kıymeti bulacak V6 o zaman herkes 
bmtun emıeleree ctaltarda üm•ama L 

cıyacak ve ihtimal ki bunu tamndJra,. 
madiklan için muhitindeki mthıener
lere lmacaktır. 
G&ıW amı ediyor Jd, &met onna

nmdan çıkan ve dev1et.e alt balmum 
bu su ile devlet megul olamı w btıt11n 
memleket latffade etehı. Bunu temin 
etmek için ba IUY1I tanıtmak 1lzmı • 
dır. Tanmmat için de ene1l bqmm 
muntaam bir ımrette yaptınlmuı ve 
bu IW'etle temiz olarak a!macak '1Jla
n devlet merkezine ft !stenbaJ& p. 
cSeırilmell ..... 

NafllUI Vellllellnın 
u~ bir t. lmmell, deınlr 
yolan• pek yakın olan 
bu ll•zlned• blllln t• 
lllr(er.ndzln l•.I •deelnl 
111l111kDn ııuacek ve 
devlete ırnllllırn bir ,,._ 
rıdat k•rn• temin • 
9deceıdlr. 

Bu Jele vlllJet muhaaebet h1l8UldJ9. 
ıd m._w ola Ankarada Eüiphlr • 

den plen Kaplanlı 81J11lll1lll ~ 
bet JdJoluk damacana• yUs kuru.-~ 

tıldrlma g&e Gyle tlmlt edıedm ki ın.u

UDI meddeler için art * '"' 
ecWea. mlhelUdilllmmua. "" 

Jlecmu l 

Kocat .. 
Bl1llkdere 
Ollllle IU1.U 

...wk' 
o 

o 

1 
2 
2 

0,001.I 

~ 2 0.023 
Kefeli klty suyu ; 2,5 0,028 

8ırmabe 3,1 0,028 
Çam1ıbe1 3,5 O.M 
llDnHr IU)'U • • 0.029 
Sultan BU)'U 4,5 0,035 
JCımldravak BUJ 4,5 0,035 
Keetane 8UJ11 5 0,020 
Şifa 8U)'U 5 D,021 

Bu cetvel tetkik edfUne an'lqıhr ki 
mecmu wtHk AIEıçuada en IDefhur bD
dilfmb sularla layu edilemiyecek de
r-..ıedir j 

DOnyac!a mecmu Httlllf mır olan 
beJtd bqka ıalar vardır. Palrat 1ü bil
mlyoru. Eter bayle bir au ..,.. ba 
aa Alrçuu ayarmdadır. Bundan iyi• 
Jamu. Klor miktarı da blJdJlfmls eu· 
lama ~de Akça aa kadar u cle-
lildlr· 

0,()002 

o,oooa 
o.ooa 

O,oooi 

0,008 
0,0003 
0,0006 
0,0004ı 

0,0003 
O,OOM 
0,0006 
0,0006 
0,003 

Jan o namdaki aulann brnlll 
anda bu cihetten bClyUk bir tark 
dır. 

Onun ~ mesell mecmu te 
o1an G8ı:tepe ıuyu ne bu na1111ı..,. 

tdan aalann md.:mu tertlllf 
IDcllr. Tablt ~konulan 
recellne ,are ya daha .dyac1ecllt 
but daha udlr. Eter ,...... 
tabii edDripe azdır. Difer 
laılyle talflt edflnri,ee dyadel 

Maddeluniyeye gelince, bundan ev- Halbuki Akçau mebsulea 
Tel de balı edildlfi üzere Sıhhiye Ye- çln yamı pfyuaya çıbn1lna 
ktletl lçfn alman ıu numunesi fenni ihtiyacı yoktur. Binaenaleyh 
ıeraltle temin edilmedifi için miktar ndn olarak mecmu lel'tlltl !"" 
blru fula 15rll1Up buna rağmen yine bir ıu l~lfnl bilir. 
bu miktar lıtanbulun en rcftÇta bu- AJtçuu devlet merkedne 
1unan Kocatq Te Gaztepe l1llanndan en methur aa1armdan daha 
azdır. Benim yaptıfım t· .htllde nGmu- Meeell Tqde1en De mub,_e 
ne,l blı:ut kendim aldığım için c1aha Jım. ~en AJemdalıncllll 
%fyade pyanı ltlmattır. Ha~ya olan meufetl 

Bu miktar ise lıtanbulun yeglae )sars Akpauya en yakin a ... 11""'-

mtddel uniyeal az olan Şifasuyundan dar . .._.....,. kadardır. 
oldulu kadardır. Hikem! ve kimynt !• Anbİi,)'a 578 1dJometredlr• 
brnuı ltlbaryle dünyanın .en iyi ıu· ki Kurıuıiu lttuyonu A 
yu olan Alrçuu miktar itibariyle de kilometredir. Bu cihetten de 

• mahalli bir tabirle bir deifrmen çe- .:falktlr:::;;;:::·"i=::::=======-: 
9lrecek kadar meb.rul oldutuna clSre ' 
de pyam dikkattir. Bu fulahlm bU· Yurd•n 
,uır ehemmiyeti vardır. Mebni aaıu- KUçQk Haberi~ 
da talı!ı ibtlmall ualır. latanbalun ----------~. 
bDdlllmiı: mqhur menba aularmm 
menbamdakl miktar gayet u o1dulu 
halde tatanbulda, bmirde, Anlrarada, 
Meninde n Manada n bOtOn n · 
purJarda mebzulen bu menba sulan P. 
te]er içer.inde utddı~ ,are her • 
Nlde ba n1ar tahfl edilmektedir ... 
kdlyenln 10D tetkiki bu neticeye vl-
111 olmuftur. 

Herbaql bir 1lllllba llljUllii4 nal 
nprlarMI ........ pl,..aa ... 
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l'ICle Hayat 
nabella ile 
iconuıta ~ 

nnabella 
"' çevirmezse 

1kıntıdan 
bunahyor ı 
•l ••ldız dl1101 il: 

... lsıı ll•lert .. • ... ................... 

.._ colr .... ıltlllror. 
"-tllddt ,,._es ............. .. 

'Cdllde. •tf/uır ,,...,... wıldıa .. .. 
leııa ile bir mtldltal çıktı. Sıul111U 
.,.,l•Un ıdılulndı, oh~rımıı. 
•e11r1 de ehclnmlplll tir ,.,., ,,,.. 
.,.,,,.cekler ... lıln ınlırtMUI olhıtl 
~u: •lldbl• luftle,,.,,..; 

....... ,,,, .... hı ,,.,,...,. 

flr. '"'"' H.,,.,•• hiol,,.U Wk ... Aır._•ır ,.. Nlmlıoraı. Brı Tlrt tııı. 
..... .,, FNIUIS lllft-lftlll 

:!.~~ NZlflwi Willı bqır11111 H 
~- ,. ,,..., rlpoNjt Solla
laetlv: 

•qda dair o bdar .. , raıddı ki 
.. •brlan okaJMI •11• okQUCu-

~., .. Saati .. ,. lltınlt 

• ~lerde ~ 1111etelerin· 
"1tnde HollYUdtan, Lol Ancelos'1n 
~ oldaluna, uttl bl .. posta pbest 
..._.madılıaı olıadalafta tola be 

Mna maıtmat ......,.. ... ı,...... 
dua Po'la tubeal. koeanı&D ff 

.... binadır; " tehrha kalbldtr. Bu 
ıo lain poata llullPU lnJJuauYor. 

Mr llaltle Roll•ada ıelea. aı toft• 

lakl1enna alrıran blnlette na
-....,nı eaklayan bir kalb 

Posta tubealnln Mrarıade. dlnl'a
._ Urt tehlrlerlnden biri ı&rtınllr. 

n iki bOyOk caddeu nrdır: Bo-
e.ddeal. Safak caddeal-

dda st6dyolar, bllytlk oteller, m .. 
; ..,., Uf1ıler, pllJlar ftl'dır. (Be-

....... )'lldıslann •1'fra :rerldtr. 
• kltkıerl. cam •elan aruuada. 
lıllerl llbl IÜhdlr. 

>'lldıllar, aenılnler lelerd• ota
Gene "811Doa. .laaet llaldonalda 

laedl)lell elarak banda ,nıeı bir 
"-Pt11"1aıft1r. 'Meri Pildor )'9ei koca· 
•• ,.. ....... ..AlJIM ......... 
•a.1111 de ~lerde. Annabena da 

)•ltu11nchı otunı7or. 

lfıaa "111 nhnlt bir film ı&ferlli· - 8"1, bnlronna.. 
aln, llollYUd ılnemalannın birinde, 1 
• Vlno of th• llor•h•· _ Sa balde yolu 
lt.ıahaJıktı. Se71relleria bir '1111n 1,rlf........ -
Pondı~ bir kımı et. ~eni bit u· )'oll. 
•annek kin cltmlttL 89 ıenı J'll· - E"'- Tam .. , ı da orac1tyna.. 
lcll: Annııhetla.. Saat Mlı bacakta oıomoblllaa. Btlerla 
~ IOaunda. bOtla ..,treller elle- etellndekl Kallfornlra IDJ'l9nltealnln 1-
~•ror. ıllrtth,.,....rda. Ann1bella nlndea seçlJQl'da. 
~nla alhnlne ,.rletfttlftl. Unut· • Belerin Go antrelt ftl'- Sobklana ı .. 
'-"~in kapıdan eıbrktıt mlltemadl· mt, 1Q8 bldınaalanıu• keaulanne ~ 
-.r edl1orlatdı: Aa·••·bel-la- ala.. 

li.-ll"alklr " ftlıa tlrlıeU l~n bG· 8ufadüt klfklerla bepal leDl't baboe-
'1luvattaklret. bl)'lk bir .. rer... lerla ortasında. Behoellrla etrafı ~ile 

. .,___ Hollqdı pbaeıden ~k n- cenlU.. Yaldıllma ketklerl bmaal detet. 
Mr ftlna •J'9SIDde Amerlblılan tJOerln mubafUUI alb8da bulaaU)'OI'. Geo 

etti, rHIAma lttnm kalmadan ..._ "9lerl de babce1e beke! klpekJer aalaveri· 
... 9bndl,. bclat llldnr ,... ll)'OI'. 

._.P olmamıttır. Sor6r. )-olu .. ,ırda. Tepenin 6bilr tan· 
ilk mllli .. tımı t.a1llfle fana ıltlikten aonra ıerf d6nı.a;,k mecbu· 

.... ~ildim. P..enebl atuhablrlw rtıwUnde kaldılı. Saat ıo a -1mlttL Yola. 

...... hantrl lh, .. nll ••tte hlql klflll blr tllrll bulanu)'Ol'dak. Otomobll-
4-.. bal olnnan .. 1111 telefoflla bO dtaı indim. K6tkJerln bpılannı callP aor

.. bella. beal Fob llld,...ada .... betladna. Blf splddet •nra. bilelim 
,___ deki uat 11 1 ptıri)'Ordu. Korkman 

bqlamıttım. Şotlr, benılnlnln ualdalJnı 
167IG10rdu. As IOnra bir k&tklll 6ftQnff 
dardp. Pencereler aealdı. lkl iri köpek 
ololaoblle plrlatta. K6fklen bir blsmetcl 
cıktı. Sonra ew aahlbl, elleri cebinde ra· 
aım11a Jakl•tlı. Kısaca bqımdU seçeni 
anJathm. GQJdO: 

- BuJ'Qrunuı, telefon edlnla.. 
Dedi. Ka.t• llrdlia. Telefon• ıetnn. 
- Nered•lnla. 161l•)'lnla.. diyordu, 

Onda bekleJhıb. $lındi ıbe Utlblınl 
ı&nderl""8m-

Annıbellanıa UUbl. IOb bir Kn)'Slet 
olornoblll ile bent ahnata ıellnce kôtk • 
blplertne te,fkkOr ve ,.eda eltim. 
Aı sonra, Belerin en )'lkaelt ,-.rinde 

nuabtetem bir. k6pDn 6D0nde durduk. E
~ Ullp ıelmeııe:rcli burt)'l buJabllmeml· 
aln lmUıu yokto. 

Btty(lk bir salon. Ocakta alet 7anıror. 
Oealın pnında ıenlt bir divan, dtwanın 
bir k6fealnde, ı\nnabella otana,or. Arlı· 
ıında içik m.,.ı renkli, kollan bol. •·~ 
mıelll daateWarla aGlllG hlr rob ..,., 
Ayala lalktı. dletek. ellili matta: 

- Bu. )'abut slslll bJtını11 lelen bir 
">' dellldlr. llk plenlerln cotu roıu p· 
tınrlar. F•kat, l(eee olctutu tein atıl colr 
merale ettim. Nlofn daha ene! terefoa 
etmtdınıı,.. • 

ilk ~I. tuaa 16711'9~ ti Anubel· 
1 

la Ue mrılibtım pek teltUfalı •• pek ... 
mlm,1 oldu. s,,.ımıt ıa1natUr, '9tlse Parla 
1C9zelelerfne d•lr birçok saall~r sordu. 
Ve: 

..:.11eaa ·tu11 ·-.ıu1Mat«dA:p81-IM.....,JJ• ..... ~dmm-· . . 

• • 
J 

l)flrH. Htsmetrfnhı setlTdlll neaı cay. 
lan IC'lrkeD 10rdum : 

- Kaııroral7ada JÜDIS IDWDll7 • 
- EHi, fakat kocam Parlatea d6aeeek.. 
- Gelecelfnl auetelerde okudum.. 
- Bir oa1 daha l•ler mlatnıd. 
- Ha:rırl T•kklr ederim.. Yalnıa il· 

aemadan babıetınek ıaııunda buluııana
nıı mlnnettannıs kahnm .. 

- Slnema11 eok 1e.-rlm- Son amanlar 
da ba. 'Jeftlek, lfmek llbl bir lbtl)'lç 11re-
11na aeçU. Bea, llnemQa ıttma. ._,. 
bir film ce•lrmeaem aakalı)'Orum. O b· 
dar alııtım-

- Ylldıılardan unıtılnl beleaadfllnl6' 
ııornuyacalım. Çlnkl bGtttn aueteler, 
Greta Garbo hakkında 161ledlklerlnlsl, 
kendisini •lrdlr ettıllnlıl pıdı. 

- Greta bllytlk bir 11nalklrdır. Yerini 
tut•cak 70klur .. 

- Ren'fi filmJerl MTer mlalald. 
- Evet, pek cok.. 
- Nlcld .. 
- Niçin nal?.. Ç8nk0 renkli roblar, 

perdede fOk snseı t6r0n0yor. Sonra bun· 
lan seçmek de fOk ellenceU .. 

- Yeni taaanurlaraiuu aorabtllr mı. 
)'im'-

- (Baron 'Yfl Metr dotell) flbnlnl bitir-
mek lbereyiı. Sen•l'JO pet h.,.uma aitti. 
Vilyam Pov~He beraber 01nUJOruı. Bu ... 
natkArı cldde11 ... 

- Rica ederim, matmaıeı.. Bqlselann· 
dan bah1etme7lnt1. Bundan IOllra bqka 
bit film c.e.tnnl1eeek ml•lnl8'. • 

- Zannederim. T7f'8ll Poverle beraber 
flori Sanın ha,.ah) fllmlnl enlrecelfa.. 
()fGse) rollnll Power 71paealr .. 

- HoUwda )'tl'leflDÜ flkrfnde mlal· 
alst 

- Ha"1'! 8ura)'a iki ftbn c-e•lrmelr I· 
fln ıeldlm. Bu, aUı YeJa setlı aJ kadar 
•ftl'ec'ek. Sonra, fnfttltereye lddec-ellm, 
bir nrrn tHlreceflm. Franudft, her sene 
en ... bit< lilm- te~•lilı tasanunıa ... 

• )'UD. 

' 
~ ~J., J:aJa. 

, ~ - -:v;r;r•"• ' 
WMWll~ .. ~· 

~~· z.. &.4a • . 

Talebe dünyasında ••• 

J. - •..ıK• .. ...,.,... ,,.,.... 
.. ,..., .,... D •JG btr -..ı .... 
gttffM. ~ bW ~Metl ~ 
ri Wyonllc. (Gftf; ..._ ~ 
.. iyi) .. l'Jrle ........,.: 

- A//..,,ütl&. !p L... bwadll • _., .. - ............ ..,.. ........... _,_ _,.....,._iL 

- Kusm, det.U~ S.11 L... • ,._ *'· 
aı .,.,. "'', .. 

- .lflfJder.W.ı btM ''"".,,...._ 

1-B.-N«M be1ll Mr oclclpa g4. 
fflrdL Bıcrada ı.w1cıMg bir........., .. 
_,.,,... r ... ,.,w Mrıı .,_.. 
btr ~ .. ,_,.,,,.,_ ..,. gtrifor
... Necid ,.,,,,, ... •kfll dff: 

-•or....,.._ a-r--o... 
--- De>Muno11 ... ,.. ...,..,..,. • 

1-V• ,_ ,.,._ ..,.,..ı..,• -cıtvnıeri .,,,.,.,_ ,,.,.,. ..,., AU. .. 
uma~....,...~ 

Karo! Lombar, njll&lbdba illa gllDll 
ilde ana bir •11 

Bar Aııü ON•• .,...._ Bol .ta. 
N/IM W ı.ı1cwatflM MICUr1 tfJer 1'ep hedi)'e etti. ReJI*'. &Jl1J b&JVU&t b 
femu gidiyordu.. Neyae1 ~ Ol· ahçeelne ,.oDadl 
ret,,.. aeaJellcH: 

-1-Neo'M, ..... , ... ~ .. 
ıo.... ,_,._ (.._ ...,., NeoM 

....... -t• .. .,... fGle&ı• ....,._ 
• • • • • • • • • 

AllM ~ .. h elJıe olm- ..ı.r cflnw. 
B14 yoflG h .,.,. ..... , il- de dGk 
•ki:ü- ~-...... 

.... munfmm Karol t&rafmdua .... 
cellDI bildirmek 

nretlyle 17hhwlın httDra•mı aJd:r.. 



Profesyonellik 
ve amatörlük 

T. S. K. tarafından neıredilen apor dergisi mecmuumda Ferid Kanlı imza. 
siyle yukarki batlık albnda güzel bir rrMr.ale çdmuıtır. Bizim pek beiendiiimiz 
bu yazıyı okuyuculannuzın da beienecefini umarak aütunlanmrza ıeçiriJonız. 

'Mühim bir mevzu.. ı f aate atııtınlan bu ~er diler bir 

Bu mevzu il7.erine bir dostumla ara- klilbte fulasmı temin ~ince o tarafa 
mu.da bir münakaşa oldu, size bunu göç ediverdiler. Uç.. dört senelik emek, 
naklediyonım i§te: para bir ande havaya uçtu, gitti Bu pa 

Sıcak bir odadayız.. Cem.relerden ralı klilpler arumdald göçlere misal. 
birisinin ha.vaya, diğerinin toprağa Bir de parasız bir lüllple parau o
dll§mesine rağmen soğuk §fddetll.. lan bir 'Jdüp arasında mtımaail bir vab 
Rahmetli haminnem sağ olsaydı 0 bi· geçti, kllibUtıll:n ideal, rengi ve lamln· 

<ıen hapa bir mcnf aat temin edemiyen 
le bu hesaba akıl erdiremiyecekti. y~ bu klilptcn de diğer ~ngin klüp kadro-
rimden yava§ca kalktım, sobayı altr sunun nokaanlanru kola~ ikmal edi
tan §Öyle bir kanşt.Irdmı. "Heey bizi 

N bö gib
• verdi. .. 

:mrtN.na.. eye -yıe umacı ı se&-
.siz sedasız, simsiyah cll8senle kenara Şimdi düşiln bir kere, ayni takımda 
~elin., diyormuş gibi.. Fakat ~ık 'beraberce yer aldığı bir arkadaftRm 
oralarda değil .. Onun üzerine kapağı oldukça cazip bir mcnraat mukabili bir 
açtım, hiddetle bir, bir daha, bir da.- }-.erden diğer yere göç ettiğini gören 
b& Uç kUrek kömUr attmı. Hafif çı- ve bu yllzden hiçbir itaba ve bit.aba 

ardılar ba§ladı .. Bu da neden dersi- marw: kalmadığını bilakis gazetelerde 
nız.. Kömürün tozlan kalını§.. Hem spor mahfillerinde isminin takdirle zi. 

kir edildiğini mil§ahede eyleyen diğer 
bir sporcu maruf tabiriyle pir apma 
pala sallar mı? 

mevsim sonu ve hem ay sonu .• 
Biltiln bu arada arkadaşım oturdu

lu koltuktan Timurlenk tepesini sey
rediyor .. Ne dil§ÜnUyor •• Acaba? Ko
caman bir baş UstUne konulmuş siyah 
buma.dan mini mini bir kUlfilu andı
ran nirengi ıebbasmm jeometrideld 
,,ekillerden ha.ngiaine benr.ediğini mi? 

Belki.. Fakat onu bu dalgınlıktan 
yine ben ayırdmı ,eline zorla bir si
gara verdim, bir de kendim aldmı. Si
garaları yaktık.. Dumanlar yavaş ya
v~. nazlı nazlı etrafa yayılırken ar
kadaşım birdenbire ban& döndil, dedi 
ki: 

- Sence IPQrda eaaa amatıSrlmi mn 
olmalıdır, profesypnelllk ml ! 

Sporun devlctlŞfrlleceği sıralarda 
böyle bir suale cevap vermek oldukça 
mlihimdi, biraz durakladım. Bereket 
ki daha evvel karınca kaderince bu 
mevzu il.zerinde maruf tablrlle imali 
fikir et.mi§ idim, yav&§Ça. cevap ver
aım: 

- Sporun mahiyet ve gayesine d~ 
yanarak tereddUtsilz amatörlUk.. Ar· 
kada§mı manidar bir tebeesUmle? 

- Yani bugUnkU gibi.. 'dedi • 
Doğru.su ben de pek kat! llsanla. ol

mamalt p.rtile kısaca: 
- Evet. diye cevap verdim. 
Ondan IOıır& dostumla aramız.da.ki 

konu§llla eu §ekilde devam etti: 
- Peki ama bugUn amatörlük var 

mı sanıyorsun! 

- Tabii değil mi ya? Ahini dU
ellmnek abes olur, te§killtm prensibi 
budur. Nizamnameyi alıp okusana.. 

- Onu lntfen aen oku.. Yalnız ba
na. ııuarl ahklma göre değil de fill
yata göre vaziyeti izah et .. 

Bunun için kUiblerln yUkaek nüfuz
ları olmaat ve bele oldukça zmgin bu
lunmaları llmnd.ır. Ya parasız klüpler. 

- Elbette sailamu .. , 
- O halde menfaat mukabili yapı· 

lan bu hareket sirayet dairesini yavq 
yavq geni§lıetecektir. Ve yukarda ita· 
ret ettiğim gibi bu amatörHlk perdesi 
ıltında bir nevi profcsyonclle1mek ha· 
reketidir,, 

- Bu ıporun yan1ız bir 1ubesine ve 
meaea yalnız fudbola mı münhaaırdtr? 

- Hayır, hayır ••• ~tletizmde de var. 
Fakat o, beriki kadar göze batmıyor. 
Çtınktl blsde fuclbol daha çok tutmuı 
..biı wmordµ,r Menauplan .da fazla Oldu· 
~ fçln bu hareketin o Ahadald t~l· 
Iileri daha çoktur. . . ... 1 

Sonra o tarafta bCSyle bir hareket ol
masa bile f udbol~ular aruında bu yol- 1 

da bir hareket bqladrktan aonra gayet 
çabuk ve kolay bir tarzda diğer apor 
§Ubelcrine de sirayet edebilir. 

- Peki buna nasıl mani olunabilir, 
diyorsun? 

- Bunu yanhz cezai mUeyycdclerle 
mennetmek imklru vardır. Fakat bu
nun yanında spor klüplerinl asıl tcı1>1-
yevi pyıeleriyle taazzuv ettirmek TC 

buralarda gençlere amat6r ıporcwuğun 
temiı ve dürüst karakterini qılamak 
da mani bir tedbir olaralc i§lcnmeai li
zmı gıclen bir mevzudur. Bu tak.dirde 
klilp tefkilltmm esas bünyesinde mli: 
bat yapmak ıarurtdir. Seçilen idareci· 
ller elinde amatör 'l'\llrk sporculuğunun 
inkipf L 

Arlcadapm ıuamuıtu, biraz ıükGt

tan 110nra aözilnil yavq yavq ve fÖyle 
titirdi: 

- Bu ideal Tilrk Spor Kurumunun 
kısa bir zamanda bu sahada tedbir at
maja ~bur ede'.:ektir. 

Ankara: Cebeci 3-3-1938 

Ferid KARSLI 

18tmıbul §GmP'yomı Gane§ taklmı 

Galatasaray - Güneş 
Yarm milli kümenin en mühim maçım yapacal' 

Galatasaray hücum hattında esaslı bir deQıe11<lll' 
yapılmazsa GOn•••n galiblyetı muhakkak glbld~ 

Daha birkaç sene evvel, ayni ocağın ettiğimiz dört • ve blJhasaa ilk üç • , bulanlar, maçtan eoııra, bu ~~ 
evl!Uanyken, bugün, spor rekabetinin maçta karfI1aemıl olaıı takımlardan bl7.e gülünç olU§Umu.zun ~ r. 
en mliballğalı nUmunesi haline gelen bir hayli farklıdırlar. linde ibraz etmek lıakkma ~ 
Galatuaray • Günee takmı1armm, be. BilhMa • bilAtereddtld denebWr ki • Diğer taraftan öğrendlğiıniJI' ı-~ 
Dinel defadır, kareı kareıya getiren bu OOneo talmm, ( A.Jeane&k klilbll re1 • Ankarada sa.ka.tl8.l1Dll§ olan $a1111'1 

maç, mllll kümenin en mühim maçı ahıJn kul&ltla.n çmlasm!) TUrk fut. kımdakl yerini alamıyaca.ktır. ...'11 
olması haseblle, hiç §{lpheslz, her za. boltıntlıı görd.Uğil en kuvvetll, en a - Eğer bu doğruysa, Gala~· 
manklnden dalı& bllyU.k bl raWca ve henkta.r, hulAaa en iyi oyun oymyan Sua.vi ve Reşaddan mü~ldl ~ 
heyecanla ta.kip edilec:ekth'. takımı haline gelmJ§tlr. Yarmld maç faasmm. GUnegin çok seri orta JISJ1İ 
Kısa b1r tarihçe fçhı Raalhln Pa.rlsten geldiği p.ylalan clmini tutmakta bir hayli ıııtıfP'" 
Yannkl mühim maça t.emu etme· tahakkuk ettiği takdirde Jse, esaısen çekeceklerini tahmin edlyonJS. .... 8' 

den evvel, Galatasaray· GUııeo kalp- harilru.l!de olan Güneş hücum hattı, Son söz olarak, her Hd ~ 
la§malarmm kma bir tarihçeelnl yap. bir ka.t daha kuvvetlenecektir. sportmence hareket etmelerini l'I /1' 
mak hiç de fayda.dan hali değildir. Buna mukabil, son zamanlarda yumu §Uphesiz her r.a.manJdıldd' Sil'' 

Tarihini iyi hatırlıyama.drğmuz ilk • bllhaııısa geri hatlan • bir hayli dtı- ha fazla doldura.calt olan futbOI i! 
kar§IlB§ınada, bugUnldl eekliyle kabl· melmiş olan Galatasaray t:almnmı da. raklılarma iyi ve temiz bir oyotJ 
llkıyu omıyacak derecede zayıf bu • pcffnen mağlflb addetmek doğru ol • termelerlnl temenni ederiz. 
lunan Gllnt.e takımı, yine bugUnkU gek. mamakla beraber, hemen §Unu söyll· · A. f. / 
linden zayıf bir Galatasara.ya 6-2 gl- yelim ki biz, kendi hesabımıza Galata. ___.,,,,., 
bl bUyük bir farkla yenllmJ§tl. Bunu saraym ancak, harikulAde bir oyun 
takip eden ikinci maçta GOnee, daha sayeehıde bir galibiyet ve hatU be -
kuvvetli, diı.ha d~ oymyan bir ta- raberllk ku.anabfl~ fikrindeyiz. 
kımla sahaya ÇikmID ve tam bir teVL Filhaldka., Galatasaray geri ha.tlan
ztııı içinde cereyan eden oyun netice - nm iyi ve enerjik oyunlarına mukabil, 
sinde ild takım. ild§er golle ben.bere muh&clmlerinin. hsnea btltUn son maç. 

ka.lmr§la.rilr. Bundan sonraki maç 
(O.O) yine beraberlikle netlcelenmiı 

ve n.llı&yet, son defa yaprlan dördüıı.cll 
maçta da, kuvveW Gllııeo takmu yat 
mz büyük bir UsttlnlUk göstererek 
haklı bir galibiyet kar.anmakla kal • 
mam11, böyle bir maçı idareden iclz 
bulunduğu, bilfilıare hakemlik lmtlh~ 
nmd& muvaffak olamamasından, da 
a.nlqılaıi ]isaD88IZ bir hakemin garib 
mUdah8.lelerlyle, Asa.plan bozulan G~ 
latuaray oyuncularının haltlld panik. 

Mhmt. .. "- - --
la.rda. göeteMiktert eayanı hayret be. 
cerlkslzllk yukarda.ki fik:rimizl teyid 
edecek mahiyettedir. 

Galataaaray muhaclmleri için Bık 

aik kulandığımız bu "beceriksizlik'' 
kelimesi llzerlnde bu defa da mrar etr 
mek istiyoruz. 

GalatasaraY 
tam amatör 
idare heyeti "LI 
yolda bl W 

mühim karattar 
verdi 

Türiöyenin en eski kJai . ~ 
Galataaara7da, yeni idare ...,.....W' 
bün tam amatörlüğünü temİJI r:-_. 
da birçok mühim ve diğer 1'aS' .. 
1 • • •. . , ____ ·-11 "' 
enrnıze numune ouıaaıı ,.._.. (J' 
brarlar vermiı bulunmakta~~ 
lerdenbcri ldübde tamim ~ 

._.ı:rs 
olan bu kararlar aynen fÔY...-

KARARLAR "-
yapılan ıörüflDe]er netictwiodlJ: 

idare heyeti af8iıdaki karan ·~~ 
A. - Galatasaray, cuınhurı '/. 

Türk gencin~n. beklediği :'"'. SpO~ 
rumumuzuıı nızamnamcsının -,,,,_ 
maddeıincte taarih olun.an evsafta ı 
tu yetiJtirmeği umde olarak k•~,,. 
mittir. Bu gayeyi hiç bir mad~.t I 
vaffakiyet veya milsabaka tef~ 
tilncesini feda edemez. ~ 

- Dedik ya... Onlar yerinde sayar, 
maamafib bu klilpler kendi kudretleri· 
ne g6re, bu yoldan gitmef e mecbur
Öurlar. Allah ne verdi ise ... Ufak tefek 
onlar da adam toplamak yolunu tutar· 

Ieri neticesinde gol adedlerini 6 ya çı-
1 kararak, 6.0 lık parlak bir 7.afer de 

ka ıanmışlardı. 

Son Galatasaray • Beşiktq maçını 
müteakip yarıbk, bu defa da ısrarla 
tekrar ediyoruz: bir saat mtıddetle ra. 
kip kale önünde oyııa.dık1an halde gol 
a.tamıyan muhacimler, ''tallbsiı,, de -
ğil, olsa. olsa "beceriksiz" muhacim • 
terdir. Bu ''becerlkııizllk,, içinde rakip 
kaleye giren toplar hıe, bilerek atılan 
goller değil, hal.isliddem birer "kör ta. 
er,, dır. 

B. - Yetlıtiği mektebin ve ~ 
olduğu klilbün §ahsiyeti manC'fl~ 
bağlı olmiyan ve GalatasaraY • ~ 
spor meydanında mildafaa etnıeii ~~ 
için kiri bir saik vıe müıc-vvik t .,v r 
etmiyerek bunun 'haricinde de ti (/ 
ramak duygusunda bulunan ıetl" .;' 
latasaray klübU ıpoı\:u nazariyle "" 
miyacağr gibi ona hiç bir kıy~ 
memek yolunu iltizam ede~:ıd '' 

C. - Galataaaray namı altı~ 1"r 
ıekküller ona hissen bağlı otaıılır' ~ 
§t en milıfik ve f edakir aile ~ ~ 
makamında iıc de samimi v.e tc~ ~ 
ve gençliğin yükselmesine ınl IJ' ~ 

lar ••• 
- Deh§Ct ... 

- Haldbtcn Ciehıet. Bak sana bir i-
ki klilbnn bu yilzden bqından geçen
. lerl anlatayım. 

Bir kıGp bilirim ki, oldukça paraaı 
vardır. Sporcu toplamak yolunu tuttu. 
Şuradan. buradan bir kaç ki1i btildu •e 
kuvvetli bir talmn meydana getirdi ... 
Bu takıma getirilen gençler henüz m· 
ldpf halinde idiler, henllz kemale gel
~emlflerdi. Bunlan terfih yoluna gi
dildi, kendilerine azamt mUzabaret ya· 
pıldt, hattı içlerinde mesleği olmiyan
~ar me9lelı: sahibi oldular. Aıkerllklerin
C!e bedelleri verildi. O samana kadar 
bunlar da mtıkemmelen inkipf ettiler. 
Dertcn acentelere faaliyete geçtiler .. 
'Aı:ttırmalat, ebDtmeler ••• Sporda men-

Yannki takım 1ar 
Yann ka.rşıla§a.cak Galat.asa.ray. 

GOneş taknnlan, yukarda. mevzubahs 

Meazza 
500,000 lirete 

satılıyor ı 
İtalyan sıx>r mahafilinde dolaşan 

kuvvetli bir-şayiaya göre, ltaıyan mil
li talmnmm ve Ambrozyananm mer -
kez muhaciml Menu.a, (karilerimlz bu 
oyuncunun hayatım geçenlerde guete
mi7.de okumu§lardır) §ampiyona. maç. 
larmdan sonra. klUbünden aynla.cak 
ve ''Mlli.no spor klübU,. ne girecektir. 
Ainbrozyananm bu mlinasebetle 500 
bin liret alacağı da ilave edilmek~ ... 

Galatasaray~übtl,bö~emllhimbir 

maçta bu nevi ''kör ta§lan" yla ga.IL 
blyet knanmak arzusuna kapılacağı
na, her eeyden evvel, hücum hattını e
hemmiyetli bir ~kilde ıslah etmeli ve, 
tesadllft bir ild oyunlan netioeslnde, 
matbuatımız tara.fmdan •'5i5irilen,. vo 
takmıdan ziyade kendileri için oym • 
yan, ve nihayet, ancak idmanla inki -
pt edebilecek kablllyetlerlnden başka 
hiçbir değerleri olmıyan Bülendle Ha
otmm yerine atılgan, canlı ve enerjik 
oyuncular bulmalıdır. 

Aksi takdirde, Galata.saray takımı. 
nm, galibiyet şöyle dursun, bir tek §C. 

ref sayısı dahi atamıyaca.ğı muhal< -
kaktır. 

Bu kat, fdc:Uamm gWOnç veya. bot 

• b: .. ,Jt lunan bu duygusunun hıç ~ . ,,,> 
phai müddeiyatla istismarına rııil 
edemez. .. ,e'J 'lf 

D. - Galatasaray, zengin ~ ıs ti 
tUiyıetli enerjili bir yuvadır. ()1S ısı', 
ketmcği ollıünebitcn bir sporcu~ JI' 
rine manevi kıymeti itı"barlyle t ;,f,, 
IU bir gcnı;! ~aima gctircbitrııe di,if ıt 
lıiindcdir. Disiplinin teıiıini ve rıP 

· • d k ül" bu pre r~etıcesın e te cmm u 
tatbikinden bekler. . ~ 

FUDBOL takımının yukar~c '' 
yeteri gözeterek tqkil ediJırıesı ti ı 
bir disiplin içinde yetiJtirilıtıe ;~ 
nmda yukardaki karann Fudb01 

kaptanına tebliği ve antren8r!e b',. ~· 
tatbiki için tam aalihlyet verılıtı' 
nı;: altma aJmm'§tır. 



8i'1ildneklerden korunmak için Yeni Gine yerWeri çadır tek· 
lflde QUVallard& uyumaktadJrlar. Bu çuvallar takriben 24 kili 
latlab etmektedir. 

• {t * * 

1112 de Hami Jafar Fran • 
... mc bblllaevk balonu in-

" etmlftL Bu balon takriben 
tlc beygir kuvvetinde bir bu • 

!ıarıı m•kineyle ifliyor ve saat
te 12 ldlometrelik mesafe ka. 
tecuJal'du. -· 

Avrupanm mukadderatı ll • 
lllrfnae bllytlk bir rOl oymyan 

f..erdı Bamllton admdakl mee· 
1tuz. kadm, borçti.n dolayı h&p. 

~i. Halbuki Napolyonu 
~lQb eden Nellon ordwa • 
l'llını iqesbıl ve teçblzatmı 

ı.ta.t bu kadm temin etmit
tl. 

4lnıan p.iri Ha.ııs fon Tum

lllel bundan bir Uir evvel, va· 
•l~e81 veçhile, bu koca • 
illan apcm gövdesine gömW . 

bltlftU. 

..... 

Sivrlainek, cltlnyamn biWa • 
ttaa her yerinde, balmwı bir 
mahlütur. 

.. Ja'ftdaki bu yarua1ann ka
na.tlan bir buçuk metro uzun. 
lufundadır. 

. . 
Qbıfn bazı mmtakalarmda, 

yerliler ~Y yapraklanm, re • 
simde gördilğllnUz veçhlle, a • 
ya.JdaıUe eztp ufaJU,W ve e -
tekten ~lriyorlar. 

. 
Pariıı mağa.zaarDıµı biri • 

sinde, insan ditlerlle aüalen • 
ıhit ve qajıcb iki kafatul bu

. ıunan şayanı dikkat titr uma. . ' saat var. 

Şen Fııtralar 

·Tecrftbe ll binici 1 
Slpald oealmd•: 

• 

- tık clefadıra. 
ta bJnecııilm; 

tecrllbeU bir a • 
tm u.indekt bl 
nidnln, tecrGbe

li olup olm&dıjmı derhal anla. 
dıfmı 18yltlyorlar. Bu dolru 
mu! 

- Dolıııdur ama, bbılm çok 
uslu hayva.nlarmm da ftl'-

- Hayrr ... tyfal mi, bana 
hiç blnUmemtı bir hayvan ve. 
rint B6yJeUkle dalı& tedbirli 
\a.reket etmle olurum. 

~ * ,,. 
.. • s.,aııattm he • 

nb cl&llD koca. 

H ikaye: 

I \ 

iŞ 

cW,ndJr. G&s • 
81 wıqor: lllldmt ftr. Te -

' - Beni ~ mu Jeton eder. 
an.dm kana - Bay Ahmet 
fmı? Beni hep - Al101 Allo! .. JDvıet.. Vapur 

dfltHndtln mtı? Jfmını ~Uf- Birialni 

- T&b1I defU mi? Her 11& • &tiDderiD mallan teslim almı. 
bü dolabından elbmelerlnl oı. ~ {Telefonu kapıyan.k 
kazv&t plltJcbel aap, IOla . yeni bir numara gevhir. Tek. 
atı,yordum; yemeklerden IOD· rar kcvmpm1a bqlar) .ADo! 
ra ttlt8n ,..mat her tarafı Benclea tat-it olııluiw ma-
duman fclnde ~um; lbıatı Nl)W'Ulil: otrbthal • 

l\aa-..ıı- mı her htxe~ 1bıfe Dd ta-
'"'5--.& ..... bahçe -

)1e çrbrak cından P _ izle para alaNJet.ktlr. lDftt, 
lmm her taratma ııerplJW - mtıkemmel bJr 18.Y· {Oçllncll 
dum. B6ylellkle ~de 8eDfD defa tekrar telefon eder) .Al • 
hep yannnda baJandulmı hl&. loL. Bana tebv on Dd ftllDll 

kqıt atpuif da. ~ • 
Bini~ mmm a:rnm be\'Jdlr. JDnt.... 

~ lf. * 12Nt..9otsa-ı-llGIQ&a- ~ 
AC ~nL'OK im.. <'Netcma bplr) Of. .. 

M 
=..~~ SüUtaa .. ,,,. Jmdaıo hep 
• - .......... - &J'DI ""· ÇUnkl - 'bl1lt,. 
yat ~ -.ın bJr tllecar, bJr il lda. 
~ vurduimm DllJ'DD. BaJ Ahmed )'&Jms fa. 
~er. 1"a.. t.anbalun delil '!lrJcbada de 

kat seni miltee!efr görilyorum! en bll)'lk lf .,..._...... BI*" 
-t,lı ·•u• 411fiıo• e D • , .,.. 

olacalnn? dk: Dil derdim.. J'a. 
- Ne oldu! kat '1'llrt oldalam lPD ecne1ıl 
- iki. bilet ahnlfhm t öte - blfmeter JmlJlmn•m ,.. "il 

kfııhıe hiçbir 18.Y çskmadJ. Bl- adamı" 1Dll &rlm. Elı! Va • 
zlm bir lira da Mylelfkle ha. kit •aldttlr • .,_ !Pil ..,.._ 
va.ya uçtu! .qı bnlap r.ıs (KL 

)} -tf )} lıtlan p&m PQhip imla at 
YIL DöNUlııfO BmD!Dlst mala bqlar. Tam bu mada 

tJıtl1uı b&7 he • bp vuralar.) 
,.uJa f51le cU- - AbJned - BuJunm!.~ 

' 

ys: "(Narl IGerlJ9 pw. Keadlal 
- SevsD1 Jr&n- t:a1lll haltnıtdr.) . . --. ·==--Bal 9

•- mi-ertmı. ..,,,,,,. _, --- g&ii 

nJeadftlmis 1llı .... bq N1ll'l. Oturun, ... 
gij.n tam elli yıl olUJW bmmn ne mnt1e hbmet eılebWrtm ! 
için ısana gq.I bir haberim · : Kısaca !ah edin. Va.kit nakit. 
var. tir. 

Beyu 118Ç1J ıramı da beJL 1 Nuri - Bfeadlm, alsl ra - . 
I ....... ..- .......... .__ .. 

canla llOıfU)'Or! - ..._, ~ 
- Nedir! , Bay Ahmed - Beetıngıca 
thtlyar bay, aıeft'atle onan , 111aım yok. VeJreadmm açık· 

elinf tutuyor: · ' ça ~ 
_ Nipnlandpız glln pa.r· · Nuri - Slsl rahatmz et • 

mağma geçJrdJitD bu )'illlltü memden mıklat. 
. Bay Ahmed - U.am cllm -

·görüyor mUBUD; bu glln; cmun lelere. ltlzum .......... Ne iatedlfi. 
110n tabttinl de p.brdim. Ar. .,.,.. 
tık bu yUzl1k ~amtıe RDiJl nizl iki bllmeyle be.na aöyle-
malmdJr. yin.. * {( ~ · Nuri-Pek All!. ı,te .. lki 

Terdde: . kellmey1e oJdulu gibi, uzun 
ııu .... ..a _ Oğ • cflmlelerle de ~ ki, 
.wg~ ~ bayan Nezaheti amyonım. 

lumun, ild ııeııe - Bay Ahmed _ Kmın• mı? 
dir air.ıe borcuJlU :: 'WP Nuri - • • e onun. 
ödemedittnl ha- la evlenmek ~ Beni 
ber aldmı! damMl olarak kabaJ eder m.lal-

Terzi - Dojru, bayım. Fa· 
kat mademki sia, geldhılz. .• 

Mlltteri - Evet. ben de bir 
elbJee ıİmıarlamaya geldim. 

Diz! .. 
Bay Ahmed - Hayır 

' Nuri - Aman!!! •• 

' 

' . Bay Ahmet ..:.. sa IJl bir çocuk-
•1DUIS Nuri, na • 
mU11118mms v e 
niercwntz.. Fa -
kat kamu de • 
tuatıu.. ı.m 1 • 
çlnden ça b u k 
çrlnnanm ,olu

nu bilmlyonrunu. Kl,op ol -
mama ve g&ıtık JmDınmuna 
ralnıen bmm pek l1l ~ 
ram.. Bana k1inlu. cllretklr, 

--p, fllmtıttde bula ~ 

Klefll(kom·edı 

ADAMI 
c!11a ecWııllecet bir d•mMl lL Nuri - Kerhalia, D1IBn-.. 

mm. Sis bu tipte bir genç de- ım? Beni oturmaya da.Yet etı. 
ğilahılB. BU•bıre açı1ınanD, miyol"8UJlUL.. Fakat buna liL 
belki. Fakat timdi buna lmkAn zum da yok, ben kendim otu-
yokf. (Elini uzatır) GıQle gU • nınım... (Oturur) .. 

~ 

le!.. Bay Ahmed - Fakat. .. 

Nuri - Demek • P, Nuri - Bıralmı konuşa • 
kumu, cOretklzo bir damat hl· ymı! .• Ne gllzel eviniz var. Ra 
tlJO!'BWlU& öyle mi?" .. hatam olm•nmn ya? .. (A -

Bay Ahmet - Ev&. yakJanm m••nm llmrine ko-
Nurl - Pek All!- (odadan yar) tam Amerikanvari bir o. 

çıkar). turat. Sis bunu anlarsınız. 
(Bay Ahmet tekrar' ewaJa 

Wklke blflar. Kapı vurulur). 
Bay Ahmet - GfrJn! 
<Nuri girer. Bu deta an 

bil' prob. tümp. G&ltık " 
ler! w berinde~ var. 
Gqet mahcup bir hali ftr., 

blltQn mobilyalara çarparak, 
hep &1111 mahcubiyetle ba1, 
AhmedlD m•a1ma JÜlqır.). 

" .,. Ahmed - DllW.t edin, 
oturma. 

(Nar! oıtmma1t lılterken he. 
yeNmMan J'll'9 dtlfer. Nml 
koımıwlm prib w mahcab 
bir the taJrtnrr)~ - Oh! .. Af· 
fedlnlDIL 1 

BaJ' AbJnetl - Ne llt!Jor. 
llmmlt 

Xmt - Ba7. bientm timim 
Orhandlr-

Ba)' Ahmecl (bmlenblre) -
amdm ı.na neT .. 

Nuri <allar glbl JIPU'li). 
beni b5yle kcrkutm&Jm b& • 
ymı. Ben o kadar mahaulnml 
tll, .t.a • ii6aba- •Jrtnı 
plUın ı sn, 

B&J: Ahmed - Fakat, ha. 
ymı.. 

Nuri - BıraJmı konup ,. 
yım. Bir alpra foer mımnm1 
Ha.yır! IÇllleZlleDJz daha iyi°' 
lur, çllnldl zaten beade algan 
,ok. .. İman dalma kmdlsindı 
ohmyan ıeyleri teklif etmen. 
Bu mOkemmel bJr Jnınıubk .. 
tır... Siz herhalde bunu bilfıt. 
alnfa. ~le adammnrz 

Bay Ahmed- l'abt... ~ 
Nuri - Danm sbıe :meseJlıl 

Ji aıılata.yım! tete. alzln ıeaa 
kızrnn NezaheU g&-dtım. Ho 4 

IUDl& gidiyor; O:ıu derhal b8I 
na verin.. 

Bay Ahmed - fmHnı yokl 
Sis p bhl. ut.mnu., .. 

~derece cUretldrl: N: ~:!t"~ 
" -''"--· ., ~~u. 

Bay Ahmed -' 
!Mil. 

Nmi CTabil -~ 
ama alarak> ~ .. r.-....Ba/ 
da mı reel cen. Bay AJımecl - Hadi alfa • 

mayın, anlefm babpn.. .. 
Nmt - ..bJataJm. b&)'llL • nuz! .... 

br 'VWiyonu.. 

Sem det& bayan N'eabett p. · (Si)'ati p-okumı ve bıyık ı 

dtlm .... GördGm.. G&am.. - tanm da -...nr>. 
.,._ w..., 

Bay Ah!P'd- S&bUlll bl· 
tlrln... (.»:bmıeytn!.. 

Nuri - Ve... ommJa nJen. 
met lstl,arum... 

. Bay Ahmecl - Siz ml ! 
Nuri-~ 

Bay AJunecl - Bayır, b
tum, m ~ mahcub, çekingen..,,,. ame gtUe.. 

Nuri - l'abt... 
• Bay Ahmed - Bayır!-

0

(0. 
DU kolundan tutarak kapıdan 
çıbnr) Ot!. 

(Vaam bqm& oturarak 
tekrar evrakı tetkike bq1ar va 
mtıtenııwıı,en mmldamr. Ka ~ 
pı tekrar vurulur .• ) 

Bay Ahmed - Girin, glriıı. 
(Nuri girer. Bu defa bqka 

bir pardöel1 giymi§, siyah bir 
proka ve Ulltelik ldlçU.k siyah 
bıyıklar takınıp-. Gayet ell -
retklr bir hali var.) 

Bq AJuned (hayretle) -
At •• Nuri! .. 

Nuri - IMıt, isim. .. ı:.. 
ftll mehc:ıub 'bir amc, ıoıml 
da. altretkl.r bir pnç halblll 

• . . ctr4lm. Sis de belll tanıma ~ 
dnug 1 BOylelDde ... tur .. 
DU, acık ... her ifhı altm J 
dm blJm.NJecek bir genç oL 
dulumu Japat ettim-.. Şimdi 
bana ]mmm wri:por mUR .,, 

nu? .. Nami Jmrnu bir ımd 
delil miyim? •• 

Bay Ahmed - Çok kur ~ 
nu. •.• Ltlmmvnden far.la JmıW 
nu. Sisi hnlrhr JOk damatlt' 
ta alamam. •• Çllntt1 benim ile 
lerlmde bana :rekabet etm8'I 
blb.rllDn. •• GWe ctUe !.. I 

BULMACA 
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30 seıne evveu EmnnöınQ maycıanı ve Dokuz kuyr.uklu kedi 

Al Veğaöaiürn Kam ç Do o 
ı d ·· · medenfiyet ı seyre y e u n vay 1 lnglliz mahkemesi, dört asıı lngııız 

insan yiyen yamyamlar, balla girmemiş oımanlar, ibıelle bak çocuğunun kırbaçla dClvUlmesıne 
E;ıfel hulf'sinP, vahşi hayvanıaı d;qaı ı karar ver dl 

AJı ilia, asker beş, başıbuz.uk 
un para I 

------* OkYVlYP vazma~n 
c3mayan aşuknaıro seva 
gUIOerrJaııa ven ı cama 
avaıısunda mslktuB) 
yazcSırrıroaırcaa, aışk 

mektupnarınan bDr ~os
mı tııazoırdo ve hepsi 
da ş~vne başuaırdır : 

HAZıR 

AŞK 
Tende canom 0 ({ten· 

ce dnhanam, Ruhu re
vanım, seovı endaı
mım, Canımın nçı, !Ru
humun ennsı, Glt;nlü· 
m ltlı ın pa ırnsn •H 

mektupları 

V1:nkamlfn ({111.elllltinl kapayan dük
llAnlarııı yıkıırılıuas,na karar verilmesi, 
bana, Yenlcami meydanlle Eminönüoün, 
otuz ikJ yıl önceki halini hatırlattı. 

O zamanlar, Yenlcami •vlusu geniş btr 
ahş •eriı yeriydi. Bura~1, bir nclAmın, ya. 
but bir şirkelfn dükkllnı deı":tiJ, birçok in
aanlarm ayrı ayrı, fakol fııtanbulun her 
ıınıf halkının tek diikkAnıy<h. 

IJur:uta 6yle b!ivük ve vitrinleri sfslD 
dll1'kAnlar yoklu. Bu~OnkO mevrut kah'~e
lerle, çürük enrık dülckfınlnrclan ba,kn, 
mcyıtnnda hüyüklü kftçftktn borakalnr. ra
dırlar kurulmu,tu. Yenilecek, leirel'ek, .ıl
yllecek şe~·ler, baraka ve ('a<fırlnrda ı1ntı. 
lır<fı. Amf'leler, poli'ller bahriye ve ni;ı:a. 
miye neferleri serseriler, lınrılar. hor:ılar, 
köylüler, hırsn:Tıır. muhıırirlPr, ır;eyisler; 
so1rn'·I:ırdnn köpek plsli~i torılnvan 
f(>r.ukltır, karlmtar, IMhmrılar, <filenriler. 
en•ıırill h:ırıhahnlnr, mnvnıı<'ılnr, Vf'lhn'lı) 
her çe,ıt halk tahnluto;ına meno;nn ln'8nl:ır 
rf'n'·I! menrlilrten lento., oollne. l.,nrln knn 
dııraflan tnl<ıın\'eve, ('i,.meve. ''nthl!a, ar. 
muıtnn kıın<fil fitiline, lcn<;venılnclt>n, tnr. 
han:ıya 'nlvnrrt:ın ımntnlonn. ,ekt>rrten ı1n. 
buntt, yatak çnrsafınrfan fnniJ:h-a, :rnr
gnnr?an ı>llft>,·e. ('Oranfnn lfilmlh :mnle. hn. 
T1 kıırmı"I reıflnoottnn nvnh•t>Ye, hn.,örfii. 
siin,.en steJmllk f'lhlcı"'ve. urlmrun<lrın rlnı1 
•r.lı k rlonnnn knıf.,r tıeı,eyl bumdan alır, 
s:'l•nr. me7.ıııfa vf'rlrrli. 

Ça-l•r ıtl•m-fıt tn,r'tnt"lh.1" 
Köftecilerin O<'oklnrı ııabahlon ak~nm:ı 

korlar mey<fanı ya~h blr koku lçin<fe bı
rakırdı. Seyyar te:ı:gllhl:ırın üstüne konulan 
bOvOk ko:ı:anlıırın içinrte başo;uy11na çorba, 
7ıtltlı tılav ııat11nlnrın, aşnreC'llerln, ml1hııl
lehlcllerln, yeml,rilerin, b11klnvnr1l::ırm. 
IK\r('krllerin. T.:ö,el<"rrte, mew1nnlıırıfa rlıı. 
Y•r dlnlerlntfe halık lmmrlnnlnnn. knvıır. 
m•. c-l~r tıvı~n "lafnnlnr1n, mE'v<1lmint> ııö. 
re nyran~ı,nr1n, hor.nrılıırın. krcıtnn<'<"İl<'rin 1 
.,nrl'<'11erfn. mt!'lırt"ı1arın etranan bir da
kıkn hoş kıılmnuh. 

Arada sesler duyulurdu: 

- Am<'nr.. Beş paralık ekmetr, on para. 
lık ci!ler verl 

- Yirmi paralık kavurma, on paralık 
ekmek Mehmet dayı! 

- Recep, llç körte- bir tayın •• 
Recebin, Mehmeı dayının uzoltıjtı kevı1r

mny1 ~il!)erl, Jıörrcyl ekmeğin, eııker t:ıyr. 

nının orınııınn yerleştirerek camiin kena. 
rına çömelirler. Güneşe karşı tatlı tallı yer 
ferdi. 

Oüyükı;e bir kA~e ('orbıı, hUyOk bir ta. 
hak plılv on )'ara irti. Cııdırlnrm altına 
kunıl::ın \'e (idareli lokantalar) citye şöh. 
ret kaıan:ın yerler<fe de en pahalı yemeıtin 
tahaıtı oıuz para idi. Runlnrın <fa kendile. 
rine J(Öre birçok müşterileri vardı • 

Tencereııl tla,ınc1a, peştemah önilncfe, 
Rvnc:larının içi kıpk1rm1ır, ııo1ll'rl siyah 
zeytin ııibl pırıl pırıl pıırlnyan rtolmac1 A
ran haC""tlıır, htnnhuhın muhlt>lir kö~ .. lı-rinl 
<fÖl:ı'ilılctan "onra, Yl'nlcamlde mola verir
lerdi. nunlıırın ha,h<'ıt müsterileri küfed 
ve ı1er'if!rl ('oru':lıır<fı. MeleliiU bn<'tva ~un. 
rlıılnr mı, d~rl bilvUk <!olma ıılırlnr. heş 
rmnıhk .. 1tm('l;fe ~ö,..f!irfırlerc11. t~-;tünt' hlr 
rle ht-~lik ll'lllre '.\'ediler mi, artık keyirteri. 
ne 'IOn olm:ı:ı:dı. 

Tavcıl:ır, hurnfla hfrfnkım sar kö\"li\lt'tl 
mt>mle1<etine rliinme'< üıcre tmhın:ın le7.1ce. 
rerl ıt<1kerlerf nlıfolırl::ır, ı;tfitnüş rliye fak
fon saat. kö'il<"k Mlnrları1ı . nır hıkrm n<f1 
ta,ınn l'lmo" fliye alanl:ırın ve köv<tekl 
yıı\"uklusuna 1ıönderenlerin sayısı ylizlerce 
1<11. 
Pa..,ele,'t>rh efo1a,,farı 

Papelciler ~emsiyeden tcz"ilhlarını bu. 
racta kunırlar, "papaz bulma!., oyun ile bir 
çok zavallılann paralarını dolnndırnrak 

ke'ielerin i <foMnrurl:ırcfı. Hırsızlar. çalrhk. 
lnn pnnt:ıJonları, nvakkııplıırı, pnltolnrı Rit 
paz:ırına ıılltürnıezler, Ven lcamicle, hırııız 

mnh ıılm:'11'l:ı meşhur Knrrırnanlı Anclonln 
"c-rm Mnrtf'7'ay:ı "lntnrlrrrrtı. 

Yenlc-nml işçileri bnr:mın ktıvtu knhve. 
lerinfle ıo--l:ıııırlar, yapacakları işleri ka. 
rnrlaştırırlarclı. 

Berberler seb!l barda6ı gibi dknlfrler, 
on paradan ~ıayarak kırk paraya 

- l«&dar ücret alırlardı.. 

Kahve sahlpferi bnnlnTın rel.:;Jerl Rfbfy. 
di. Parasıı kaluiılara borç verir, polislen 
saklar. kahvesinde yatırır, (içeri) düşerse 
bakardı. Şikbet vukuunıla Osnurnlı hükö
melinin poliııi, kahvecilerin hırsızlllrtlan 

ve yunkcslcilerden pay aldıAını bilıliRi 

için, bulunması ve yakalanması lll:ı:ınııceı. 

dili halde sabıkalıları Yenicumidekl kah
velerde aramoıdı. 

Bundan başka gene bu kahvelerde bar. 
but postalan kurulur, yorgnn ihtünde zar 
MDnnır, polisin gözü önlinde kumar oyna. 
nırdı.Kahve sahipleri polise de "sus payı 1., 
•erlrlerdl. 

Kahvelerde yatanlar da eoktu. Serseri
lerin, hıro;ızlnrın, kopuklnrın, ena'lıı ba
bno;rı çocuklnrın çoğu f{eC'clerini burada 
ı;teçlrlrlerdl. Parasız olanlar, köprfi oltınılıı 
Venknmi merdivenlerinrle kı\ rılıp uyur. 
tar, bazıları köprü bnşında, veyahut şehrin 
muhtelif seıntl rinde:..i sabahçı kahvelerin. 
ete sahahlnrl:ır dı. 
Ynımak içi,1 vererek rınrasr nlnnlar. hn

mıımrlan rlnlıı- uru:ı: olcln~u ldn \'enkaml 
kahvelerine ,ıelirler<fi. f\nhveei, malta taş. 
lnrı ü-;filncle balık isliri yalnnlarr!nn 20, ki'. 
revetlerrtf' ke~tirenlerclen fil p:ıra ahr<fı. 

Tavana yakın (asma orta) tahir C"tfilen 
yerlerde yalnnlnrdan yetmiş p:ım ile ikt 
kuruş ıılır, fnkııt bir battaniye ile otlan 
hlr. ya~tık verirdi. 

Panorama 
- Seyreyle gözüm A frlkıı ormaT>!armrtn. 

kf voh'Ji hnyvon farı!. flırelle hak Parlcılekl 
Eyfol kııleııine .. Dün~·ıı harikaları, acnip 
hayvanlar, insan yiyen yamyamlar, seyri 
on paraya .• 

RekHlmile kDçOk bir kutunun kenann<ta 
ki delikten pıınorııma SClTelliren <flrllll 
siyahi Osmnnlıı, fırrMakçı marlrahııılnrın, 
hnrdnlh heş pıırııya hoynlı şerhet satanların 
efrafıtıclıı, J1enç ihtiyar, çoluk, çocuk, a~ 
ker. amt"le ı;:cnı: iri'li sortalar ~en iş bir hnl. 
kA teşkil ederler kimi rınnornmn seyrl'ıler, 
kimisi şl-,esinl, ı:ıfımiıc; t:ı' · llrli c:iıtnra tııho

kasıoı, usturayı almak lçin kuruşu vere-

Eski devirlerde do7:uz kuyruklu ~i Ue ctö'V11len bfr auçlu 
Başlığı gören okuyuculanmız "Do• 

kuz kuyruklu kedi de olur mu 7" diye
cekler r Burada kuyruklu kediden mak· 
ıı.at" neclit biliyor muaunm? 

Resimde de gördilğünllz gibi dokuz 
kuyruklu kedi denilen nesne bizim bil
diğimiz sinirden imal edilmq kırbaç· 
tan başka bir ıey değ.ldir. Pakat, me
deni Avrupa ve Amerikalıların kul • 
landıklan bu kırbacın ıt.;un~a tam do
ituz tane sinir vardır, 

Pek e~ki zamanların terbiye vası -

tı.hlc:kat neticesinde bu dört haydudııll 
Londrarun ~n ~ek ailelerine ~~ 
ıup· tetbiy~ göıınnı Çocliklar oıau~ 
ve 1ıaftl t:aridat'in hariciye mesleğine 
lntiSap etme) bere bUtuııduğu aısll -
şı!mrttır. Mahkeme, ·aile aeviyeıerird 
oazan itibara alarak bunlann ••do~ 
kuyruklu kedi., ile -.:ezalandmtmatarıt!S 
ve Harley ile Vilmere yirmiıer, Jeti -
kenıı ile Laıudal'e de on· be§er kıtba~ 
vurulmasına karar vermiştir. 

Dört haydut karan qidr iti_, 
ta81 olmuş olan bu kırbaç, yakın ıa· mahkeme ulonunda bayılmışlırdıf'. 
mana kadar Avruparun ve ytni mede- Dokuz kuyruklu kedi denilen bd 
niyet dilnyası olan Amerikanın bazı ~ırbaç, ç2rlık devrinde R~syada yeg~ 
şe!ıirlcrindc göze çarpmıftır. Bu kır- ne dayak vasıtası olarak kutıanılıfO ' 
.ıa.:m tekrar dirilmesine aebeo elan da, dc·~~t büyükler:ne karır itaaıslllik t' 
geçenlerde Londrada mztıkemeılnin dip Siblryaya sürülen mahkQmlar 1>\t" 
vermi1 olduğu bir karardır. r.unla döviililyordu. 

Harley, Vilmer, Jenkina ve Landale Dokuz kuyruklu kediyi bugiln A_. 
it.minde dört genç bundan lir müddet rlkada kullananlar esrarengiz J.{ıı • 

evvel Londrada Elieinne BelJanger is· Klux - Klan cemiyetidir. Bunlar. bd 
~inde bir mücevheratçr;a saldırarak, kırbacı, düfQWÜ&nna ve kendile~ 
12 bin ingifö: liralık mllccvhcratını ihanet eden ua1anna karp kullanın-" 

==ga=s=p=e=tm==iR=,l=er='=r.ı==b=ıt=a=n=ın==ya==p=mı=='=o=l=d=uğ=u====t=ıd=ı=r=la=r=.===-===============:::=:;;=:::::; 
rek hnhire ı;aç fırıldajh çevirerek göı l ff(jnlerde Galataya, Kf'menltını dotr" fi' 
koy<fuklnrı !Jeylerin üstünde durma,ını :ı:anrrken, başta hacıya#ı olmak ilzere eO 

heklerler, hazıları da yanık seııtl muhat. Itır kokulari sürünftrlerdL 
rehictnin ahtnk11 nakaratına ,e,ıertnı uy- Hazar aşk mektuphr ,. 
durarıık onunla beraber okurlardı: ArzOh~lciler Yenlcamlin en t.ratct~1 .. - On paraya bir tabak, ne alırsan ue de tik tiplerindendl. Önlerinde portakal. .. 
~~ . ~-

- Ha,·fli he,, haydi, beş, karlı, buzlu mon sandıklarından yapdmıt birer kllf 
haydi BEŞŞŞŞŞ 1 tasln#ı, etranarında birkaç lnd t>ac•.,.. 

Burarlıı çere kuVYetlle tuhaf tuhaf ışeyler sandalyeler "tıl'dt. Uçlan maktalınn'llf dol" 
,atan arlaınlıır dn vardı. Run1ar önlerine· mış kalemlerle, çu~ur bir tabak l('irıeore"" 

durulma$ ~ı~ Çanakkale lfl yeşll nı ,, 1ıJı kilı:ük bir masa. hir sandalye korlar, Ü5- • yo" 
tOncle matahlnrını te:o1.hir ederlerıli. kinde kep hokka!'t1ndan başka bir şeylen fıtf" 

Oku:>ıJP yazması olmıyao Aşıklar, se ,11 
dfş aıtrılnrın1 köl<iinclen kesen ilaçlnrıJ:ın lfl.crine burada mektup yaıdırırlar; Wfe~ .. 1 .. lutunu.ı: da, mürekke11, y.ıft lekelerini çı. rn .,... 

canım , gonce dehanım,, ruho reqnı • 11~ı, karan snhıınl:ırsı. nışıırtır~ız, kalaysız tene- ı vi endıımım, canımm içi, ruhumun ... e.1 
ke, çinko lt'himleyen m~cfenlere; camlnrı, ııönlümün perlııl, ,diye ba~lavan bu .. ,,11•;:1, ıfemlrlert pro'la ı:fihl tloftrayan elmaı.Ja. J fırl" 

ler, "Nemikaf Aşıkane., er, .. nan 
1 

"'" 
ra ( !), floş tarııfınn. mume henzlyen yu. aısk evimi yaktı, kalhl nalllmm1 t1d il JiS 
mu.,ak bir mnıtdeden ufak bir parçr koyup diye ıfevam eder ve ekseriya ~öyle bller ' 
Oslüne tükiirmek, yahut limon, portakal Likallmahlrıp 
suyu <famlntmak suretlle kibrit!'llz, çok. Slfallkulup 
mn'csız ıılıtara yakan ilAçlara kadar ('etli Gliıüm ua,lle 
çeşit !'ieyler vıırdı. Yarıldı mektup _. "" 

Mühfirciilerle flıtharah teshlhçllerden nu mektupların .-şlcnameterln hef':J>el"" 
!'lonrıı, Yenicamiin dekorunu ıı;ftı.liyen ar- takım kitaplarcfnn kopye edilmiş f• e'l-
zühnlcller, beraberler ve eskicilerdl, Yazı leme şeylerıff. istediklerini sorarlar. •"'tek" 
yazmak hilmiyen kıııfınlnrla erkekler - k "h r 
hoş o <fevirlerde o'mmak yazmak bilen. velrlen yazıp hazırladı lan azı f11'"~ 
)erin de birer mührü vardı yaf - im- hiplan .. 1 verirlerdi. Bunlara lmıa ıı yeııl 
za :ı.:.·erlne "'armok bmımamak irin, mülıür- yahul mOhOr baı;makla lı olur, bıter'ıı•'' 

" " bo,tan mektup yatnıak klllfetlııe 
ler kıt7.rlırırlar, en kötii hir yaz-ı ile kazılnn kıılmO'l;tfı. 
mühOrlerf siyah hlr ~aylana bnatJyarak 
bovıınlnrına ıı~ıırl:ırdı. · 8Prherler "'"' 

Teshlhçller. ayni Mmnnda, Yentcamlln · Yenfeaml ·berber1erfnfn .l('lncfe eti ttft' 
ıtrıyat tiirrnrl:ıriydi 1 Mchmetdkler, ah<"ı- otnnfnr ohftt~ frlbl, a~ır eHIJeı- efe ;:. _,,,. 
far, araharır:ır <'nmn namazına plderken, Bunlıır~ §lı:qdJ bıthre ol•n y~re 11"11 ~ 
Kaptılıçarşıd~ piyasa ederken, izlnli olduğu , . . ...- .De~ .I& i 
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'rimsahın ağzından fırlayan 
5 r akkas, oynamağa başladı 

1i hatayl, 18 topluk Floransa atlası ve 12 
adet yaldıı:lt gümUş tastan mürekkep 

~'/~ "~ kıyml"tJI hediyeler getirmişti. 
~ O gcco de, We devrini açan bu mu-

SUnnot dUğilniln on ikinci günü de Jun<lu. Kadınlar için Okmeydıınmdald 
l'aftnurlu geçti. Çadırlarda saz &\,emle- Atçılar tekkesi llo elvan aynlmıgtı. 
11 ile, 1'ol kol çengiler aynatılarak, bok- Sadra.zam &ilahlarının emrindeki asker-
~bazıar aoyrQdcrek eğlenildi ve soh- lsr ve zabitler do tekkenin ve clV&rUlm 
bette vakit geçirildi. · muhafa'zaama memur edilmi§tL 

~a~uren dindjği bir sırada 263 ee- o gün Okmeydaıımdakt :ziyafet ve eğ-
birlj çocuğu ile 73 köylU çocuğunun iş- ıencelere Sadr:ızam riyaset ediyordu.. 
t1~1yle bir sUnnet ayalı yapıldı UçUncU Ahmet de, duba oenllklerinl 

:bu gUn, A \"Usturya ve Hollaida bal- seyretmek l~in Aynalıkank kasrına git
)Qeıan davet olunmuoiardJ. Bunlar, kıy- mitti 
~~düğün hediyeleri takdim ettiler. Seyirci kayıktan o kadar çoktu ki, de
-.llllll"fr çadırında ıerctJertne aJafrup nlzln yllzU kayıkla örtUlmll§tU. KUrekle
btr ılyafet verildi. Sefirlere çıkan1an ri Jamıldatmanm bile imkAnı yoktu. Gc
~ekler gQmllf ve altın ub•0 larda mllerin 1latll ise mah:ser gibi dolu ldi. Bu 
~Ulnıuetu. AJrpma dofru hava açıldı. gQn. deniz eğlenceleri arumda sabık 
~ctı Ahmet Okmeydanmd&Jd otağı- Mlmarbqı ltrabim Etcndlnlıı timsahı 

: Keldi. Gece muazzam bir fJfek tenli- binlerce lııaanJ hayretten hayrete dil -
Apıldı. Flrdtı: lbrahJm Efendi tarafından yapı-
~tlıı on ;llçllneU gllııll c1aha n•ll Ii.n bu tJmsah sureU. Uç .,Çifte bir ply~G 

"ttt 440 goCafan ~ ·'* .aaaet ~e htl. Ust ceuee1n1 açıp ka
~ oldu. Tersane ~nn.nde bir duba pn- pıyarak deniz yllz11nde yanm saat ka
,. 1apalch. Sal il.zerinde kurulmut olan dar dolqmı§, sonra batml§tı. Zevk ile 
~kaleye tenuıelllerba htlcumu l&h- seyredilen bu timaalı çok takdir edil -

S>ek heyec:aııb .,. ııeeell olmqtu. m1§tL Fakat blr aut kadar sonra battığı 
ıtn~rıla tenliklerbıe rece de d8ftm e- yerden tekrar deniz yU.ıUne çıkınca, 
'"'IQl. O gUn çalrıl.mıe·olalı Venedlk bol- takdirler, bir heyecan ve ha~Tete kal-
~ da kıymeW hediyeler takdim etti bolm~u. Bu sefer ağzmı açıp durmue-
d..~Un on dördllnctl cflntl, OJmıey- tu. Açılan ağzından rengarenk esvapla.r-
-uıtda, kadın erkek. çoluk çocuk. btl- la bet tane rakkas fn'lamı§, tiınsahm 
~ lıtanbul baJJrma fevkalAde .muaz- arrtma binerek rakaetmcğe b&§laml§tl! 
~ ve sabahtan a]qam• kadar de\-am lbrahlm Efendinin tinuıahı, on sekizinci 

~etı bir zlya.fe.t verildi. Yalnız 10.000 aıu:r ortalarında yapılmıa bir Türk tah-
bia Pliv ve zerde dajrtı1dı. telbah.lri idi! 
~O CUıı Okmeydanı, mahferden bir ~r- Düğilntın bu on d6rdilncll günü davet-
~ idi. Bir taraftan ziyafet Verlllrken, Wer ArUmd& bulunan Dobrovnlk balyo-

~er taraftan da eğlencelere devam o- sa da 2 top kmnızı kadife, 10 topluk tel-

~mlf·J1!MMJjll;Jt.i•MtjWl·Dl·M;l•J,t.t :IMCClf 
- Ne zararı var? •• 
- Nasıl ne r.a.rarı var baba?-. Jki sene kaybettim. 

nuanı ııUnnot dilğllnUnUn aon geco eğ -
lcnccleri yapıldı. Gözleri kama§tıraıı. 

kulaklnn uğuldatan muazzam, muhte -
ıcm bir Il§ek rJenliği oldu. Okmeyda -
nında karadan yUrllyen çektlrll kandil
den bayraklar, alevden sancaklar aça -
rak sanki bir atea gemiııl olmuıtu. Deniz 
ilı;orlnde de nurlara garkolmuo sallar do
laşıyor, pUskUrme, çarkıfelek ve MUhril 
Süleyman !iııcklerl aWıyordu. 

Ertesi gtln, sünnet dUğUnlln son on be
t}inci gtlnil UçtlncU Ahmet erkenden Ok
meydanma geldi. O gUn için padJpha 
kıymetli pllardan yapılmI§ bir oba Jru
rulmuotu. Yanına bir oba da sadrazam 

için kurulınuatu. O geceyi Okmeydanm
daki otağında geçlrmie olan lbrahlm pa
aa, erkenden yeniçerilere ttlfek taliml 
yaptırtmı~tı. Enderun ağalan atlı cmt 
oynamı3lıı.rdı. UçllncU Ahmet geldikten 
sonra da bUytlk bir at k03usu yapıldı. 
Gedikli emini Mmırlı Mustafa ağa kODU
ya memur edildi. Devlet erkln ve rica
linin ve diğer memurlnln ve halkın ko
şu atlan bu milısab:ıka.ya fottrak ettiler. 
Atlarm sahiplerine ve binicilerine allr 

' enılni tara!mdan hediyeler verlldL 

Bu gUn de adı gösterilen 180 çocuk 

sUnnet edildi. Hokkabazlar, perendebaz
lar, cambaz.lar hUner gösterdiler. Bu 
gUn düğüne davet ~dllmlf.olan Eflak ve 
Buğdan voyvodalan kıymeW hediyeler 

takdim etiller. Eflak Beyi: lld gilmllf 
leğen ibrik, Qç gtlmUa e&mdan. 4 ınmuı 
mqraba, 5 sOmlll. kahve ibriği, :IJr1 gQ
mllf tepsi, kıy:metll lnımqlar, muhtelif 

renkleme .atlaalar ıet1rilmlatL Buidaıı 
Beyi • elmaslı bir celeü ftrdl. Yine 
bugün dilfi1ne çafnlmıt olan Rum ve 
Ermeni patrikleri de birer mücevher 
kupk ve ktymeW kumqlar vermlfler
dl. 

Uçthıcll Ahmedbı otağı ~ntıne dDdJmtı 

olan direğin tızerlndekl gtlmilo maşraba 
içindeki çil akçe mtlaabakası d& bugUn 
yapılınl§tı. 

Direfe llJr tmnanmafa bqlayan, at
let yapılı g{lzel bir delikanlı olmuetu. 
Hemen eoyunınuı dlrefin tepealne doğ
ru, kement kullanarak Çllan&ğa başla -
m11u. Fakat, blr aralık, ortaya bir de 
Tatar dellkanlıııı çıkml§. o d.::ı. tinnaıı -

mata ba§Jıyarak blrlncl delikanlıya ya
n yolda yet.i§mfe, lkl dellkaplı. direk Us-

n 

Halk.-ın toplantı yerlerinden: Limanda 301~ 1ca.hvcler 

tttnde uıUcadele edeceklerine paralan 
yan yarıya almağıı razı olmuşlardı. 

Direğe tırmu:zıa milsabakasmdan 
sonra da Okmeydanma kunılmua olan 
çadırlann !ökillıneslne ba§lannıl§tı. U
çUncU Ahmet Okmeydanından Topkapı 

sarayına döndil. Şehzadeler, Topkapı aa
rnymda sünnet edildiler. 

Bu vesile ile de ııarayda, enderunu 
bUm.ayunda yeni btr eğlence devri b&§· 
ladı. Zilhicce ayının birinci cum& günll 
BabıbUmayunun içine ve CebehA.ne önU
ne sllr emlnl, cerrahbaşr ve cerrahlar, 
mehterhane ve çengiler için çadırlar ku

ruldu. Saray gılmanlarmdan 550 kadar 
çocuk ile 29 nteancı çocuğu da cumarte
at. pazar, paza.rte81 ve salı günleri, ge
celi gilııdilzlll tertip edilen eğlencelerle 
sünnet edUdiler. 

Zflhl~e aymm altıncı çaream'ba güntl 
batta sadrazam olduğu halde bütll.n dev
let ricall ve ulema, divan eavaplan ile 
Bayezltteld eüJ saraya davet olundu -
lar. Eski saray bahçesinde kendilerine· 
m&haua kurulan çadırlara lndlrlldller. 

Saray memnrlan ve hademeleri de 
en parlak elblaelerinl giynılflerdl. Eakl 
sarayda g5z kamqtıran blr hqmet ve 
debdebe vardı. Bqmda kallavi bulunan 
Mdrazam lbrahlm Pap, kırmm çuhaya 
kaplı feYIWMe: ~Ui bir l&DlUI' 

ldll'k~- ..... ~~-
raydaa çılranlan ıehzadelerl yaya ola -
rak kaıııladı. BUyilk ıeh7.ade atma, 3-
bUr kard~leri de bir gerduneye bin • 
dikten sonra lbrahluı Pap da atma bin
di. 

Muazzam nahlller, Bayazrt lr&pısmdan 
tıkamadığı için eakl aaraym SWeyma -
niye tarafmdakl kapmmdan çıkanlnuftL 
Eski saraydan Topkapı sarayına kadar, 

Şehzadelerin ıllnnP.t alaymm geçeco~ 
yollara, yeniçeri neferleri selama dur
muşlardı. Hepsi de en parlak mcrnsJm 
elbiııelerinl giymlelerdl. Alay, Miskc;ilcı 
kapım Eski odalar, Saracha.nebaşı, Hor
hor ç~el!l, Aksaray, Well, Eski top
hane, Valdc ham&!Dı, Divanyolu ve A -
yasofya yolunu takip ettL 

Ucnncü Ahmet, oğullannm ısllnnct a
layını, Aslanhane yarımda Nakkaşhane

de yapılan bir kasırdan se~Tetti. 

Alaym geçeceği yollarda nahillcrle 
mani olacak phni§inlerin, cumbıiliırm, 

genlo sac;aklarm ytkılma.sma, tersaneli 
kıya!etlne glnnla olan dalfes tulumcu -
Jar memur edilmi§tl. 

Her nahllln d6rt blr taratma dörder 
kol tayin edilmi§tJ. Her kolda, onar ta
ne dalfes, al mintanlı tuvana tersane 
dilberleri nrdı. Şehzadelerin sünnet 
alayında, nahlllerle beraber aeker bah
çeleri de geçtrllmlttl. Şeker bahçeleri -
nln toprağı eekerden, tozu niliıkten, ta
kıl tql:ın badem nekerinden, laleler. 
nesrlnler, gtlller, zllrnepler vcsclr çl -
cek.Jer de rengarenk nekerlerden yapıl
m11tı. Şeker bahçelerlnl de iri yan ter
saneli delikanlıları taşıyorlardı. Bunlar
dan sonra da 40 nefer kırmızı mintanlı 
tersane neferi, gellyordu ki ellerinde 
birer tabla, tablaların lçln<\e de ıeker • 
ctaa ,.~ bt. ın. ~ ~. cetıt ce
att hayvan tasvirleri Tardı. 

Bu muhte~m aQmıet alaymm ba~
da da btlytlk ıehzade SUleyman gidiyor
da. MUcevher taJrıınlı bir ata blndirll -
mlfti. Bqmda, tıyınet biçilmez bir ısor
guç dalgalanıyordu. ObOr kardeşleri lae, 
arkadan gelen bir gerduue?Vn içinde f· 
diler. 

-Bl'l"rl-

Gaziantep Nafia MDdDrlUğOoden : 

Kersentaşta yapılacağı 113.n edilen gtlmıilk karakol binasının yapı işleri 

umum mUdUrlüğünce Akçakoyunluda y apılmuma. !Uzum görüldüğü ilan olu. 
nur. (1424) · 

YtA B'A N ·C !t ı DtllLILIEIRIE: NIAIK L 11 H A·K K 1 ·M A H.F UZ OiU R E 

S UAD, ruht bir ihtilaç içinde bunalıyordu. lstanbula dö.. 
neli, evine geleli üç gUn olduğu halde ev halkıyla ancak 

ilk gUn ve o gUnUn akşamı yemekte bulunmuştu. Odasından 

çıkmıyor, bahçeye bile inmiyordu. Suad, bilhassa gözlerini kay. 
bcttikten sonra saati saatine uynuyan garib bir adam olmuştu: 

~Bunu kayıp saymamalı çoeufwn ... Bu iki sene içiude ha. 
' kaunmıı oluyorsun... Yine bir gt1n gelir, bugün kayıp 
-. l'dtkıanııı telafi edersin •.• Yeter ld. mhhatli ol. Benoe kendi. 
~-hcrkeae evi de mektep olabilir. Çalı§ın& ve öğrenmek 

HABERL~ EDEBi l°J!:l'RJKASl: 21 
En kUçUk me8eleleri kafası içinde i§leyip bilyilten, en ehemmi
yetli hMiscl~ kar§D!mda da. soğukkanlılığmı muhafaza. edebi .. 
len bir a.dam. •• 'Tabii baba ... Evde bcit durmamak için okumak istiyorum 

~d neredeyse .. annem.. diyecekti. Kendisini çok çabuk 
Yazan: Hasan Ras:m Us Daima Fcrid'le konuşuyordu. İkide birde Sabihanm ölüm ta,.. 

rihi üzerinde durmaaı ve kendisine buna dair sualler sorması 
Ferid'in dikkatinden kaçmam~ı. Babasını bu meselenin me3. 
gul ettiğini anladığı fçln gilrlinün yettiği k:ıdar hatasını dil. 
zeltmeye çalI§IYordu. Belki birkaç defa: 

'-Yengem mUaaade etmiyor. 
'1...._ Yengenin sana bu kadar yakından al!ka g&termesi sc

lecek bir ~Y Ferid ... Bunu §ikAyet yollu söylemedin ya? .. 
....... Bayır baba... 
~ Elbette on& da doktor söylemiı olacaktır ... 
uacı biraz durdu, 80l1I'& bir eeY kurmUB gibi sordu: 

'- Yengenden memnun muaun? 
...._ Qok memnunum baba.. .. 
...._ Sana anneni arattmnıyor ya T 
;- Bayır baba ... 

~ Uad Feridln bu kati cevabı k&rfU'rnda irkildi. Oğluna ana.
~ l?ttırmayan bu kadm, ondan tısttın miydi? Kardeı ka
~lllt kıskanacak yaradıl~ olmamasına rağmen içinde blr ga. 
~-k duydu. Daha doğruını bu kadının Ferid'e annesini unuL 
'""~ını humecSemedl· 

...._ Anneni hiç aramıyor muetin Ferid?.. 
'lıaburnm çatık kqlan k&r§Jsmda durakhyan Ferid ya. 

"e ancak fşftilebileı::ek bir sesle: 
;-- Aramaz olunnuyum baba! .. 

UadJn y:Uz hatlan yumuşadı. Görmiyen g~zlcıi göldü: 
~ ....... O unutulacak kadm değildi oğlum. Onu unutma!.. Hiç 
'-1t Zlnıaıı unutma! ... Koca.m&!badam olduğun ~bile hep 

ha.tırıa• 
lnaao1- bir di1filnmeden aonnı. da: 
- Oıeu ne bdar olU)'Or J'erid ! -diye sordu. 

Annesi, Feride buna dair bir tek kelime söylememişti. Ve
receği cevabı düştinUyor, fakat ne diyeceğini bir tUrin kesti· 
remi yordu. 

- Ne zaman öldilğünil bilmiyor musun? Sen annenle bu 
kadar mı al~kadar oldun? Onu bu kadar mı arayorsun? Ben 
senin yerinde olsaydım, knfam.m içinde tarih diye yalnız o gti. 
nU saklnrdnn. Yazık. •• 

Suad ·asabll~işti. Oğlu ile daha ilk günde böyle konuşma. 
ması llzımgcleC'.cğlni dllşilndU • 

Başına bu kaza geldikten, hele gözleri görmez olduktıuı son. 
ra en kütük bir §eyden nem ka.par, kızar, köpUrllrdU. Elinde ol. , 
miyan bu halinden kendi!il de çok §ikAyetçiydJ. Sesinin tonunu 
indirerek: 

- Beni fena tanıma oğlum -dedl Ne huysuz bir adam deme. 
Anneni çok sevdiğim içindir ki senin de ona. aid en kUçUk bir 
hatırayı ·unutmamanı istiyorum. Ne zaman öldüğünü hatırla· 
miyor musun? 

Suad bunu sorarken, elini oğlunun ~eııine götürmüştü. 
Ferid titriyen, daha doğnısu çekingen bir sesle cevab verdi: 

- Bir sene oluyor baba! 
Bu sırada çocuğun ya.naklarmdan süzülen bir damla yaş Su

n.din parmaklarına dokundu. 
- Bir sene kadar mı? Garib? Amcan iki sene demişti ba. 

na ... Herhalde ya.nlı§m olacak . ., Ne o? Ağlıyor mu.sun? Yok ..• 
Yok ... hte bu olmadı! Sonra bUııbUttın UinlUrUm. Da.ha yakın 
gel bana. .. Seninle baoka, b&§ka eeyler kon1J1Blım ... 

- Amcamm söylediği doğnı... Belki ben yanıldım. • diye 
tekrarlanngtı. 

Feridin babasıyla yalnız blmaama müsa.maha göstermele
rinden doğan bu tehlikeyi atlatmak için, herkes bütün kuvve
tilc çalıştı. Suad'in odasına lilzumlu lll.zumsuz vesilelerle he
men herkes gitti. Onunla. yalnız kaldı. Suad, bunlara d:ı Ka.rısı • 
nıı:. ne zaman ödüğUnU sormakta gecikmedi. Herkes ayni tarihi 
söyledi. Neticede de Suad inanmış görUndU. Fakat kııfasım 
kemiren kurt lavraıımaktan, onu şilpheye dil§ürmekten yine 
geri kalma.dı. 

Sabiha bahsini eve geldiği gUn, onların açıruılan, hiç olma~ 
sa. teselli yollu birkaç kellme sarf etmeleri 13.znn~"lmez miydi? 
Kim!Cntn bövle bir harekete cesaret gösterememesi, l\r.erinde 
durulması icab eden bir nokta ola.maz mıydı! Suad: ''Kanın at. 
medl. Olseydi beni Myle sa.kin ka~lam:War, onu sevenler eev
gilerini ıs:ırfedecekleri birkac: teselli cilmlcsile bntuı. göstermeye 
çalışırlardı. O kötü oldu. Ya.but evlendirdiler. Beni mUtee!sir 
etmemek icin böyle ~yl~diler. öldUğil haberini verdiler.,, diye 
düşfuıt\voT' ve: 

- Bövle olma.savdı. Jıe diye ~"1ma ana.smr unutturma.lt 
!c;ln Se1imi evlendi?'8lnler? Ne diye bu kadm çocuğum Uzerin.d6 
bu kadar hAldm olmaya. ~ıemn Diyordu. 

(l>evawM t151"). 
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ispanya faciası 
Parla. 19 (Hususi) - Baraclonadan ) 

gelen haberlere göre bu ıehir dün fecir 
vaktinden itibaren bu sabaha kadar 24 
saat z:arfmda 12 defa Franko tayyarele
ri tarafından bombarc:lmua edilmiştir. 

Gece yansma kadar enkaz arasından 
ısoo ölli çıkarılmııtır. Yaralılar 2000-
den fazlodır. Diğer taraftan iki 
r.aat süren kabine toplantısından 

sonra neşredilen resmi tebliğde, hükQ
metin iç ve dış vaziyeti tetkik ettiği 

mühim ve siyast ve askeri tedbirler 
aldığı ve sonuna k&dar mücadeleye de
vama karar verdiği bildirilmektedir. 

Cumhuriyetçi İspanyada efkAn umu
miye, ÇemberUiymn İıpanya hakkın· 
c1aki beyanatı yüzünden hayal inkisa
nna uğramıştır • 

Bütün gazeteler, muhafazak!r fırka· 
<!& bir tefrika husule geleceği ve bu 
halin bnşvckil iktidar mevlriini terket
meğe icbar eyleyeceğini ilmidini izhar 
etmektedirlc:. 

DUn akşamdanbcrl Fransız - İspan
ya hududu Fransa tarafından her tür
lü eşya için ithalat ve ihracata kapan
mıştır. 

Hedefler askeri değil 
Londra, 18 (A.A.) - Avam Kama

;rasmda işçi partisi lideri Atle, "Barse
lona üzerinde yapılan hava geferleri
nin gtıyesi civil halkı tedhiş etmek mi· 
dir, yoksa bu hilcumfar herhangi aske
ri hedeflere ka11ı mı tevcih edilmiştir?., 
suretinde bir sual sormuı, bunun ilze-

tine Baıvekll Çemberayıı, lnıfils se
firinin raporunda bu huıuı baklanda 
hiç bir ıey mevcut olmaldıtuu, fakat 
gazetet haberlerinin, hücumların uke· 
rt hedeflere değil, busuıt meskenlerde 
geni§ mikyosta tahribat yapımı oldu -
ğunu g<>stermekte bulunduğunu aöy· 
lcmigtir. Çemberllyn, bu haberlerin 
dch§et ve isikrah hissetmeksizin okuna
mıyacağı mliteleaamda bulunmaktadır. 
Baıka bir ıuale cevap veren, Çcm· 

bcrlayn, İngiltere ve Fransa hü.kfunet
lcrinin bu kabil bombardımanlara niba· 
hayet vermeleri için ispanyadaki iki 
tarafa müracaat etmek hususunda mu
tabık kalmIJ olduklaınnı ve Fransa hU· 
lnimetinin bu müracaata fştlrak etmesi 
için Vatikan nezdinde §imdiden teıeb
büste bulunmuıJ olduğunu beyan et· 
mittir. 

Sonuna kadar herp 
Madrit, 19 - General Mi yaka beya

natta bulunarak §Öyle demigtir: 
- Harbi kazıınncğız. Hayatta bir 

tek cumhuriyet aakeri kaldıkça bir za
ferden emin olacağız. 

Her harbin lehte veya aleyhte taraf
ları olur, mesele neticededlr. Biz neti
cenin lehimizde olacağına krınüz. 

Fransız konsolosu öldll 
Baraelona, 19 Fransanın Baraclona

daki ikinci konsoloıu tayyare bombar
dımanlan esnasında bir lokont:ada yo
mek yerken ölmlittilr. 

Harp tehlikesi 
henüz ge~medi ! 

_... füıştarııfı l incide 
elan muhnfıı.za etmektedir. Lehistanm, 
müddeti bu gece saat 21 de bitecek o
lan ültimatomunda llcri sUrdilğU şart. 
lar çok ağırdır. Litvanya eı:,.7er yalnız 
kalmıyacağmı anlarsa bunları kabul 
ctmiyecch"tlr. Fakat hiçbir devlete gü
venemezse, takriben iki buçuk milyon 
nüfuslu bu kUçUk devlet için Lehista. 
na boyun eğmekten başka çaresi yok
tur. 

Lehlstamn bu eekilde hareket eder
ken Almanyadan teşvik görmli§ oldu. 

ğu pek kuvvetli bir ihtimal dahilinde 
görülilyor. Lehistanm Litvanyayı il
hak etmesi bu memlekete Baltık de. 
nlzinde Memel limanını vereceği cl
lıetle Danzig koridoru mescle!5i orta. 
öan knlkacak ve Lehistan Da.nzigin 
'Almar.yaya geçmesine ses çıka.rmıya
ta.ktır. 

lki memleket arasında bu hususta 
gizli bir muahode ya.pılmI§ olduğu sa
nılıyor. 

Litvanyada heyecan 
Kovno, (Litvanyanm merkezi) 19, 

,(A. A.) - Litvanya efkln umumiye. 
al son derece mUnfa.lldir. Lehista.n.m 

Wtima.tomunu m~tla kabul ede
cektir. Hududda Leh f zrkalannm tah. 
§ld edilm{B olması Lih"nllyn.lılarda bir 

mukavemet arzusu dcğurmu.stur. Halk 
§imclikl vnzlyeti 1920 deki vaziyete 
ibenzctmektedfr. O tarihte mUtareke
nin imznsındnn iki gün sonra Lehiıstan 
Yilno'yu i~gal ctmi~ti· 

• Lehistan illtiınatomunun kabulü da. 
hllde vahim neticeler doğurabilecek 
ve belki de hUkfunet istila edecektir. 

Litvanya henllz karar vermedi 
Litvanya hükfuneti kararını, bugün 

fikirleri fstinwı.ç edilen dost h~-

metlerin cevablan ge!dikten sonra ve
recektir. 

Bu karar, ağlcbi ihtimal, öğleden 
sonra hariciye na.zırmm beyanatını 
oin1emek için topla.ruıcak olan parla. 
mcntonun tasvibine arzed11eccktir. 

fillimatomun reddedilmesi 
isteniyor 

Birçok heyetler Litvanya makamla
rına bu.an tehdidk!r bir tonla. kaleme 
almmI§ karar suretleri tevd1 ederek 
illtimatomun kabul edilmemesini iste. 
mektedlrler. Birçok mnhf ellerde Le
histan ile diploma.tik milnMCbetlerin 

iadesi Vilno istilbmın fiilen tanınma. 
• demek olacaft, bu hareketin aimdi
den tahmin edilemiyecek neticeler 
tcvlid edeceği ve ezcllmle Lehista.nm 
mUtemadiYen Litva.n~ dahiU !§le-

rlne karışacağı söylenmektedir. 
Lilvanya hllkQmeUnio mtllete 
hitabı 

HUkfunet, neşrettiği bir beyanna.. 
mede bilhassa diyor ki: 

"Eski ve oayanı ihtiram bir mille
tin oğullan ve kızları, Polonya taleb. 
lerini bildiren tebliği hayretle okuya
ca:ksmız. Vatan ve memleketimizin is. 
tikball için çok vahim olan bu BaAt
l:;rdc sizlerden tam bir soğukkanlılık 
taleb ediyoruz. İrademiz açık ve mUt
teblttlr.,, 

Leh başkumandanı hudutta 
Var§OV&, 19 (Hususi) - Leh ordu. 

lan ba§kumandanı Mareeal Smlgli, 
Lehistan - Lftvanya hududu civarın. 
da olan ve on sekiz ecı:ıe evvel Lit
va.nya.dan za.ptedilen Vilno §Clırhıe 
gitmiı ve V!Lrfjôvaya dönmUftUr. 
M.a~al Smigli • Rlrd%, Lltvanya. • 

Polonya hududunda Trokl mmta.kumı 
gezmiş ve general Biera.nki ve Vilsins
ki ile ;;örUşmelerde bulunmu5tur. Ma. 
reşal, Vilno kolordusu kumandanı o. 
lan general Biemaldye Polonya - Lf t
vanya hududu Ur.erinde ta.h~ld edilmfa 
kıt'alar kumandanlan ile daimt te.. 
masta bulunmumı emreylemi§tir. 

Leh Hariciye Nazınum 
temashırı 

Va?§Ova, 19 (Husust) - Lehistan 
hariciye nazın Bek, Lehista.n - Lft. 
vanya. hudud ihUlAtı ile al!.kadar ola. 
ı-a.k Lehlstıı.n hUkO.mcU tarafmdan ya
pılan demare hakkında mallllnat ver -
mek üzere arka arka.ya İtalya, Alman
ya, Frarusa. ve lngiltcre bUyU.k el~lle.. 
rini kabul etmi§Ur. 
Leh tılttmatomu 

Lehistanm Litvanya.ya verdiği UlU. 
matomun metni, dUn ak§am saat 20.10 
da VaJ!Ovada :ııe§l"edilmiştf.r. 

'Oıtima.tC\mun metni 3udur: 
"Polonya hUkt\meti, 14 mart tari

hinde Litvanya ta.ra.fmdan tekli! edi. 
len şartlan kabul edemez. Zira, bu 
§artlar emniyeti lüzumu kadar garan
ti eylcmemelrtedir. M~leyi halletmek 
içln, Polonya hUkiUnetlnln nokUU na
zarına göre, bir tek çare vardır ve o 
~n.. kayıunz ve outeız ol&.rak norma.l 
bir diploma.tik mUnMebetler telli~ et
mektir. Bu, sulbü ohdit eden tehlike. 
lerl beraraf etmek için yegane çare. 
dlr. 

Polonya hUkfunetı, bu hwnıs için, 
notanın Tanindeki Polonya el~Uıi tara. 
fmdım Litvanya el~ine tevdil su.. 
tinden ltıbaren 48 eaatllk bir mUhlet 
Yermekedlr. DJplomaik mUrneseiller, 
31 marttan evvel tay4..n edilmelidir. Bu 
meeele hakkmc1&Jd notalar, en geç 19 
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Karısını ve kaynatasını 
öldüren adam 

-·-r J _. Baştarafı 1 incide 
sene evTeJ Kastamonuda evlenmişlerdir. 
Bir sene sonra Meliha isminde blr kızla. 
rı olmuş, bunu altı yaşında Ferihn, dört 
yaşında Mediha takip etmiştir. 

Emin bundan dört sene evvel Kasta
monudan lstanbtila gelmiş, birkaç yerde 
ahçı çıraklığı yaptıktan sonra bir gün iş. 
&iz kıılmıştır. Kısa bir müddet sonra da 
Dıvanyolunda 122 numnntlı ahçı dükkA
nına garson olarak girmiştir. Eminin ba
ba,ı Kastnmonudn ahçı olduA'undan bu işe 
eli çok iyi yatmaktadır. DükkAnın sahibi 
ahçı Mehmet, ııarson Eminin çoluk ço
cuk sııhibi olmasına acımış: 

- Ben bekfırım. Hastalıklı bir babam
la Dlzdarlyede bir evde oturuyorum. Bi
zim odanın altındaki bodrum kııtındn boş 
bir oda var; oraya gelip yerleşin. 

Demiştir. Garson Emin odayı görüp be. 
Renmiş, karısını ,.c çocuklarını Beşiktaş. 
tak! nkrnbnlan yanından alıp bu odıı)'a 

getirmiştir. 
Söylendlğlnc göre gar.:on Emin, Oç ço

cuk babası olmasına ra~men evine bak
mamakta, aldığı bir Ura gündeliği şurada 
bumda yemektedir. Günde evine on ku~ 
bırakarak bu paranın üç çocukla bir ka
dına kAfl gelece~lnf söylemektedir. Ustası 
Mehmet, bu vaıi)el karşısında çocuklara 
acımış, Zebraya şöyle demiştir: 

- Gündüderl bizim odayı sil, ıd1pilrl 

İhtiyar babama bak. Sana lokantadan ye
mek sönderc.rlm; dedlAinl de yapmaya 
başlnmı$hr. Ahçı Mehmet bir yandan dıı 
garaon Emine nasihat etmiş, çolıık çocu
ğuna bakmnsı tavsiyesinde bulunmuştur. 

Bu hal geçen seneye kadar devanı et
miş, Zebra çocuklarmı abp Beşlklaşla o
turan kız knrdcşlne misafir gidip kal. 
maya bnşlıımıştır. Kız karde$lnin kocası 

ahçı Salih çocuklara boyramh&;; ellJlse al
mış, bir ba)Tam gilnil karısını görmeye 
gelen Emine de ha)'li nasihatte bulun
muştur. 

Emin bu slSz1cre kızmış, bıcağını <;eke
rek Salih ile karısının fizerfne yfirümfiş, 
bunun Oıerine de Salih bir dnh:ı kendi 
CYlnc nğramamasını lenbih etmiştir. 

Müteaddit kimselerin naslh:ıllerl ka~ı
sında evini ihm:ıl eden Eminin karısı Zeh 
ra bo~anmak Oıcre mahkemeye mnracaat 

Belçika da 
sef erberJik 
şayiaları 

Brli.ksol, 18 (A.A.) - Bazı krtaatm 
b&rekltJ dolayısiyle dlln gece ve bu aa
bah birçok ea;>1nlar deveran etmia bu 
harekAt hakikı bir seferberlik gibi g&
tcrllmck istenilmiştir. 

MUU müdafaa nazrn, bu hu.eus hakkm
da qnğıdakl tebliği neeretml§tlr: 

Seferberliğe ait hiç bir tedbir ne a.
lmm11 ne de derpfB edllmL,tir. Yapıl
makta ola.n talimler normal talimlcrdlr. 
Yedinci fırka, knmp:ı çnğınlacağı Uç ay
dan daha fuJa bir zaman evvel haber 
''eril.mi~ olan lhUynt fırkasıdır. mo bir 
krtada lzlııler ilga edllml§ değildir. 

mart tarihinde, yani mUhlctin inklza
ımdan evvel teati olunmalıdır. Bu no
taların metni gönderilmişir. Yukar
da.ki tcklifl~·. ne §ekli, ne de muhte.. 
vf yatı ltibarlylc bir müzakere ve mü. 
na.kaşa mevzuu ~kil edemez. ~"""lap 
vermek, veyahud herhangi bir ihtira. 
z1 kayıt koymak, rcd gibi tclAkld olu
nacaktır. Bu takdirde Lehistan hUkQ
meti, kendi meşru devlet menf aatlr.ı 
bizzat kendi vasıta.lan ile temin ede· 
cektir.,. 
Sovyet Rusya :vardım 
etmfyecek mi ? 

Parls, 19 (A. A.) - Paris Soir ga. 
zetesinin Riga muhabiri bildiriyor: 

Kov:no'daki Sovyet elçi.si, Litvanya 
hariciye nazırı Lozoretis't ziyaret ede. 
rek, Moskovanın Lih•anya. hakkındaki 
bUtUn sempa.tl!dne rağmen, Sovyet hU
k1ımetinin bu memlekete yardım ede. 
memesi muhtemel olduğunu bildirmiş
tir. 

Sovyet elçisinin bu beyanatı bUyUk 
bir rol oyna.mı~ ve ı~itvanya, Polonva
nın metaliblni kabul etmedi~i takdir
de tama.mile yalnız kaltıeağıru anla. 
mıştır. 

Paristel<t ff"mas1ar ı 
Pa.ris. 19 (Hususi) - Sovyet Rus. 

yanın Pnr!stck1 bUytik elçisi Surlç, 
dün Franım: Ha.riclye na.zın Pol Bon- ı 
ktmı ziyaret etmi~tir. İki diplomat 
Polonya • Lltvanva gcrt"inlliii dolayı
tdJe hldis ola.n vaziyeti de tetkik et- j 
mlo}erdir. 

etmiş, kocasına da bir ıece kapıyı açma
mışlır. Zehra Ka .. •amonuda bulunan baba. 
sı Hnsaı. çavuşa da mektup yazarak Emin
le ıeçinemiyeceğlni, &)Tılmak il:r>re mah 
kemeye başYurduAtınu, kendilerini alıp 
Kastamonuya söıllrmek fizere lstanbula 
gelmesini bildirmiştir. 72 ynşında olan 
Zebranın babım Hasan çavuş yirmi bef 
gün evvel lstnnbula gelmlf, damadı ile 
glirll mllş, nasihat etmiştir. Emin bu saz. 
lere de aldırış etmemiş, kansından şllphe
lend!Aln! sr>ylemlştir. Zehra artık Eminle 
yaşıyamıyacaAını söyleyince ihtiyar adam 
mahkeme bini takibe başlamıştır. Dört 
gQn evvel de Zehra <;ocuklan ve babası ile 
Beşlktaştald kız kardeşine mbartr ıtımlş, 
dOn sanı dörde doıru eve dlinmllşlerdlr. 

Dlln gece ••• 
Ahçı Mehmet, ga.raon Em.inle birlik

te akşam Uzeri eve gelmiflerdir. Meh. 
met yemek de gctirmi3tir. Zehra ile 
babası Emini içeri almamıflardır. E. 
min kapıda. dunn\11, ahçı Mehmet içe
riye girlp ka.dmla. kocaamm araamı 

bulmak istem.it, fakat kadın art.ık her 
eeyin bittlğinJ, mahkeme sonuna ka
dar kocasını odasına &l&mıyacağmı 
aöyleml§tir. Bunun ti.terine ahçı Meh. 
met dışarıya. çıkmı1o Emine bir lira 
para vererek eöy1e demiftir: 

- Bunlar seni istemiyorlar. Bu ge
ce git otelde yat. Bakalım yarın ar&

nızı bulabiliriz belki. .. 
Emin parayı almıt. kapıdan ur.ak • 

18.§mIŞ, fakat sonradan meydana çıktı. 
ğına göre civarlarda dolqııuşt.Ir. 

Gece saat yirJni tıçe doğru evin ya
nındaki tahta.perde aralığından içeri 
giren Emin doğru yatağında bulunan 
karnımın Uzerlne doğru gitmiı, uyan
Wrarak bağırmı§tır: 

- lkl giln evvol blrlslyle kavga et.. 
tim. Bana "boynuzlu" dedi. Sen ahçı 

Mehmetle oynaşıyorsun. 
BU yllr.den kadınla arala.rmda kavga 

çıh.-ını~, ayni odada yerdeki yatakta 
yatan Zchranm babası Hasan 
ça.vue da uyannua. Emini dıian çr. 
kartmak isteml§tlr. GözU kızan Emin 
hemen bıçağına saldirmca., Zehra ile 
babası chpn fırlamak letemltle:rse de 
Emin kansına bıçağmı aaplamıfbr. 

·Bu sırada a.raya giren ihtiyarın da 
birkaç yerine bı~ğmı IOkup çıkardık.. 
tan sonra oda.dan dı~ fırlıyan kan
emm arkasından yeti§'miı, yere dUgür
clUğU kadının vllcuduna on beo de!a 
bıçağını sokup çıkarmıştır. İhtiyar, 
Uste yatan aşçı Mehmedi uyandırmak 
Ur.ere yukarı kata çıkauf, oraya. dU,. 
mUştUr. Emin kansını öldürdilkten 
sonra yukarıya çıkmı~. yerde yatan 
ihtiyıı.rm Uzcrinden atlayıp ev sahibi
nin odaıııma girmiş, yatağından fırla. 
yan Mehmede de bir kaç bıçak sapla. 
m~ır. Mehmcd kuvvetli olduğundan 
Eminin kolla.rmı tutmtl§tur. Bu sıra
da da Mehmcdin babası Muhsin de u
ya.nmı!}, bağımıağa başlamıştır. Fer. 
yad üzerine katil ustaamı bırakrnrş

ltr. Af}çı Mehmed don gömlekle kendi. 
15inl sokağa atmış, evin diğer katmda 
yatanlarla ayni katta oturan bir gen~ 
uyanın~. 

Katil alt kata. inrni§, kansının ce9e. 

di Uzerinden atlıyara.k uyanmış olan 
döıt yaşındaki kmm kucağına almı3, 
bir bardak su içmi~. uyumakta olan di
ğer iki kızını öptUkten sonra. soka.ita 
fırlamıştır. Civardaki halk a.şçi Meh
medin bağırarak daha evvel sokağa 
f trla.dığmı duyduğundan hepe! kati
lin kucağında. çocuğu ile yandaki 80. 

ka.ğn. saptığını görmUşlerdir. 

Katil Emin doğruca Sultanahmeıde 

çıkını&, ora.dan bir Fatih-Harbiye 
tramvayına atlamı§, Beşiktaşta akra
basmdan Osmanm evine gitmiştir. 

Emini gece yanın gözü dönmüş bir 
vaziyette gören Osman ne olduğunu 

sorunca şöyle oovap vermi.ştir: 

- Zehrayı öldilrdllm. Aşçi Mehme
di de yaraladım, işte kanlı bıcak .. 

Cinayetten sonra .•• 
Osmtr.ı bir fırsatım bulup Be§ifctaı 

merkezine koımuı, biraz sonra :zabıta 

mcmwlan ile birlikte gelıni§tir. Me
murlar katili yakalayıp Alem<L-ır kara· 
koluna getinnlıterdlr. Vak'aidan nö
betçi mUddeiumt muavini haberdar e
dilmiş, eve gelinmi§, Zehra ile Ha!an 
Çavuşun öldükltri teıbit edilınittir. A
lır ynralı olan ~e,;; karakola koıup ciu· 

yeti haber veren ahçı Mehmef r~ 
pap hstanesine kaldınlnuıtır. 

Katil Emin gece saat bire doiru _.. 
getirilmiJ, mahallinde kegif yapılalll • 
tır. 

Kelilin itirafı . 
Emin cinayeti tamamen itiraf ~ 

demlıtlr ki: 
- Karımdan filphclcniyordum. 114 

:zun zamandanberi ahçı Mchm.etle ~ 
nasebette bulunuyordu. Cilrmil _.,. 
hut yapmak için fırsat göz:lüyorduıll' 
Beni eve bile almaz olmuıtardı. Blr ıf 
evvel ekmek bı?imı bilettim. Akfd' 
Uzerl beni eve almayınca civarlarda dJtl 
taıtmı.. Sonra arkadaki ağacın UatOOA' 
çıktım. Ahçı Mebnıetle kanın bir ya· 
takta yatıyorlard. Daha fazla da,,.-. 
madnn. Aıağ?ya inip evvetl kamnDl • 
rcrine atJldrm. Onu vurdum. M~ 
de öldUrecektim. Kaçtı. Fakat ibti~ 
wrdufumu bilmiyorum. Ben naın_., 
mu temizledim. 

Eminin bu ifadeabıin ne ~ 
adar doğru olduğunu tah1dbt ,a.t .. 
reecktir. Şu kaldar var ki kadm alt k" 
odanın önUndeki ta§lıkta yatıM~ 
Balıaar iıe yubn kat ıofada ölü bul_. 
muıtur. Ahçı Mchmedin yattıp ~ 
nm penceresinde perde yoktur. O.., 
llmba yanmaktadır. Btmdan bl~ 
Mciunedin baba11 da ayni odada yat> 
ma~tadrr. Böyle bir odada Meıuııcd' 
bdınm mUn.aıebette bulunmaıma ~ 
Jdn verilmemektedir. 

Milclaelumumt Fehmi hllt vak'a 1" 
rinde tahldlmtla meıguldtır. 
---~~~~~-----~~-~ 
Kimya EnstltUsOnd" 

gene yanııın çıktı 
Diln akıam saat 18 de Çafaloftuııd"' 

ki Kimya EnıtltUaUnde yan&ın çıkSll'I' 
tır. 

Kapalı bir odada baılıyan yan,_
nelden ileri eeldiii hllA anlaıt~ 
ttr. Tahminler patlayıcı bir maddeci-' 
ileri ıeldiği Uzerlndedir. 

ftlalye tarafından allt'atlc mU~ 
edilerek MSndilrUien yangında bir ~ 
dolabı tamamen harap olmU§tur. 

------~------------------~ K•JIP ••hadetname 
933 martında Sıhhiye Gedikli ~~ 

okulundan aldığım ve Sıhhat Te t~ 
Muavenet VekAietinin !15 uyr, s • ıo• 
933 tarihli tasdikini haiz: phtdet • 
namemi kaybettim. Y eniaini alaeaıııs" 
dan eıkfsinin hUmil yoktur. (10899) 

Deniz Liaeeinde Recai Gar-1 

------~~-----------___.-J Yeni E&erler : 

Sulara dalan ırUztet 
Deferli ıair Halid Fahri oza:ıtof• 

en aon tiirlerini "Sulara dalan aısd"~ 
isimli zarif bir kitap içinde topı.ıo'f 
tır. Bir çok kıymetli ıüri muhte1'i ~ 
Junan eaerl, edebiyatı seven oku>"''° 
lanmıza hararetle tavsiye ederis. __.....; 

AKA 
GÜNDÜZ 

HA B E·R içit' 
Çok dikkate deier bir...,. 

hazırlamaktadır 

euınıaca 
A .. A. A .. S .. D. R. G .• T. 

Yukandaki noktalara birer ııarf; 
yarak cümleyi mAna1ı bir tekle 
nuz •• 

Birinciye altm uçlu bir lı:aleaı. · 
İkinci bir albUrn. 

UçUncUye bir perkir t:aımm •• ~ 
ca iki yUıı kişiye de muhtelif hediY-
verilecektir. ~ 

--------------------
HASEP 

ÇOCUK SA Yr-4 ASI 
Bilmece krıf'Ontı 
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Kız 
Leonid Lenç 

1'.!ot8r hastalıklı bir koyun gibi bı
tıldadı: otomobil durdu. Şoför, biraz: 
~§ttnuı bir halde manivelaları kanş
tı r':lıktan sonra bcnün mil§iresine bak
~ ~mitsiz: bir jestle kasketini burnu 
~ crınc çc~. Ve otomobilin içindeki 

vurarak ilerliyordu, 
- Blr çok defal::r.r yandık, f'A'JÇat fay- J 

dasını görmedik 1 Hcrü mıntakayı da 
keze yazi:lıgım bir rapora mmtalianın 

biltün mes'ul adamlarını, teker teker, 
şahsan tantdığımı bildirmiştim. Maa-

01tuya d8nerek: 

''Acaba Nikitov19ı (kolhoz) unun re
isi kim?.,, diye hatmn!:lan geçirdi. "Ha, 

evet, hatırladım. İsmi galiba Lescenko 
olacak .. Kızıl sakallı bir adam.. Ko
nuştuğu zaman hep önUne baktyor. iyi 

bir muj:k, yalnız lüzumundan fazla 

sessiz: ve pısırık .. Htıtta biraz mahcup 
ve ürkekçe •. Onun bu tarafldrını biraz 
düzeltmeli .• Onu biraz cesaretlendirme
li.. Kendine güvenişi arttırmalı... Pı· 

sınklık iş görmesine engel oluyor .. ,, 

- Köye kadar beni de arabana alır mı· 
sın? tdedi. 

Yer vermek için biraz yana çekilen 
köylü, kalın bir sesle: 

- Otur, dedi. 
Bir mü:ldet sessizce yürüdüler. Son

ra ~olhozlu köylü sordu:: 

- Şehirden mi geliyorsun?. 

- Evet ~ehirden Nikitovkada ne 

var, ne yok?. 

elde etmiş .• Bundan Uç dört ay evvel 
buraya mmtaka k o m i t e s i kft 
tibi gelmişti. Köyliller kendisiyle ko· 
nu§mak istediler. Fakat herif otomobil-

den aşağı inmedi ki .• Yüzünü bile gör
medik .• Yalnız Le§çenko ile konuştu 

ve geri gitti. 
lvan Platonovtç o zaman'19 buraya 
elişini, Lcşçenkonun ilrkerek yilzilnü 

hatırladı ve canı sıkılır gibi oldu. Ken
di kendine: 

mafih pek te yalruı eöylememiştim .. it
te mesela §u kızıl sakallı Leşcenko gi

bi .. Diğer k5tipler bu kadar da tannru
yorlar yat.,, 

Ko!hozlu köylUnün duda~an arasın
dan mınltı halin.de çıkan anlaşılmaz: 
bir krıç kelime onu bu kederli dUşünce
lerinden ayırdı. 

Yolun bir dönemed.nden bir çift gü
zel ntm koşulu olduğu şık bir kızak 

görünmüştü .• Kızağı, §apkasını cakalr 
bir şekilde yana eğmiş kırmızı surtlı bir 
adam idare ediyordu. 

İvan Platonoviç, ufak bir tepeyi tır
manınca, bacalarından hemen hemen 
amut bir vaziyette dumanlar tüten lçr-

- Ne olsun, iyilik .• 

- Sizin Leşcenko nasıl?. 
Kolhozlu köylü, eUndeki kam;ı ile 

CU. - ~lavadis f cna iv an Platonoviç, de
~ liıkitovkaya kadar gidemiyeceğtz •• 
a cnıin sıfırı tüketmi§ 1 Siz otomobilde 
~U.tunuz, b: n bcs on dakikmla köye 
\IQ ~ 
~er, benzin bulurum.. Şunun gura-

·da ika kilometrelik bir yol var .. 
1"an Platonoviç, öfkeli b:r sesle: 

mm dzımlı N.:kitovlm'yı gö ~ü. Bir kıs

rağın kO§ulu olduğu bir odun arabası. 
yavaş yavaş tepeden aşağı iniyordu. A
rabanın içinde, koyun po:>tundan bir 
gocuk giymiş kolbozlu bir köylü var
dı .• 

tüylü beygirin karnına dokundu .. Huy

lanan beygir kuyruğunu salladı. 

- Leı1cenko mu? Ne yapsın, aUrtUp 

duruyor .. 

Mıntaka komitesi katibi köylilniln 
yüzüne bakarak: 

Kolhozlu ~öylü: 

- Leşçenl:o geçti, diye mmTdandr. 
Yanlanndan geçen kızağa dikkatle 

bakmakta olan İvan Platonovi~. kat'i 
bir sesle: 

~ '- Rayır, dedi, otomobilde sen kal, 
• 'le ben giderim. Biraz evvel geçtiği-
~ köyden benzin al, dddim. ''Yok, 
~: bot yetişir 1,, dedin .. Al sr.ına "bol, 

Ycti~ir 1.,, 

ta Şoför hiç bir cevap vermedi.. Şark 
b tabnda bir çam ormnnı yilkselen kar-

dUz!Uklere ıdalgın gözlerle baktı. 
l~ t~an Platonoviç, otomobilden indi.. 
• Ciın ceketinin önUnü ilikledi. Ve a
~lr adımlarlo Niki.tovkanın yolunu 

ttu .• 

~rtalı~ karlı idi. Her taraf buz tut
~lt tu. Fakat rUzglir olmadığı için so
l Yoktu .. Mıntak:ı koimtesi katibi 

t"a:ı. l>ıatonoviç'in can sıkıntısı çabuk 
CÇtı., Bir çocuk neş'esiyle, önline çı

~onrnu beycir ptsliklerin.:0ayağiyle 
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fvan Platonoviç ~ 

- Galiba lüzumundan fazla mahcup 

ve pısm~ olacak.. Btr.az: cesareti lı:rt.. 

- Onun aklı kıt, aklı •• Edepsizlife 
gelince çuvalla .• 

İvan Platonoviçin hayret ettiğini gö
rünce: 

- Mesela aklına eser çiftlife getir, 

sen o zaman seyreyle gürilltllyU. Orta

lığı biribiriııe ktıtar •• Ona bağınr, bu

na çıkışır .. Velhasıl yardım etmek, fay

dası dokunmak şöyle ~forsun, blltün it
lerimizi altüst eder. Herif üıtef.k 

kiifür kumkuması •. Öyle yaSja&ı açdma

dık küfürleri var ki.. Sorma! •• 

- Peki, mmtakaya gidip neye §ik!
yet etmediniz?~ 

Kolhozlu köylü e1ini satla'ch: 

"İ§lcri masa bqmdaıı tdare etmenin 
neticeleri işte böyle olur.,, diye düşün· 

dil .• 'Köyl,.nUn yerden göğe kadar hak
kı var .• GQya kolhoz:u gczmeğe geliyo-

ruz, otomobilden aşağı indiğimiz yok. 
Kolhozlularla konu~cak yerde kolhoz 
reisini görmekle iktifa ediyoruz. Ben de 
§U Lc§tenkoyu adam zannettim. Hal
buki herif kamı biriymiJ.. Vay km1 
sakallı kerata, vtty.. Ben de onu ı lalı 
etmefe niyet etmiştim.,, <' 

Kısrak, arabanm gıcırtısnu dinliyc

rd: ağır ağtt yO.rllyordu. !van Platono
viç dUıUncelerinc devam etti: 

.. Halbuki ben daha geçenlerde mer 

- Ynnılıyorsunuz, dedi, bunun ne
resi Le§çenko? Lcşçenkon\!11 &.ıkalı Ja • 
zılclır. Halbuki bu geçen sakals.?% biı; 
adam .• 

KöylU, lç:ımçısıru havada şaklatarali: 
- O sakalını kestirdi. İki üç aydrr, 

a. talsı:: dolaşıyor. Halkın söyled:.ğine 
göre, evlenmeğe h<)Zırlanıyormuş .•. A
lacağı kız sakal'dan hoşlanmıyormuş •• 
Bunun Uzerine o da sakalını yüriltU· 
vermif •. 

:tvan Plafonovi~: 

- Şu arabayı biraz durc!uruver, ben 
yaya gideceğim, dedi. 

Ve arabadan aşağı atladı.. 
Adauıakıllı: can~ sıkılmış bir halde 

idi,, 

kusçndnn çeviren: 

F crah F crruh 

~---------------------------··------~------------------~~----~---
........................ .-.......... ____________________________________________ __ 

rur bir lçu: mıyım ve bu kooar konu§-
l:tıak i tiyen bu kalb dilsiz mi kalacak? 
~albim ı:.çılmadan kurudu mu acaba?. 
\' ol:sa onu canlandır<lcak olart güneş, 
bu düny<lda def'i! mi.?. 

Genç kız, işte gene böyle düşUndü
Rii bir tıkş.:ım, annesi telAkki ettiği mn
da:n Eloiz Punsson, onun gözleri içine 
bakarak şöyle d~i : , 

-Gel yavrum, biz de dua etmefc 
tidcliml .. 

Jan hayretle sordu: 
- Dua etme~ mi?. 
- Evet, bütün Parisin, büttln mem· 

le'!: .n dua etti~ gibi biz: de dua ede
] rn .• 

- Fakat niçin? Kimin için?. 
- Kral için 1 .. 
Ja.n ne ıdindar, ne de dinsiz sayılır· 

dı: Uhrevi İ!ler üzerinde asııl dUşUnce
aini yormamıştı .. Krala gelince, ona da 
lakayttı .• 

lanın bir tek Tanns?.t lir tek kralı 
Vardı: Kaprisi .. Buna rağmen Eloiz 
l>uaasonla en yakın kiliseye gitti. 
. Parisin arıettiği lat?U:ıJS bir rUya 
tdi: Sokaklar namütenahi bir kalaba -
lıktan simsiyahtı; ve bu kalabalık, ba§· 
lta. hi~ bir kalabalığa benzemez:&. in
J.:· nehirleri, ağır ağır ve sessizce, her 
ulfsenin etrafında tcşekkiil eden halk 
~~rnanlarına akıyordu. Ancak duyula
. llı.r bir mınltı: Sanki Pnris, ölmek 
il ~ere bulunan bir insanın odasıymıı 
~bi, herlı;es yavaş sesle konu§uyordu .. 
it tcde beride, hemen her tarafta, bu sU-

Cttun ortasmdı.ın, ani bir hıçkırık yilk· 
'c1':yordu ve o zaman mef um bir ip ret 
~criJrnig gibi, cninler duyuluyor, sonra, 

13~r ıcy yeniden sUk\tta blirilnilyordu .. 
. UtUn kiliselerin kapıları a;ıktı ve içe

tıyc giremiyen insanlar, ince bir y2ğ
'11urun altm1a sokaklarda diz çöküyor-

l1 halkı hangi rct~et eznişti? T · 
~in en ayanı hayret hadiselerinden 

rı olarak ka!an bu ıstırap, gfü:ya§ı ve 

dua buhranına onu hangi korkunç mt'c
buriyet sürüklüyordu? Bu ne?. Bu ai .. 
lelerden her birini az:rail mi ziyaret c.t
mişti? Neydi bu?. 

Kral hc:ıstaydı 1 •• 
Halkın On Be~foci LQiye bağladığı 

Umitleri asla ölçebilecek bir insan var 
mı? Halkın bu ümi.rli her halde sefaleti 
kadar namiltenahiydi, çiinkü bu lcdar 
ha~iki, bu kadar ulvi, bu kndLır müte
h<.ı:;sis edici ıstırabı, bu kadar büyük bir 
kuvvetle feveran etmi~ti.. 

İnkisnrı hayal müthiş olacaktı.. Bu 
lnkisan hayal bir gök gürültüsü ismine 
maliktir, ismi, dok5all üçtür .• 

Faknt mevzuu bahsettiğimiz devir
de, Paris, henüz ümit devresindeydi. 

Son derece saf olan bu ümit, gairden 
gözyaşı koparan bu ümit, milverrihi 
hayrette bıra'k,an ve filozofu şaşırtan 

bu Uır.ft, Rejans devrinin sefahltindm 
ve istipdattan henüz kurtulan bir mil
letin bu ümidi ise, sadece Luinin bı:ıs
ta olduğu habcıiyle şayanı hayrtt bir 
ıstırap şeklinde tezailf ddiyord.ı. 

Son derece hassas olan J<>n oütün 
bu ıstıraptan son derece mustarip ol
muş, bu kadar götya§t görünce a{:;la
mış ve Ptırisin matemi onun ruhunu 
mateme sarmıştı . 

Duaların devam ettiği bir kaç gün 
müddetle, yavaş yavaş müteheyyiç 
oldu. Ona öyle geldi ki koskoca şehrin 
bütün ıstırabı ktılbine nakşedildi. Dü· 
şUncesini, kalbini, zihnini, hiçbir z:aman 

görmediği bu krala tevcih etti ve On Be· 
şinc.~ LCıinin ~urtulduğu haberi etrafa 
yayılınca, Jan miithiş bir sevinçle ca
rardı ve Eloiz Puassonun kollan aras:n
da bayıldı .. 

O günden itibaren, J:ınm hayatı tes
bit edilmişti .. 

BUtün halkın ağl.'.ıdığı bu kral, hasta
Jrğı Paristen ictimdnt çığlı!.:lan koparan 
bu kral, bir şarkıcının ''çok sevgiic,, 
lakabını takarak, bütiln ha~ ttyni la
kapla te~iye etmeğe başlndığı bu 

• 
kadınlan onundur 1 Kürciarz üzerinde 
en güzel kadın. muhakkak onun elin .. 
deki kOOııidır ı~ 

Dil Barri, beytine erimiş ku~un gi
bi al9m yakıcı ıöz:lerin tesiri altında, 

tanınmıyacak bir bal almı§tI. 
. Sen - J ermen hep devam ediyordu : 

- Biraz aonra, yani bir ktıÇ yüz u
ne ıonra, diğer zevkleri dllşilnmeğe 

başlar. Meşhur olmak ister. Rafael ve
ya .Mikel Anj olur. Kudret ve haşmeti
nin zevkini almak .:Ster. Kral olurl. 
Durmadzın, mütema'diyen yilkselir. Ni
hayet uıutlak zevki anla.r .. Ve tahakkuk 
ettirir. Zcv~ adaw ihtiraslarında ıstı
rap çeker; daha un'atkdr eserinin ya
ratı1ııında ıstırap duyar; yüksek me
mur nazıra tabidir; nazır krala t!bi
dir 1 Kral, halk denilen bu kocaman ve 
meçhul reye talidir; halk efcrt.lilere 
ve, bundan daha fenası, işe tabidir. Yal
nız büyük tırnn scıbibi bulunan insan, 
dünyadan, halktan, kraldan, öllin1den 
azadedir! O kendisi~ efendisidir ve 
bu namütenahi hUrriyet içinde, her 

an, namütcnaht zevk duyar .. o zaman, 
bir kanat hareketiyle yükselmiş olduğu 
zirveden, insaniyetin lı;eşmcke§ini sey
retmeğe, Gevinç nidıılariyle ümitEtz 
çığhklann cebennemt musikisini dinler 
ve merhamet dolu nazarlarla, bir kaç 
bctbabt milyonu kazanmak ve bu mn
tevazi hedefe ula~k için biribirlerini 
öldüren ve hatta csimlerini bile antan 
betbahtlara bakar!. 

Dil Barri dchıet dolu bir nida kopar
aı, yerinden doğruldu ve çehresi kar
ma karı§rk ve sart.muş olduğu halde, 
inler gibi ~rdı: • 

- Ne demek istiyorsunuz? Mcrha
'met ettiğiniz bu insanlar kim? Söyle
yin 1 Söyleyin! .• Bu inS&nlarldan hiç ta
nıdığınız: '\-ar nu? 

- Hayır 1 .. Böyle sefilleri neden tanı
mamı istiyorsunuz? 

- Falyıt diyordunuz ki.. 
- Bü}'Uk eksir 6ahibi insruun zevk-

!erinden bahsediyordum, çlinkU bunu 
bana siz sordunuz .. Size söylediklerime 
başka bir ehemmiyet atfetmeyin.. 

- Fakat.. Siz .• Bu insan değil misi· 
niz?. 

- Tuhafsınız kont.. Öyle zannedi
yorum ki yaranız: sizi rahatsız ediyor .. 
Eh 1 insan yüksek nesle rüya göremez 
mi? Haydi, 6ilkunet bulun .. Aksi talır 
dirde bu akpm çıkamazsınız .. 

Kont dü Barri dehşet i~de bafrr· 
dı: 

-Bu akşam çıkmak istediğimi tize 
kim söyledi ? 

Sen - J ermen bir kahkaha a!arak c:ıc-ı 
vap verdi: 

-Siz kendiniz 1 Hoşça kalın, 'l\"ont.~ 
Sizi yann görürüm, yaranız: hususun
dt: endişe etmeyin, bununla ben meşgul 
olurum. 

Bu eöz:ler öyle büylik bir sa
mimiyet, öyle tabii lir sesle söylenmiş
ti ki, dil Barrinin şüpheleri kısmen da
ğıldı. Yt:ılnız: kalan yaralı da akşamın 
altısına kadar uyudu ve yahut ta uyur 
gibi yaptı; 

Nihayet odacısını çağırdı ve: 
- Beni giyindir! 
Dedi. Hizmetkar da hayretle bağn1d.ıı 
- Fakat yaranız:, mösyö lö kont, 
DU Bani, ayni ~nirane tavriyle: 
- Giyindir, beni 1 .. 
Diye tekrarladı ve içinden ilave etti: 
- Krala bu aktam refakat etme-

mektense, saf kolumu kaybetmeyi ter
cih ederim 1 .• Acaba onu bu §ekildc cez
beden nedir?. 

Dil Barri giyin:d.~kttn sonra, kuvveti
ni denemek için birkaç adım yilrUdil 
ve ço~ hCJ!if bir zaafa rağmen, pekalA 
yUrUyebileceğini anladı. Dudaklannr 
müstehzi bir memnuniyetle büktU.. 

-Benden ba§ka herkes, bu vaziyet• 
te yatağmdan çıkmazdı. Sir, diye dil
şündü. Fakat mevzu babsolan .• Majes
telerine hizmetse, bent hiç bir kuvvet 
alıkoymaz: 1 •• Öyle unnddiyorum ki, eY, 
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Erkan G. S. L: 

Gençsiniz. Uysal olmaktan ziyade 
fikir ve kararlannrzda ısrara temayill 
eden bir karakteriniz vardır. Kuvvetli 

tc.sirler altında kolaylıkla kalabilmek
le beraber herkes gibi dil§Ünmck, her-

kes gibi görünmek istemezsiniz. Tu
tumlu olmağa istidadınıı: mevcuttur. 

Dikkat hasaanrz daha fazla inkitaf ede· 

bilir. Yazı yazarken biraz fazla eğilmek 
=idetiniz mi? ~detiniz ise neden böyle 
yapmaktasınız? Tam bir tahlil için e· 
lirizin §eklini, sol elinizle yazuuzı, 

bileğinizden dirseğinize kadar uzun· 
lutu gönderiniz veya bildiriniz. 
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B. Sümen G.S. 1195: 

imzanızı teşkil eden ilk ismi okuya:_ 
madım. İmzanızın tahlilde büyük bir 

rolil olduğundan bu ismi okuyamadık~ 

tam bir tahlile imkan bulamadım. Bun 

ifan başka yazdığınız muhteHI yazı ıe· 

Mllerinden hangisi mutat yazmızdır. 

Yeniden tam bir müracaatta bulunma· 
nız; lazımdır. Bununla beraber gönder· 

3iğiniz yazıdan çıkabilen ba.ıı netice· 
Jcr §Unlardır: Orta bir bünyedesiniz, 

zamanla şışmanlamağa istida 3ınız var

dır. Hassas ve alıngan bir yaradılışta· 
1truz. 1931 den itfüaren hayatınızda 

size sinirlendirici bazı hidiscler olmuş· 

tur. Ve h51a bu cinsten tesirler albnda 

bulunuyorsunuz. Faalsiniz. Zeki oldu· 
ğunuz da muhakkaktır. 1931 den beri 

hşgösteren üzüntülü hldiselere de 
i~aret ederek müracaatinizi tekrar e· 

ciniz. 

B OTUN tafsilitile karakteri· 
nlzl; meziyet ve kusurlarmızı: 

sizi hayrete dUşU.recck kadar vazıh 

ve sarih olarak hW!uslyetlerinlzi; tut
tuğunuz veya dilşUndüğUnUz işte mu-
\•aff ak olup olmıyacağınızı; nihayet 

be§ !arkla y~ınw size s5y1Jyebllirlm. 
Bana bir gazeteden, bir kitaptan ve-

ya aldmndan yazacağınız dört satır· 

lık yazıyı; son aylardaki lınzalannız. 
dan f kisini gönderiniz. 
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Kadıköy • Rüya: 

Orta ya~ta, orta bünyede ve orta ve 
ya ortadan daha az boyda bir zatsmız. 
Mütehakkim bir tabiatiniz vardır. İ§leri 
Uzerinizde toplamaktan, bir işte ken· 
diniz bulunmayınca o işin iyi olamı-

vacağına ve yapılamıyacağına kanisi· 
niz. Üzerinize fazla iş almakta olduğu· 
nuz için muvaHak olamamaktasıruz. 

Kıskanç olmaktan ise makul olmak el· 
bette daha iyidir. Çalıımanız da mun· 
tc.zam değildir. Saadeti, zahiri üstün· 
lilkte değil hakiki değerli ve mUtevazi 
hareketlerde aramanızı tavsiye ederim. 
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Bakırköy Z.Y.A.B: 
Ya~ınu: 25-30 olacaldır. lı""Zuncır vC)"D u. 

z:un boylusunuz:. Bilnyenlz: topludur. Sıb. 

halçe baz:ı şiklıyellerlnlz: olması muhtemel. 
dir. Birer şeklllerini sandcrdi§lnlz son f. 
ki imza devresinde bir sıkıntı geçinnekte. 
siniz. Hunun bir gönül meselesi olması en 
bfiyfik ihtimaldir. Maddi Tazlyetlnlzl iyi 
bulmuyorum. iş Te çalı,ma şartlannız: da 
iyi olmasa gerektir. Bu kadar düzeltilme. 
ıte muhtoc şerait arasında slı:e ynpılacak 
en hfiyük tavsh·e: Kendinizi toplamak, 
hayatınızı tandm etmektir. 

• 

Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
arafo:oJI ve Orafo;netrı 

mUtehassısı 

___ ..................... 1111!1 .......... . 
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Gala ta K. K. Aydın: 
Yaşınız 20 den fazla de~ildir, Bol·unuz 

nihayet ortadır. Bfinyece ~şmanlamağa 
müstaltsinlı. Ruhen Utlı:, alıngan ve hld. 
deUfsiniz • .Daşladı§ınız: bir işi kısa bir za. 
manda bltirmemcnlz o işin yanm kalma. 
sını intaç eder. Cıılışmaktan ziyade eğlen
ceye femaytllünüz: vardı. Daha gençsinlı, 
hayatınıza şimdiden bir istikamet verecek 
bir yaştasınız. 'Tleshit edebildiğim netice. 
Jcrl lehinizde sayınağa mikAn yoktur. 20 
yaşından 35 c kndnr cl;lencbildiAlnl:ıi ka. 
bul etsek bile 35 den 60.70 yaşına kadar 
uz:un seneler Tardır. Bilmem düşüncemi 
ifade edebildim mi? 
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Fatfh 22222: 
Yaşınız 20 clmfındndır. Bo1-unuru tayi

ne imkan bulnmadım. Dfinyece ortasınız. 
İyi kalbll, samimi bir zatsınız. Gönderdi. 
l;lnlz yazının sahibi, aradığınız vasıflara 
malik görünmfiyor. Tetkiklerinize bizzat 
devam ederek neticeli tekrar yazabiUrsl. 
nh:. 
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Beyoğla Ark. ~'ok: 
Otuz yaşlarında sBrfinÜ)'\..'dOnUZ. Oku

ma.Ya ıneraklı!!ınu:. Amell işlere alAkanu 
yoktur. Bir muallim olmak ihtimaliniz faz. 
ladır. Çok c~lıkmakta olmanız ve yorgıın 
hulnnmanız en kuvvetli bir ihtimaldir. Bu 
yOzden sinirleriniz de bozulmuo olmak se. 
rck. Bir arunya uAramadan uıun mfiddel 
çalşııbllmek irin ınesninfn muntaznm olma
sı icap eder. Tutumlu de~llsiniz. Sıhhati. 
nlz de bir mfitehassıs tarafından kontrol 
cdllmt"~e muhtaçtır. 
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Siıli Kandemir: 
Mütereddit bir karakterdesfnh:. bl kal. 

hlniz hu tereddüt yüzi1nden isledlklcrlnl 
ynp:ımamaktadır. Etrafınızda itimat hava. 
sı uyandırnmıyorsunuz. Çalışkansınız. Fa. 
kot tercddüdilnOz yOz:Onden faallyetlnlz
den azamı rnndım:ın almanız mfimkün ol. 
mıyor. Dikkatinizi de toplıım~a ihtiyacı. 
nız Tardır. Yaşınız 30 etrıı.fındadır. llo)-u. 
nuz: da uzundur • 

' M'ARRIZ DÖ PClMPADtm 

~--------------------------------------------~--------.... ----kral, bundan daha büyük bir sadakat 
delili bulunamc:az .• 

Odacısı onun mantosunu uzatmıştı 
ve dli Bani çıkmağa hazırlanıyordu .. 
Tam bu sırada ~pı vuruldu ve hade· 
me kapıyı 11;ınca, Lö Norman d'Etyol 
içeriye gi~i. 

Dü Barriyi aytlkt.a görünce, d'Etyol, 
sahte veya samimi bir sevinç niduı ~~ 
pararak şöyle dedi: 

- Tebr..k ederim, sevgili kont! A· 
yaktasıruz ha? .. He:n de giyiruniı vazi. 
yettc? .. Cidden bu yaranın tehlikeli ol· 
masından korkuyordum. 

Kaşlan bir an için çatılan dil Barri 
cevap veridi: 

- İğne yarası gibi bir ıey! .. 
- Demek yarın dliğünümde hazır 

bulunabileceksiniz:, değil mi?. Aıizim 
kont bunu bana vaadetmiştiniz •• Bütün 
saray bal~nın aaadetimin §ahidi olma· 
&ru istiyorum. Dü Btırri'siz saray ise 
hiç bir şey değil&r ! 

'"- Bilmem ki gelebilecek miyim •• 
- Gelirsiniz, Aziz dostum, gelini· 

niz ! .. Bu şayanı hayret, harikul!de ta· 
maşa'da hazır bulunmanız lhımdır: 

Zavallı küçük d'Etyol, Pariıin en şap· 
alı güzelini C.kametgihına götürecektir. 

- Hakinten, bu kadar güzel mi? .. 
- Göreceksiniz: Hakiki bir §"lhe· 

ser. Gclece~:ıiniz değil mi'!. 
- Öyle ı:annediyorum ki, kendimi 

kafi derecede kuvvetli husetmiyece
ğtm .. 

- Fakat sizi sapasağlam, hem de 
çıkmak üzere görüyorum.. 

- Bu akıam bUyük bir gayret sarf e
diyorum.. ÇünkU majesteleri bekliyor
lar .• 

- A ! .. Kral sizi mi bekliyor?. 
- Evet. azizim .. 
İki ~ost ye~diğerinin gözleri içine 

~akttlar. Ve bu dost~ nazarların için
deki ifadeyi sezebilecek bir insan, 
muhakkak ki, birdenbire ayak altında 

' 

' J 

( 

açılan bir uçurumdan geriler gibi, deh
ıet içinde geriler, titrerdi •• 

Kısa ve korkunç bir sükQtten son· 
ra, ki'Etyol devam et1i: 

- Esasen sizin yarın kaJlr.amryaca· 
ğınızı tahmin ederek, aizin gelmeniz; 
takdirinde !davet etmekten çekineceğim 

birisini davet etmit§im.. Fakat tabii 
buna bir mahsur yok l .. Mademki gelmi 
yeceks:niz ... 

Kont ürpererek sordu: 
- Kimden bahsetmek istiyorsunuz? 
- Bu sabahki rakibinizden.. Bu 

cidden iyi bir çocuM;tur.. Fakat onu 
11rf nezaket icabı olarak dzıvet ettim.., 
Çilnkü bir tesadüf eseri olarak ona şa
hitlik etmek mecburiyetinde kalnıı§tım. 

- Demek şövalye d' Assaıs yarın 

Sen • J ermene gelecek, öyle mi?. 
- Eğer bunda lir mahzur görmezse· 

niz, dostum 1.. 
- Ben mi? Ne diye bir mahzur göre· 

yim?. Bu bilakis benim bo§uma gitti: 
Yarın ben ide izdivaç merasiminde h~ 
ztr bylunacağım .. Şövalyeyi cidden tak· 
dir ediyorum. Bu ak§am majesteleri 
i~n sarf ettiğim gayreti, yann sizin için 
de göstereceğim .. 

İki dostun nazarları, yeniden, ayni 
ifadeyle ye~diğerinc ıdikildi. 

FakDt: d'Etyol derhal sevinçle konta 
te§ekkUr etti, onun elini sil~tı ve, niha· 
hayet, mü!aadesini alarak gitmek üze· 
reyken, son defa şöyle dedi : 

- Yarın öğle Uzert, görU§ürüz 1. 
Müstakbel Madam ıd'Etyolun ne harika 
olduğunu göreceksiniz .. Bu i~ten gayet 
iyi anlıyan kral bile .. 

Kont boğuk bir sesle onun sözünU 
kesti: 

- Kr~ mı!. 

- Evet •• Kral bile, onu görse, hay-
retler isinde kalrr .. Fakat onu görmiye
cektir. 
. Dil Barri isticalle sordu: 

-Neden?. 

- Canimt peki!& bilinuu ki, dos· 
tum, majsetclerinin terbiyesiyle meı
gul olmuı olan fU kardinal Flöri, tale
besinin LCü lö Şast, (ahl!klı LCü m1na· 
sına gelir) ismini alacağuu zannederek 
biraz yanılnuf tı. Bunun için, ben, ona 
takılını§ olan L\i lö byen • Eme (Sev· 
gui L\.ii) ismini teyit ettirmek istemi -
yorum. 

D'Etyol bu sözler Uzerine son bir se· 
lAın vererek uzaklaıt:ı. 

Kont da, yalnrz kalınca mınldandı: 
- Bu yılan neyi ima cme'kj isedi, aca· 

b<1?. 
' Ağnmıyan eliyle, terden ıılanmıı o
lan alnrnı sıktı ve devam etti: 

- Ahl Kont dö Sen - Jermen'in bu 
15Özleri 1 Arzularmı:n esrarını ne iyi ifa
de etti l. Bana anlattıkları ıeylerin hep· 
eini ben, biltUn mevcudiyetimle arzu e
diyorum! Buna mani olmak iıtiyecek· 
]erin vay haline! Vay haline, d'Assas! 
~ e eğer tUphelerim teeyyüt ederse veya 
haı:.ne d'Etyoll Yolum üzerinde her 
ıeyi yıkacak, her ıeyi imha edecefiml. 

ıx 

JANIN HOL YASI 

Kont dil Barri, Luvr 15arayına gider• 
ken, sabırsızlıktan bitkin bir hale gel· 
miş olan•Jan da, Noe Puaasonun §()val
ye d'Assas'a götürdUğü mektubun nc
tice~:ni bekliyordu. 

AkJam olmuıtu ve zulmette beraber. 
genç lçızın ruhuna da ilmitsizlik gir· 
mifti. •• 

Puasson geziye gelmiyord;u! Şöval· 
ye, bu beklenen kurtancı, görUnmUyor
du I •• 

Geniı ve muhteşem salonun zulmet
leri içinde, gcniı bir divana g8mlllerek 
!başını elleri arasına alnuı olan J an 
diltünUyordu .• 

Hayatmm ıafağmda, bir kasırganın 
ormanda yaptığı tahribattan daha bil· 1 
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yük biı pddetle bir ruhu tahrip eden 
bu fırtmala.rdaıı biriainiıı tehdidi aluıı· 
daydı. 

Sevfyoı:ldul.,. 

Kimi? Fransa kralmıt-
Bu atk, bir tek düıüncc ve hakim bir 

his ile zihninin ve kalbinin yegane 
meşgalesiydi. 

Bu düıilnceyi aydınlatmak ve bu 
hissi tahlil etmek zamanı gelmiştir. Bu 
muamah kadın ba1'ktnda müvcr:ıihlcc 
arasında, biribirlne zıd o kadar muhte
lif ıeyler yazılmııtı ki, biz bu taribt 
vazifemizi bUyUk bir dikkat ve itina ile 
g<Sz anilnde bulundurmak mecburiye
tindeyiz •• 

Jan • Antuanet, pasif km-akterll de
ğil, fakat son derece aktif düşünceli bir 
kızdı. Aktif dUşünce ise, mütemadiyen 
uyanı'lç bulunan bir tecessüs demektir. 
En muammalı hissiyat! bu genç kız h~ 
rikulade bir kolaylıkla tahlil ederdi. O· 
nun içinde bir nevi mUcadcle ihtiyac:s 
vardı, ki uz:un mUddet, bu ihtiyacını 
musiki, rcaim, naktı, edebiyat gibi bit 
çok ilimlerle tatmin ctmeğe çalıştı. O• 
nun için biç lir ıcy yabancı ve lakayt 
değildi. 

Fakat bu kalbinde, ayni umanda 
ve bilhassa daim!, bir endişe, en naz;ik, 
en ince, en yübe~ hissiyatı tatmak ar• 
%USU vacdı. 

Eğer bu garip tabiri kullanmaJlllS 
caiz gCSrülUrıc, diyeltm ki, Jan a§knı 
büyük ekairini temenni etmiı, araınıtr 
tahayyül etmiıti. 

O yalandan, en zeki, en güzel. en 
aan, en zencin erkekleri görmUı, fakat 
bunlarm hepsine daima lakayt kalınıt" 
tı. Zenginlik, gilzellilıj ve asaleti o, cıı 

,.mutlak,, teklinde lıtcrmı ve tetkik et.· 
tiği bUtUn erkekler, bu nafız: ve tahli1 
edici .ıekl lwJısuıda nlta.mam görtııı .. 
mütlerdi. 

O zaman kendi kendine §Öyle diyor
du: 

- Ben ac:abl, sadece ~ ve ıııal· · 
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,g;:!re:~r:ıer~:e KATRAN HAKKI EKREM 

ikkatliçimizde cas svar! 
---------------- - -- -

Fran.sa'd&: Suret• naıo1 çabfır'l 

~: Secret Service nasıl çalı§ır? BUtUn dün. 

yadaki lnglllz cuualan 

Amerfta'da: Gfzll istihbarat ~tı ve bütiln diln· 

yad&1d Amerikalı cuualar. 

-----

Umumi harpten bugüne kadar 
bUtUn dUnya11 birbir.ne katan en 
m•thur caaualuldar. 

Her memleke.te bunlara karfı 
çab,an glzll istihbarat ıa,kllltı. 

1. lıf. X. X. DUil ça.lılJr! Tuna memleJteUerlnd.eld gizli istihbarat bUrolan - Almanya' da: Gizli istihbarat teşki. 
18.tı cuuslarla na.sıl mllcadele ediyor?-Rusyu.da: Çek&, tno ve Kom.intem - Sırbistanda: Gizli istihbarat -
Avaaturya ~ Macari8tand&: Gizli istihbarat bllrola.rı namı çalı§ıyor? BugUnkUler nasıl? Cephe gerisindeki ca· 
au.sluklar, ıdyuf ticari ve ama.t caınmluklar - Umum! harpteki: Verdun, Galiçya ve lr.onzo'd& yapılan en meş. 
hur cuuıslukla.r - Umum! ha.rptm eomald muht.ellf mein1eketlerdıe yapıta!l c8ıru.slu1tliıi" ve propagandalar ..• 

Bütün bu kıymetli vesaiki 22 mart tarihti 
MODERN TCJRKIVE MECMUASI 

neın •ıhJor. o cünü ubnızldda beide}'iniz. 

~ADEM 1 
ve BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBin 
• 1 

• 

T•bletlerı Her eczanede ararınız. ı PO... kulueu 12&5 Hormobln J -· 

•ı•---- HER AKŞAM -----· 1 .. -• Dr. tbaın Saaıai --• 

ÇAFıLAYAN' d UkstlrDk şurubu 
u a ~~·n::.:.: ·~::ürii~;ıo ,,::'':~~; 

A M İ R A C E M A L slrll illçnr. Heı eczanede n ecza 
- depolarında bolonar. -

TiENÇiN TRUP'·U 
Harikul!de akrobatik numaralanna ve danala.ına baılamıtbr ı ı -,..--

Ayrıca MUALLA ve arkadaşları 
Telefon : 40335 · 

Niğde Vilayetinden: 
1 - Niğde Ziraat örnek fidanlığQ:ıda 41832 lira kc~lfli Uç parçadan ibaret 

memur, mU.stahdem evleri ve fjletme binaamm yapıl.malan kapalı zarf usulile 
cladltmeye konUlmU§tur. 

2 - 1atekliler p.rtnameyi, mukavele projeslnl ve keelt cetvellerini, her gün 
Niğde ziraat mUatlrlUğilnde görebilirler. 

3 - Eksiltme 25.3.938 tarihine tesa dilf eden Cuma gilnU saat 15 de yapıla.
c&ktır. 

4 - Eksiltmeye girecek isteklilerin 3138 lira muvakkat teminat vermesi ve 
aşağıda.ki ''esikalan haiz olup göstermeleri llzundır. 

A - Nafia veklletinden almmıı 1938 senesine ait müteahhitlik ehliyet ve
sikası ve Ticaret odası sicil kağıdı: 

B - Bir taahhütte en az 20,000 liralık bina inşaatı yapmış olduğuna dair 
vesika. 

5 -Teklif mektupları üsüncil maddede yazılı saatteIJ bir saat evveline ka
dar Niğde Ziraat MUdürlUğünde müteşekkil eksiltme komisyonu reisliğine mak. 
buz mukabilinde :verilecektir. 

8 - Posta ile gönderilecek mektupların ekisltme saatine kadar gelmi§ ol. 
ması ve zarfm mUhUr mumu ile iyice kapatılmıo bulunması lhmıdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. -- ,(1290) ... 

19 MART-YO!I 

FEMD~ 
• Havalar soğudu 

Dik kat ediniz 
Ufak bir kırıklık hlsseder"etmes 

derhal bir kaşe 

Nezle •· Grip - Diş - Baş 
Romatizma ve bütün a~rıları 

derhal geçirir 

Eczanelerden 1 lik ve 12 lik amD.,
IAJlarını ısrarla arayınız. TakUtl" 
rlnden sakınınız. 

Saç bakmır, gil7.elliğin en birinci eartıdır 

PETROL \ NiZAM 
Kepekleri ve saç dökillmeslnl tedavi eden tesiri mücerrep bir i1Sçdırı1 

-• Arada büyük fark var 

1 
. , 

Pert#N Çocuk Ptulraaı: şimdJye kadar hiçbir benzeri taratmAJll; 
lid edilememiftlr. Bu pudnuım, en bUyük mezfyeU bilhassa çoculE _., 
leri içi.o bazırlanmıa olması ve terkibinde tahrio edici hiçbir ma4'fl 
hın mamasıdır. 

PETEV ÇOCUK PUDRASINI '1 
Şişman, vllcutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. vncudlJll ;ı 

valarmda ve koltuk altlannm plalklerine karlı bundan daha mu-9' 

pudra hentlz keefediimemıetir. c 
ONU DIGER ADl (TALK PUDRA) lan ne~ 

1----------..,,,., 1 


