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tnıdat 
heyetleri 

Kırşehirde işe başladı 
Ölenlerin kal'i 

miktarı 
henüz bilinmiyor 

Ankara 20 (Hususi) - Dün, Kırşc- ye Vekili ŞükrU Kaya tarafından bil-
hir ve bavalisinde vuku bulmuş olan yük bir ruaka gösterilmiftir. 
§iddetli zelzele bilhassa Kırşehre bağlı Kırşehir valiliğine ve merkezdeki 
Hogker civarında on köyde mühim tah- yardım teşkilatına mümkün olan biltiln 
ribatı bais olmuş ve bu ara® 200 va- tedbirlerin alınması için kati emirler 
tandaşımız ölmüştür. verilmiştir. Kızılay tarafından, açıkta 

Hoşker nahiye müdürünün verdiği kalan vatandıı§lan barındırmak üzere 
rapora göre bu on köy tamamen h0rap çadırlar ve sıhhi imdat heyetleri gön-

olmuştur. Zayiatın köy başmıı - kati 1erilmiştir. 
olmamakla beraber - 20 kişi nisbetinde Zelzele nerelerde duyuldu? 
olduğu bildirilmekteıdir. Ankara, 19 (A.A.) - Buglln saat 

Senelerdir görülır.iycn bu müthiş fe- 13'U yirmi saniye geçe şehrimizde bl-

Marmara aaasmdaki zelzele fe'laketitıe ait TesimlerClen ... 

Haır vuk.UJJuncdla 
lngiliz tayyarelerinde 

__ F_ransız pilotları 
o~~~asb'~~~z;u~I çallşacak . 
ma yuvarlandı Fransız nazırlarınm Londra 
t4 010, ıo yaraıı var zlyaretlerinde Balear adalarında 

Trabmn, 20 (Hususi) - Dün gece it 1 • • Ke~kit 5: prn~~ıı şoför Reşadın i~ a yan ışgah meselesi de 
resındekı otobus 37 yolcusuyla bera- • • • • •• 
ber u~a vyuvarla~ır. Şoför goruşulecek 
de dahil oldugu halde olenlerin sayı- ~ Yazısı 8 ıncra. 
sı 14 dür. Diğer yolcuların hepsi ya. 
rahclır. Bunların bilhassa 10 unun 
yarası ağırdır. 

V:ı.ka mahalline derhal imdad kuv
vetleri gönderilmiştir. Tahkikata de
vam edilmektedir. Bütün Trabmn ma
tem içindedir. 

laket burada büyük bir teessür uyan- rlbirinl mUteakıp müteaddit yer sar-
dırmış, Başvekil Celal Bayar ve Dahili- sın tısı olmuştur .... Devamı 8 incide Fen er bahçe 

Romanya faşistleri lideri Milli kllme klUplerlle 

Kodreano'nun eski 
başvekili öldürttüğü 

ıneydana çıkll 
Alman gazeteleri Romanyadaki 
hidiselerden hiç bahsetmiyorlar 

..... Ya~ 8 tnclde 

maç yapamıyacak 
Pınara Oalatasaraya karşı 

altı klilp muhtehta çıkarılacak 
Maliım hadiselerden sonra epey de

-dikodu uyandıran Fenerbahçe klübU
nün vaziyeti umumi merkezden bildi· 
rilcn bir emirle bugtin tavazzuh etmiş 
bulunmaktadır. 

ÖnUmü.zdeki pazar günü, ka.r§ılaş. 
malan icab eden Galatasaray - Fener
bahçe maçı yapılmıyacaktır. Bunun 
yerine Galatasaraya karşı, İstanbul 

birinci küme ta.kmılarmdan altısmm 
_.. Devamı 8 lnclde 

Fransanm Pirene hudutlarındaki k-Oylere ispanyadan mülteci aRım ~ ~ 
ediyor. l:ıte yaralı mülteciler 

Dspanyada harp vaziyeti 

Cumhuriyetciler yeni 
bir müdafaa hattı 

tesis ettiler~-·-
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Lvata daie -
Hocalık hakkı 

Ç OCUKLUGUNUZDA, belki 
gençliğin.izde de mektebe git. 

nıişsinfadir. Elbette birçok hocadan 
ders gördünüz, bir §eyler öğrendiniz. 
11'akat o ndamları siz kendiniz seçme. 
din.iz. ".Misafir umduğunu değil, bul
duğunu yer,, derler; onun gibi siz de, 
gittiğiniz mektebde kimi buldun~ 
ondan ders aldınız. Artık ömrUnliz ol· 
dukça. minnet besliyccek, fikirlerine, 
zevklerine hürmet edeceksiniz. Hoca 
hakkı, baba ana hakkmdan da büyük 
değil mi ? İmam Ali de: "Bana bir tek 
kelime öğretenin kulu kölesi olurum,, 
buyurmuş ... 
Hocalığın rahiblikle bir olduğu za

tnanlardan kalma bir düşünce. Bugün 
!llekteblerdeki muallimler, talebeye 
naslarla sabit hakikatleri değil, insan 
oğlunun bilgisinden bir kısmı öğret-
eğe memur adamlardır. Söyledikleri 

endilerinin de kitablardan öğrendik. 

eri şeylerdir. Muayyen bir takım §€Y
eri çocuklara belletmeğe memur'dur· 
ar; bu hizmetlerine mukabil maaş a
ırlar. Hiç kimseden, herhangi bir me

;tnurun, herhangi bir ferdin hakkı olan 
hürmetten fazlasını beklemeğc, min
ettarhk istcnıeğe hakları yoktur. 
İmam Ali'nin söru haksız mıdır? 

liaj<"Il', bugün için de doğrudur. Fakat 
hizim asıl hocalarımız, mektebden 
~nra kendi arzumuz ile seçtiğimiz, 
:tesirlerine kafamızı kendi rizamızla 
açtığımız adamlardır. Üstadlarımız ..• 

Onlar zamanla da bağlı değildir. Yir. 
inci asırda yaşıyan bir adam kendi. 

Sine iki bin beş yUz yıl evvelinden üs
:ta.d seçebilir. Benim ilk hocam, yüzü

ü bittabi hiç görmediğim Remy de 

urmont'dur. İlk hocalarım arasın-
a. Yakub Kadri'yi de sayabilirim. 
nim sanat hakkındaki düşüncelerim 
rinde çok tesirleri olan Ahmed Ha

itn'i, Yahya Kemal'i sonra tamdnn. 
ara ve daha birçok üstadlarnna 

ainm. minnettarlık beslerim. Fakat 
. endimi, onların her söylediklerine 
1\tirakle mükellef saymıyorum. 

Bir insanın hocalarına, hatta üs. 
adlarına pek fazla merbut iyet g öster. 
esini beklemek, tekrar "kale-1 ima
ü,, zihniyetini diriltmeye çahşmak

an b~ka bir şey değildir. Fikirlerin 
lerlemcsinde bizim de bir hizmetimiz 
labilecekse bunu, hocalarımJZin, üs
adlarınuzın söylediklerinden ayrıl

akla yapabiliriz. 

Doğrusu bugün kimse hocalarına 
·Yle körü körüne hürmet, bağlılık 
ostermiyor. Vn.ktile mektebde bana 
ers verdikleri için şimdi benden son. 

~ bir hürmet beklediklerini ihsas e
~nler bile, kendi hocalarına kulluk, 
ölelik hisleri beslemiyorlar. Hakları 
a vardır. Ama kendilerinin razı ol

rtuyacakları bir esarete beni mahkfun 
ltneğe kalkmasınlar. 

Nurullah ATAÇ 

1 Halk Hamamları 
Belediyenin fakir halk için ucuz ve 
eccani hamamlar açacağım yazmış-

r.k. Bu hususta tetkikat ilerlemekte • 
dır. Fakir halkın bulunduğu semt
erdeki birkaç hamam kiralanacak fa
tU: olduğunu ispat edenler bunl~dan 
~tıfadc edeceklerdir. 

Okuyucu 

mektuplaı ı 

Evlatlık edinmek 
Stiyenlerln dikkatine 

f. 

"Bakırköy Cevizlik H:ımdipaş:ı mektep 
o.kağında 13 numarada ikamet ediyorum. 
ıınsesiz ve idaremi teminden ıiciz oldu
lltndan sütten kesilmiş 15 aylık bir erkek 

~0cuğumu evlatlığa vereceijim. Talip olan~ 
[arın adresime miirocnal etmeleri. 

' Cocuklar için r plan fedakarlıklar 
/atan içindir. 

l!rısta ~ğa yardım her insanın 
~ kutlu vazifesidir. 
~= ınnt.-•:WuMt"""1tru-ıııtmı 

Meydan 
temsilleri 

28 Nisanda Bayazıt 
meydanında 

verilecek 
23 nisan çocuk bayramı münasebetile 

bu yıl her k:ıza kendi mıntakasmda bay. 
ranı yapacaktır. Her mıııtakada çocu~ b_a:t~ 
ramı hazırlıkları yapılmaktadır .. Emınonu 
mıntnkasında yapılacak merasını de çok 
parl:ık olac:ıktır. Bunun için Eminönü ka. 
zası kaymakamı fle Eminönü halkevi rei~i 
ye çocuk esirgeme kuru~u azasından mu
rekkep koıniı;yon mer:ısıın programını ha· 
zırlanııştır. 

Du programda, memleketimizde ilk defa 
yapı lac:ık oltın meydan temsilleri göze 
çarpmakta ti ı r. .. .. 

üniversite ıncydanınıJa yapılacak buyuk 
ve etrafı açık bir sahnede meydan temsil
leri verilecektir. Hıı sahnede Eminönü halk 
e,·ı tem!iil kolu tarafından "kahraman,, 
piyesi oynanacaktır. Meydanda halk Ye ço
cuklar için :ıyrı ayrı yerler tefrik edilmi~-
tir. 

Bn vıl 23 nisan bayramında çocukların 
Jıer z~mankinden çok daha güzel eğlene
cekleri tahmin ediliyor. 

iş beyannamesi ver
miyen müesseseler 
Ankara, 19 (A.A.) -Teşviki sana

yi kanunundan istifade etmekte olan 
sınai müesseselerin bu kanun ahkamt
na tevfikan her takvim senesinin ilk 
iki ayı zarfında İktisat Vekaletine iş 
cetveli vermekle mükellef oldu.klarm
·cıan 1937 senesi iş cetvellerini bu 
müddet zarfında vermiyen mUessese • 
lere yine bu kanun mucibince lktısat 
Vekaleti tarafından ahiren yazı ile 
tebligat yapılmı~ bulunduğundan bu 
tebliğat üzerine de cetvellerini alil~ 
dar makamlara vererek verdiklerini 
ayrıca Vekalete bildinniyen müessese
lerin kanunun :16 mcı maddesi muci
bin-ce muafiyet ruhsatnamelerinin is
tirdad edileceği haber ıthnmıştır. 

ltalyonın Merkez 
bankamıza borcu 
Verilen mallımata göre !tatta muh. 

telif zamanlarda memleketimizden al. 
dığı mallara mukabil Merkez banka -
mıza 1,5 milyon liraya yakın bir borç 
yapmıştır. Bu yüzden Italya Ue mü
nasebeti olan tüccarlar yeniden iş 
yapmaktan çekinir bir vaziyet almış, 
neticesi olarak İtalya ile işler hemen 
hemen tamamen durmuş veya ihracat 
muameleleri bir hayli gevşemiştir. 

Tüccarların bu hususta hUkO.mete 
bir müracaat yapmalan muhtemeldir. 

So\'yet elçlsl Anka· 
raya gitti 

Şehrimizde bulunan yeni Sovye.t bil· 
yük elçisi A. Tercnçiyef ve refık~sı 
dün akşamki kcsprcsle Ankaraya gıt. 
miştir. 

Kendisi istasyonda Sovyet başko~ 
solosu Görgiyef ve kon.soloshanenın 
diğer erkanı tarafından uğurlanmış-

tır. 

ıeeyırneomnoen 

Otomobille 
devrialem 
müsabakası 

Müsabıklar memle· 
ketlmlzdeo de 

geçecekler 
Avrupa otomobil klüpleri ittihadı 

tarafından önümüzdeki sonbaharm 
başında Pa.risten başlamak üzere oto 
mobille devrialem seyahati tertip edil· 
miştir. Yapılan temaslar neticesinde 
bütün dünyayı alakadar eden bu bey· 
nelmilel yarışın memleketimiz üzerin· 
den ve Trakya. hududumu.zdan şark 
hududumuza kadar devam etmesi ta
karrür etmiştir. Bu şekilde memleke. 
timizden ge<;e~k müsabıkların istira
hatlerinin temini için tedbirler alına-

caktır. 
Müsabakanın memleketimizdeki ilk 

merhalesi Edirne olacaktır. Program 
mucibince müsabıklar Edirnede bir 
gece kalacaklardn-. Bunun için F.dir
nede müsabıkları ağn-lamak için şim • 
diden 18.zmıgelen tertibata başlanmış
tır. !kinci umumt müfettişlik mü.sa. • 
bıklarm o geceyi geçirmeleri için E. 
dim.e halkevi binasmı münasip gör -
müş ve hazırlıklara başlamnıştn-. Son
bahara kadar bu binada kalorifer ter
tibatı, duş daireleri, modern halalar 
yaptırılacak ve sair esbabı istirahat 
temin olunacaktır. Bu suretle Edirne 
halkevi mUkemmel bir şekil alacak • 
tır. 

Diğer taraitan 'I'uring klüb müsa. • 
bıklarm takip edecekleri yol üzerinde 
konaklıyacakları bütün şehirlerde ted. 
birler alınması için hlikfunetle temasa 
girişmi~ bulunmaktadır. 

Garsonlar 
Cemiyeti erinden 

memnun değil mi? 
Son zamanlarda garsonlar cemiye

tinde, idare heyetiyle, azalardan bir -
çoğu arasında ihtil3fla.r çıkmaktadır. 
Bize söylendiğine nazaran, cemiyet a
zalarından ekserisi, bugUnkü idare he 
yetinin icraatmr şiddetle tenkid et • 
mektc ve bilhassa 22 §Ubatta yapılan 
kongrede ademi itimat reyi aldığı hal. 
de bugünkü idare heyetinin hala ye • 
rinde durmasına sinirlenmektedir. 
· Bugünkü idare heyetinin en çok 

tenkid edilen ve hoşnutsu:r..luk uyan -
dıran icrnatmdan biri de, garson 
meslek mektebinin açılmasından fera
gat edilmesi hakkmda verilen karar
dır. 

Birçok garsonlar, geçen sene Mak· 
sim salonlarında verilen ve hasılatı 

tama.men mektebin açılmasında kul • 
lamlmak üzere, b:ı.nkaya yatırılmış o. 
lan paranın, yeni idare heyeti tarafın
dan, başka işler için harcan.maya baş
lanmış olınasmr şiddetle protesto et· 
mektcdirler. Ticaret odası C'snaf şube-
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Anı\lurya t•lc;ilik ,.e koıısolo<;luk nwııı~ır- ' 
J u·· t lu lıır halde menılckcllerıne 

I~'.' ~nr orıı·r \ l11ııın Jıiiyiik l'lçilif:i Arns-' onmu~ erı ı . ı · . . 
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ı' stir l!unun ıçın 
ınur ıılm:ıı;":ıı knr:ır 'ern " · . . 

. .. . tll'l' qıkı olırıak. 
baıık:ı~:ı tıır rok ııııır.ır.:ı:ı 

tadır. ı ki 
• Kıırıılıı~1111d:ııılırri D:ıhı;rk:ıpı< :ı, es 

İtibarı Milli haııkn~ı lıiıııı<ıınıla bulunan : 
Sovyet lıarir.i ticaret bankası Bryoğluna ı 
nakletmiştir. . t 

• DEXlZlHNK lst:ınbul şubesı tam eş· 
' • B ka,·a 

kilôtı ile ç:ılışmağ:ı başlamı-:tır •. >an . ·. 
bağlı müesseselerin muhtelif şeflıkle_rının 
birleştirilmesi ile teşkil olunan daıreler 
Merke:r. Rıhtım hanının üı;üncü katııı:ı yer. 

leşti ritm iştir. 

_. .\mrrikn ile ~-eni l:ıkno; işlerine h:ışl:m 

ııııştır. Yeni lk:ırl'! \e klirinıı nııluşınası i
~·in tle miiz:ıkcrrlt>r yapılııı:ıkl:ıdır. 

* TCRl:\G klüp, nırıııld•ctiınizi harice 
t:ınıtnı:ık \"<" ~r;\·y:ıh C'l'lhctmek için, yurdu· 
nıuzd:ı!, f lnrihi e"'crlc•l'İ, müzrlcri gösteren 
giizcl lıir :ılhiiın lınzırlıııııışlır. 

ç J.l:\IAXD.\ J\I '<'':ıit lııılır:ııııı11 ünlemek 
ic;in l>enizh:ııık l:ır:ırınıl;ııı l"'marl:ınan 
nı:nıı:ıl::ırın lıir kı~nıı inşa eclih•rek limana 
sclnı işlir. Piretleıı 2 l nı:ıYn:ı ııı ıı son kıs. 
ını hir lın(l:ı)~l kadar ı;:l'kceJ..lir. • 

•:• l\ÖSTE:-\CEOE:'\ ıJiin lıusıı'I hir va. 
rıırl:ı :rno sryyalı ı:ıclmişlir. Şehrin ınuh· 
telif ~·l·rlrrini ı:ıcıı·ıı «')Yalılar hıı~iin dö-
ıırcekll'rıl i r .. 
* T('T('Jli s:ılı<:larınıia hiiyıık lıir inkişar 

E:Örülmektedir. Alman)a lzmir mahsulün. 
ılen bu :ı;ene i,5 mil)on liralık mal almış-
tır. 

" BEBEK • İstinye yolunun açılması 
için yıkılması lbımgelen yalılnrın sahip. 
ıeri belediyeye müracaat ederek, yolun 
arka taraftan geçirilmesi talebinde bulun· 

Dördüncü lstan
bul festivali 

Eğlenceler için ha
zırlıklara başlaoı ldı 

Belediye, üç scnedenberi yapılmakta 
olan 1stanbul festivalinin bu sene do 
tekrar edilmesi için hazırlıklara baş • 
lam.ıştır. Dördüncü İstanbul festivali
nin kırk gün kırk gece devam eden ge. 
çen seneki festivalden daha güzel oL 
ması için esaslı bir program hazırlan
nacaktır. 

Geçen seneki festival, evvelki festi
vale iştirak cdemiyen Yunanlı heye. 
tin de iştirakiyle tamamiyle bir Bal
kanlılar festivali manzarası arzctmiş. 
ti. Bu seneki festivale merkezi Avru.. 
pa memleketleri musiki ve halk oyu.. 
nu sanatkarlarından grupların da iş
tirak ettirilmeleri mukarrerdir. 

Mahalli halk oyunları için bu sene 
daha. geniş bir yer ayrılmıştır. rur
dun her tarafında bu iş için heyetler 
getirtilecektir. 

Bu sene devlet deıniryolları ile i'u. 
nan, Romen, Yugoslav ve Bu~ar de-

miryollarmda festival eğlencelerine 

geleceklere yüzde 25 ile yüzde 50 a. 
rasmda tenzil~t yapılması temin o _ 

lunmuştur. Bundan başka. Romanya 
vapur idaresi, Romanya, Yunanistan, 

Mısır ve Suriye limanlarından gele -
ceklere de ytizde 40 tenziıat yapacak~ 

tır. Geçen sene festival dolayısiyle 

Mısır, Suriye, Yunanistan, Yugoslav· 

y~ ve Romanyadan memleketimize ge. 
!enler mühim bir yekfın tutmuştur. 

Memleket dahilindeyse festival büyük
çe bir seyahat hareketi tevlid etmiş. 

ti. BÜ sene bu alakanın daha genişli. 
yeceği ümid edilmektedir. 

Paskalya tatilleri 
ve seyahatler 

PaskaJyanın gelmiş olması şehirde

ki mutad hayatı canlandırmıştır. İki 
gündenberi ermenilerin pnskalyasıydr. 
Hava da müsait olduğu için kırlar, 
mesire yerleri dün dini bayramlarını 
kutlulıyan ermeni vatandaşlarla dolu 
idi. 

Rumların paskalyası da önümüzde
ki pazartesi günü başlamaktadır. Bir
çok rum aileleri paskalya yortularIDI 
geçirmek üzere Yunanistana gitmiş -
lerdir. Bu yüzden bir aydanberi Kös. 
tence • lstanbul - Pire hattında çalı· 
şan Romanya. vapurlarında yer bul
mak kabil değildir. Bu tehacümü gö
ren Sovyct vapurları da Odesa • Istan
bu l - Pire arasında fevkalade ucuz ta. 
rif eli seferler yapmaya başlamışlar
dır. Bu yüzden Sovyet ve Romanya 
vapurları arasında rekabet başlamış· 
tır. 

si direktürlilğüne bu hususta birçok 
şikayetler yapılmıştır. Garsonlar, ti • 
carct odasınrn bu hususta yavaş hare. 
ket etmesinden de şikayetçidirler. 

muşlardır. Teklif tetkik edilmektedir. 

* BELEDl\'ENlN bazı semtlerdeki tahsil 
şubeleri birleşfirilt>ccklir.Belccliye te,kili'ı
tınd::ın :yedi sin in k:ıldınl:ıc:ığı hakkındaki 
h::ıber ı!o;:tru değildir. 

* YEXl :ıçı!ııcnk orta okul hinalnrı ha. 
zırlanmnktadır. Şl'lırimizılc bulunan orta 
tedri~nt miidiirü A,·ni ve m:ı:ırif müdürü 
Tm rik dön bunlıırı ı:ırzınişleordir. 

* ~IEK'J'EPI.Jmm:KI kooperatifler için 
hıı11rl:ınon yııs:ı \'l' t:ıthik lnrzı nizomna· 
mesi maaı·ir '!"cf,iiklinıl<>n ıııiidiirlüklere 

,:ırinderilın iştir. 

~· :\IEJ\TEPLETllJE dersler :u mayıs ak· 
ş:ınıı kesilel·eklir. r\tiy nwktl"plerinıle ders 
kesimi mayıs hrışınılarlır. 

* nüY('KDERE t:ın·arc ist;syonu hüku
met tnr:ırınrları :ılııınıış ve lnmirinc lıaşlan 
mışlır. Tiıırrııl:ı ~ııor fnyrnı c•kri için bir 
yer vücuda ı:ıctirileC'rklir. 

• EC"ıa<'ıl.1r birli~i scnrlik kongresini 
tlün ııkdl'tnıişlir. Toplanlıcla fo:ıliyct rapo. 
ru okunarak tnsclik edilmiş, yeni idare 
heyeti <cçilmiştir. 

• FIRT:\CTLATI cemiyetinin idare heye· 
ti istifa etmiştir. htifamn sebebi olarak 
bir Fırıncılar .şirketi kurmak oldu~u sör
Jeniyor. 

-~ --
CUMHURıY~T 'te 

Roman ya vakası 

P El'AMI Safa, buoünku. ua::ısrnda. Ro· 
ma11yada lııikıimcl darbesi yapmab 

leşdı/111s r.tliği i('İtı tevkif olunan Demir 
Mııfıofı:lur şefi l~odrcanu hakkında bir 
Fr(l(t~ı= ua:clc.~i larafmdmı ııcrilcn şu ma. 

lıimalı ıwklr<liyor: 
''An:ı'>ı Alnı:ın, lıalıusı Lehli. l.;oyu uzun, 

gözleri nı;ık 111:1\·i, ~iiziinun çizgileri kes
kin. On lıeş sene eHel Ynş Üniversitesin
de t:ılelıe iıuh. llu şehrjn 120 bin nüfusun. 
dan iO bini, çoğu Lchistnndan ve Rusya. 
dan göçclıniş Yahudilerden mürekkep. Ü· 
nh·ersitede Küıa adlı bir profesör, gen~
liğe Yahudi kini aşılıyor ve bu aşı herkes
ten ziyade Kodreanunuo kalbinde yer tu
tuyor. Fakat gençliğin mühim bir kısmı 
kendisile beraber. Üni't'ersitede hergün 
~ırtlak gırll:ığa .kavga. O knd:ır ki hükumet 
Yaş şehrine zorba bir polis müdürü gön
dermeğe ınccbur oluyor. Bu zorbanın ilk 
işi Kodreano:t·u ,.e arkadaşlarını yakala 
yıp merkeze götürmektir. Orada bir temiz 
dayak. Ama nasıl? Döğülenlerucn biri iki, 
öteki do bir gözünil kaybetmiş. Bu yeliş· 
miyormuş gibi, dayaktan sonra da onları 
bacaklarından tavana asarlar ve çığlıklan. 
nın duyulmaması için de kafalarmı soğuk 
suya sokarlar. .. 

Bu işkenceden kurtulduktan sonra Kod
reanunun ilk işi bir tabanca satın almak 
olmuş. Birkaç gün sonra onu sulh ınahke· 
mesine çağırırlar. Kodreanu mahkeme hu
zuruna çıkınca içeriye, yanında iki me
murla polis müdürü de girer ve hakimleri 
selamlamadan evvel, dosdoğru Kodreanu
nun üstüne yürüyerek iki yanaijına da şid 
detli birer şamar indirir. Bunun üzerine 
Kodreanu sil:lhmı çeker, polis müdürünü 
de, yanındaki iki memurunu da öldürür. 

O zaman bütün Romanya katili milda" 
faa için ayaklanmış; mahkemede, milli vic 
dana tercüman olarak Kodre::ınu hakkında 
beraat kararı vermiş.,, 

Muharrir, burıdan sonra, kendi mütafr· 
alarına g çiyor: 

"Romanyayı içinden tanı)·anlar, orada 
nasyonalist hareketinin ve Yahudi dü}
monlığının yeni bir şey olmadığını anla· 
mak için bu hadiseyi bir Fransız gazete. 
sinin del:ilelilo hatırlatmağa muhtaç de~ 
ğildirler. Romanyada bir yandan ecnebt 
sermayc~ine, öteki yandan da Yahuıli ke
satcUne karşı do#an milli hıırekelin on, on 
beş sene dCflU, ynrım mıra yakl:ışan bir 
geçmişi ,·anhr. Gamalı hac, Hitleria elin. 
de Alman nasyonal - sosyalizntinfa remzi 
olıııa<.lao ~irmi sene kadar cvvcl Romanya· 
da ortaya cıkmış YC taraflar kazanmıştı. 

Rumen rn illiyetçilifli Kodreanunun polis 
miidürüne '.'öiliih çektiği tarilıten başlama
dığı gibi, şimdi tevkif edilmesile de bi 
tecek değildir. Romnnyo hiikümetini pek 
haklı olarok şiddetli tedbirlere sevkeden 
bu son hadise Rumen millt müC'adelesinin 
bir sal'hnsından ibarettir.,, 

TAN' da 

Romanya - M aca
ristan krallıQı 

M. lW\HRIY.-1 ua:ıuor: 

Alıuanyanın Tuna fılosu ihdasına karar, 
vcrme!>I, Nazilerin Iltıdapeştede faaliyete 
geçmeleri, J\lacaristan hiik~metlnin ,de gö
zünü açmıya }'ardım etmiştir. Son zaman
larda .Almanyanın Orta Avrupa hakkında. 
ki emelleri hakkında yapılan neşrh·at da 
1\Iacarislaııı mukadderatını daha esaslı şe
kilde düşünmiye sevkctnıiştir. 

Şimdi :'ıf3caristanda yeni bir cereyan 
haşlamı~tır. numanya ile birleşerek bir 
R11man) n - Macaristan krallığc vücuda 
getirmek. 

Bu fikri ilk ortaya alan eski bir .Macar 
nnzırulır. Bu zal Macaristanm Romanya. 
ya knlan kısmındandır. Nazırlığı bıraka
rak Romanyaya geçmiş, Rumen tabiiyetini 
k:ıbul elmiş ve bu fikir üzrrinde çalışma
ya. başlamıştır. Bu zatın, şimdi bü:rük bir 
tarartar kütlesi toplı) an fikri şudur: Ro. 
manya ile Maear.ist:ının Orta Anupadald 
mukadderatı müşterektir. Hu il;i dc,·let, 
C!>ki A ,·usıurya - l\facarislan birleşmesine 
benzer bir birleşme yapabilirler. Roman
:ra kralı, bu birliğin ~efi olur. Bana muka
bil Romanya, kendi topraklarında bulunaıı 
l\lnC'nrların meskl'ın olduğu sah:ıyı l\fac:ı
rist::ınn bnakır. Bu birleşmeden 30 mil
yonluk büyük bir millet doAar. Bu kuYVct 
Orta A \Ttıpada sağdnn soldan gelecek teh
likelere k:ırşı kendisini kolaylıkla koru· 
yahilir. tıeride Çcko~lqvnkya Ye YugoslaT
yada bir anlaşma yapılır~n. Romanya. Ma 
ctırislan krallı!ıı orta Avrupanın en kuv· 
vetli bloku olııbiJir. 

Bu fikre Romanya kralı muhalefet etme.. 
miştir. Yalnız l\lncar knılı Hortiy bu fik
re yanaşmamıştır. 

Fokat iki taraf ricali bu fikir fü:erinde 
çolışşmnktadırlar. Orta Arrupada küçfik 
devletlerin hayatları daima tehlikeye ma
ruz bulundu~ için onların böyle keodı 
kendilerine birleşmek ihtiyacını duymRla. 
n ga}·et tabitdir. -
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HABEWln zabıta romanı 

Istanbulun imarından 
;ençkız: sizi Esterel'deki kızılka- maksadJIDJZ Dedir? 
'a şatomuza davet edigoı u.n I dedi 1 Şe/ı.ri qenif emek mi, qeni i/ı.tiqaçf ara 

-
3 

- uqqun b.ale sokmak mı istiqoruz ? 

Sonra, ıestnln ahengini tfeflıttrere1r, 
&ilizce 1011du: 
- İngilizce biliyor muaunuz 1. 
- Yarım yamalık tahlilimi her ne 
4dar Okıfordda yaptımsa da, kelime· 
in dörtte uçunu yutarım. 

~~: 
- Cidden • dedi- tnsufsceyi sok fe.. 
' konu1uyorsunuz r .. 
- Size hakikati ıöylediğime emin o-
-ıuz ! .. 
Birdenbire yerinden fırladı 
-Bcn:mıe alay ediyorsunuz değimi? 
kat, ben bir Amerikalıyım. İngilizce 
ıip bclmemeniz beni kat'iyyen alaka· 
r etmez. Sizin polla hafiyesi Raif O. 
1uğunuzu bilmiyor da değilim.. Siz 
nu ihsas bile etmek iıtemediğinlz 

lde •.., .. ni hissikablelvuku aldatmıyor, 

Genç ku:m bu sözleri üzerine iakırdryı 
ha fazla uzatmaıma meydan bırak· 
ldım: 

- Evet, dedim. Polis hafiyeaiyim .• 
ı:i bunun da alakadar etmemesi icap 

er.. ı 
G ırdroba doğru uzanarak ipekli bir 
:>döpmbr aldım. Ve paravanın arka. 
ı.a eeçerek giydikten aonra geldim .. 
~saatine baktı. Ve: 

- Müteessirim,. dedi- lakin iki daki
ım kalmq. Lord Seamor otomobilinde 
•ni bekliyor. Yetitmem liznn.. Çok 
rkunç bir vaziyet karşıımd.aytz. Bu-
size bilihare anlatacağım, timdi söy

-sem hiç bir ıey anlayamanmız. Be. 
dinlemek için bir vakit tayin edece

nizi sanıyorum. Sis Lord Seamoru ta
yor musunuz? Hayır mı? Nastl? Onu 
ınmyan kim var ki? .. Bilhassa ıiz po
ler ! .. Yalnız temenni ettiğim bir ıey 
nıa o da: Allah sizi ona beıu:etmesin ! 
·n sizi Estereldeki ''Kızıl kaya,, pto
ıza davet ediyorum .. Yarın geliniz. 
ndi nkti sizi bekliyorum .. Sizi amca· / 

1, eski bir dostum olarak takdim ede. 
ğim •• 

Sonra, bir parça diifUndil: 
- Acab:t ben sizi nereden tanıyo • 
m? - diye illve etti.- Yanılmıyorsam, 

:i çok yakından tanıyorum. Her hal-
Fransadan otsa gerek! Çünkü ben 

nelcrdcnberi burada lord Seamor ite 
rab"r otururum .. Bqka nerelerde bu
'ldunud. 
Bu ge~ kadmın sorgulan beni oL 
.k .. a ııktyortlu. O tekrar devam ede-

k = 
-. A..ustralyadan mı olacak? Hayır 
'! Öyle ise Japonyadan, yahut Hin-

ıdlıtan ve yahut ta Cibutiden.. Sonra 
oturd:.ığu yerden blr pa,rça kımddana· 

rak, sert bir lisaıla : 
- Rica ederim, benimle alay mr edi

yorsunuz? •• 
Bir kere daha saatine baktı.. Kalk

maia ll.Nıılamr~: 
-su~ • .,.. ~iüild. 

ÇUnJdi :Wrd SeUIOr sial beklemiyor ... 
O kokteyl içmefe pti. Dönünceye ka. 
dar oturabilirainiz ,dedim. 

Krz afallamıı bir vaziyette yüzüme 

baktı. Ve: 
- Siz nereden biliyonunuz? diye 

sordu .• 
- Pencer«len gördUm .. 
- Ben de amcamı tanımıyorsunuz 

sanmııtım .. 
Cevap verdim: 
- Bir polis içiıı bunu ketf etmek ka· 

dar basit bir it olabilir mi? San, büyilk 
otomobiliyle aıağıda durdu. Uzerinde 
siyah bir elbise ve b:"ıpnda da açık ma
roken rengi bir ıapka vardı. Fakat bir 
kaç dakika sonra Miramar barının önil· 

ne gitti. 
Güldü ve: 
_ Ala ı . dedi. Tekrar: 
- Siz Filidelfiyada bulundunuz mu? 

diye sordu .. 
_ Evet. Beı hafta lcadııC' 1. 
_ o halde, ben sizi oradan tanıyac:a· 

ğım.. Sizi Artuetlerin yanında görmüı 
olsam gerek.. . . 

_ Tamam orada olacak .. Spık - Ezı 
sokak numara 45 de, dedim. 

Genç kadın bu cevabımdan bir parça 
kuvvet almıp benziyordu. Tekrar 

sözlerimi teyit eder gibi 
_Her halde oradan olacak .. Çiinkil, 

Artuetler Filldelfi)-:r.m en aristokrat 
insanlandtr. Bazan yabancı misafirleri 
d kabul ederler. Affedersiuiz. Filidel
fi~aya siz ne it için gitmiştiniz? Büyük 
sosyetelere devam ediyor muydunuz? • 

diye sordu .. 
(Deııamt var) 

Proııt tarafmd:ın yapılan plinın ıs. 
tanbul ıehri için nihai bir p•ln addedil
mesi d.cğru olamıyacağı kanaatindeyiz. 
Prost plinmm memlekete ıı.ııdece bir 
"nimn plAn,, olar<ı:t takd!.~ eciilmiş 

bulunma., ve oldukça geniı kadrolu bir 
''mü!ehassıslar encı.imeni,. nin bu plan 
Uzerinde inı:elemcler yapmnğa memur 
edilmesi bu kanaatimizin sadece bizim 
kanaatimiz, bizim indi ve münfcrid bir 
iddiamız suretinde telakki l'ditcmiyece. 
ğfni de açıkça göstermektedir. 

Prost plinı bize yeni ve ''Orijinal,, 
çok şeyler söylemektt: değildir. tstan· 
bul şehrinin iman etrafındaki neıriyatı 
dikkatle takip etıniı olanlar, Prost pli. 

nına şöyle Hr bakınca eski gazete kol· 
leksiyonlannr karıştınyorlannıJ gibi bir 
vehme tutulabilirler. Ne k:ıdar iyi ta
rafları varsa hep, yıllarıdanberi Türk 
mütefekkirleri tarafından teker teker 
ve tekrar söylenmiştir. 

Temas ettiği ne kadar "yem nokta,, 
vana, ya nolru.n pir etüd mahsulüdür, 
yahut "mevkie uygunu,, değildir. Bu 
hale bakarak Prost'un, bir ıehi.rcilik 
mütehassıaından zi;-cıde, İstanbul ıeh
rinin imarı etrafında ortaya atılmı§ o
lan fikirll!ri ve görüşleri tewke memur 
bir hakem gibi çalrıtığı iddia edilebilir. 

istanbulun imarından maksadımız 

nedir!. 
Eaki bir ıehri yenilemek :ni istiyoruz? 

Eski ıe,..ri, yeni ihtiyaçlara uygun bir 
hale mi ıokmak istiyoruz? Yoksa yep. 
yeni bir §ehir mi yapmak isüyoruz?. 

Prost planı bu il~ şeklin hcrh.lngi bi-

1 KAOIN f 
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Son moda bir spor blfızu. ipekten 
yapılır. Zarü bir şekilde bağlanm13 

olan kravata dikkat ediniz. Bu kravat 
yaka metelesini zarif ve yeni bir ee
kilde hallediyor. Hasır p.pkamn ~ 
kasma bir şarpa geçirilmiştir. 

Tonton amca 
sıhhi lmelad 

memuru 

.... __ ...,. ___________ ı rak bu itleri ıörebileceğimizi ve bu 

Prosl lstunbulu an
lamamıştır. MDte
hassıs, şehri, esk 1 
bf r paşa kon ağı gl· 
hl ele almış ve bir l 

' paşa konağını ta- 1 
mire memur bir kal· 1 

la gibi dOşUomüştUı 

Yazan; Niıamettiıı Nazil 

rine köklü bir cevap vermiş değildir. 
Mütehusıs, latanbulu, eski b;r paıa 

konağı gibi ele alrmş ve bir paşa ko· 
nağrnı tamire memur bir kalfa: gibi ıdü

tiinmüttUr. 
tlk bakııta harikulade modern teıi· 

satmıt gibi aarulan "asma tarasa,, laır, 
viyadükler, küçük evlere tepc:Jen ba. 
kan "havat asfalt oto&trat,,lar hep 
böyle bir düşüncenin eseridir: 

Proıt btanbulu anlamamııtır. Bu 
ıehirde istediğimiz ilk §ey parazitlerin 
kalkmasıdır. ikinci şey, şehirliye sirkil
lbyon ıür'atı ve llhht mesken, üçüncil 
ıey iıe bu ıehrin istismara aalih bir 
hale konmasıdır. 

Prost bize, bUtUn zaruri inkip.flannı 
dar bir .sabada bap.mı.ağa mecbur bir 
metropol plinı vermiştir. Nedir bu, 

İstanbul? Niyork mu? Londra mı? 

Saiımız. solumuz arzullahu vasia ... 
Dqedl~ Jradf.t', ~eritte ~~J\· 
hnz. Buna mlni olan ne vardır? 

tstanbulda ıUr'at viyadükler üstiln
den geçecek yollarla temin edilemez .. 
Bu 1ehir yaprlıfl itibariyle metro gebrl. 
dir. Çok sür'at mi temin etmoıt istiy~ 
ruz?. Yerin altını kazıp metro yapaca

ğız. 

Gelelim bizce en mühim meııeleye ... 
Yani tstanbulun iıtisman keyfiyetine. 
Asıl i1 buradadır. Biz bu şehri. pafta 
pafta ıs~iha karar verirken gözönUne 
aldığımı-: n:aıraflan iıtikrazlarla kapa
tacak değiliz. Şehrin varidatını arttıra. 

Yeni NetJriyat: 

'fOlDn 
Şehrimiıde, adını, ihraç maddelerimizin 

bnşındıı gelen "Tütün,,den alan yeni bir 
mecmua çıkmnAa ba,ıamııtır. 

Tillün mecmuası, birçok cephelerden 
tetkike şa1an olan ve devlet varidatının 
mühim bir kısmını temin eden tütün 
mabsulüınilzün ziraat ve ticareti Qzerlnde 
raydah neşriyatta bulunınak gayesilc ve 
hususi teşebbüsle çıkarılan bir eserdir. 

lsmoil Ziya ile J..emi CemJlln çıkarma
ğa başladılh bu mecmuanın memlekete ba
:nrlı hizmetler sörmesi beklenebilir. Zlra, 
iıunlardan Leınl Cemil senelerce inhisar
lar idaresinin teknik i•lerlnde miimarcse 
sörmü' ve başeksperlile, şube müdrülüjü 
ne kadar çıkmış, sonra ideali uArunda ça
lışmak ,.e tecrübelerinden memleketi de 
islifnde ettirmek gnyretlle bu işe b:ışla

mıştır. 
Mecmuayı tütüncülerimiıe tavsiye eder 

,.c sahiplerine muıraffakiyeller dileriz. 

Çocuk dDYR'DSO 
lçt ve dışı renkli olarak intişar etmekte 

olan Çocuk duygusu mecmuasının 30 un. 
cu sayısı çıkmıpzr. 

arzumu: ·a ilerledikçe tchr-.in r.ıunta • 
zaman zenginleşeceğini aanıyoruı .. Ya
ni bu itte asli idealist değiliz. Düpe
düz realistiz veya bazi:-ganız .. Hakikat 
bu merkezde olunca insan Proct pllnın. 

da Istanbulun bir vitrinini arıyor. Bir 
vitrin ki ona bakan btanbulu en ka· 

rakteristik tarafından görüverecektir. 
Bizce böyle bir vitrin Edimekapı ile 
Sultanahmet meydanı arasında kurula

bilirdi. Miltehaasısm tavsiyelerirıi bey
hude yere gözden geçirdik .. Proıt, E-

dirnekapı • Fatih • Şebıadebıaıı • Beya. 

zıt • Çemberlitat • Sultanahmet rüıer
&ihmın kıymetini anlamıp b:mzemiyor. 

Halbuki iatanbulun yüzde doksan tari· 
hi kıymeti bu yol üzerinde toplanır .. 

İstanbul imannm belkemiği bu yol ü

zerinde bulunacaktır. Yahut modern 
bir ifade ile söyliyellm: İltanbu~un in· 

kiph Edirnekapı • Sultanahmet mihve· 
rir.in inki~afrna ba~lıdrr. 

Biz 1stanbulun imar edilebileceğine 
PrQst plinının kabul edildiği gün de
ğil, ancak kazmacı müfrezelerinin, E

dirnekapı ile Sultanahmct arasındaki 

parazitlere karıı umumi taarruza kalk· 
tıklan gün inan.:ıcaiız. 

Prostun tahlilinden çıkan netice biz

ce ıudur: 
Yüzde elli Piyerloti, 
Yüzde yirmi bet Ta.'1Zimat, 
Yüzde yirmi beı Jülvern. 
Halbuki bu ıehre biz, bir Buhtun. 

nasır aramaktayız. 
Nı..m.ttıaN.AZIF 

Kasımpaıada t1atıhk 
ev 

Ka11mpaıada büyükcaıni kaJ'fısında l'e
va ıokalında beş numaralı eY satıhkhr. 
İçi tamamen yallı boya olan bu evde Qç 
katta yedi oda n her katın ayn ha!Ası Te 
senıı ı;ofası, kileri, arkada bahçeıi, tu
lumba ıuyu ve elektrik tesisatı vardır. Ah
şap fakat yenidir. Görmek fstfyenlerln l· 
çindekllere mnracaatı. 

17 inkıJAp tarihi dersi: Oaivenileden 
naklen, Yusuf Kemal Tenılrttak. 18,SO 
konferans, 23 nlJan çocuk hartası, ve bay
ramı münasebetle çocuk esirgeme kanıma 
namına doktor L6tfl Aksu (çocuk zayiatı), 
18,45 Fatih balkvel ıösteril kolu tarafın· 
dan bir temsil. 19,16 plAkla dans musikisi, 
19,30 konferans, Şehremini halkevi n11J1ı
ıw lbsan Konıar (okullarda di~plin -ve ter 
biye) 19,55 borsa haberleri, 20 Nezihe ve 
orkndaşlan tarafından Türk muslkbl ve 
halk şarkıları, 20,45 bava raporu, 20,41 Ö· 
mer Rıza tarafından arapça söyle't, 21 kli· 
sik Tilrk musikisi: Nuri Halil .,. at1'ad•t
larl tıırafından (iUt ayarı), 21,C5 orkestra 
22,15 ajanı haberleri, 22,30 pllkla sololar, 
opera ve operet parçaları, 22,60 ıoo ha· 
herler ve ertesi gtinO.O programı, 23 son. 
BOKRBŞ: 

19 radyo orkestrası, 22 operadan temsil 
nakli, 
BUDAPBŞTE: 

18,25 siaın orkestrası, 19,45 radyo or
kestrası, 20,30 operadan tenıJil nakli, (per 
de nralnnnda caz pllltlan, 24,tO pJlt. 
BERLIN: 

18 plü, 19 radyo orkeatruı. 21 radyo 
orkestrası, tarafıadaa Ha7den. Moıar, ve 
Bctboven parealan, 22 koro 1'oueri, 22,30 
radyo orkestrası, 23,30 haftf mOıik. 
ROllA: 

1&,15 ieman konseri, 20,40 hafif müzik 
22 operadaa naldı. 
VARŞOVA: 

19,10 pllt. 20,20 kIAlik koo.ser, 21 dans 
pJAklJn, 22 Şopen f'esltall 23,35 pJAkla 
hafif ~k. 

ZAYİ - Kuımpqadan alıhlma •B au 
maralı araba plüasını b~ • 

Hm er.in. 



Sanat haberleri ! 
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Piyanist 
Korto 

Konservatuar orkes
Mar len, onlara gUzel bir oyun oynadım traslle bir arada kon-

dtyor ve mantosunu açıyor: Uzerlnde,slyab ser verecek 
kadifeden gayet sade bir e lbise var büyükB;~ne==! 

- 48 - şöhreti olan piya. 
Bu ev, 0 devirdeki bütün Kalifomiya zengin bir müstahsil tarafından tertip nist Korto dünıak-

evleri gibi iki katlıydı, küçük bir perronu edilmektedir. Bu adamm ikametgahı şam konserini ver-
bir taracası, bir de küçük bahçesi vardı. Bcverleyde, ağaçlarla çevrilmiş muh- miştir. Bu akşam 
Akşam saat ondan sonra, bütün sakinler, teşem bir villadır. İnsan buraya yak- Ankaraya gide. 
stüdyolarındaki işlerini bitirdiler mi, a- laşınca kendisini, gece sahneleri için cektir. 
deta bir tek aile haline gelirlerdi. f';itün hazırlanmış harikulade bir dekor için. Kortonun bu 
kapılar açıktı. o zamanki şöhretler me- de zannediyor. Mavi projektörler ça- 5Cyahati, Ankara-
yanmda hayvan mürebbisi Renfro,komik lılık ve ağaçları hoş bir ışıkla aydın. nm, dünyada bü-
B:ddi Gribbon. "'.\lok ~enet .. yüzlirü kız- !atıyor. Parmaklıklı methalden, balo K ORTO yük bir siyasi mer. 
Jarmm reisesi güzel Filis Haun, (Keys- salonuna kadar kırmızı bir halı uzam- kez olduktan son-
ton) lu po*> Bolli Dön ve Şarlonun ilk yor. ra hakiki manasiyle ''Büyük şehir,, ol-
filmlerindeki sakallı ''Fran!ız kontu,, Leo Balo salonu, bir çimenliğin mağa doğru gidişini göze vunm:ıkta. 
Vayt. Bunlarcb :.~:.~·:.ı. Holivudun (l\:~n ortasma gerilmiş sırmalı ku. dır. Gelecek yıllar içinde büyük 
pamo) :::ı S!"' 1': T ' ,11 ; ayni ~am?ng'." ma.~tan çok büyük bir ça - san'at şöhretlerinin içanadoludald idi-
boksör, gem:d, aktör ve hayvan terbiye- dırdır. Bu çadırın döşemeleri cilalı ğer merkezlerimiz için de birer ihtiyaç 
cisi olan Corc Mak Gril ve macera film- parkedir. Her taraf divanlar, yastık- halini alacağı ve Tibo ayarında, Korto 
' ' rinde, daima csr~~::.ı,,iz evlerdeki hiz- lar, üzerinde gümüş yemek takımla • ayarında beynelmilel şöhretli müzisi
rnetçi rolü yapan ''mumya başlı .. ihtiyar riyle, şişeler ve yemek takımları bulu- yenlerin Sivasta, Vanda, Dıyarbakırda 
kadın aktris Mardoks v:ırdı. En şayanı nan masalarla doludur. Holivudun en dolaştıklarmı göreceğimizi söylemek 
dikkat kiracı mahzene yerleştirdiği Llbo- iyi iki caz takımı yeşillikten yapılmış mümkünıdür. 
ratü :rında nefis kaçak likörler yapan bir nevi kameriyeler içinde çalıyor- Korto Ankarada Kızı~'ın misafiri 
Venedikli ''Lui Co,.yC.u kendisi alkolu lar. Tavandan enva türlü çiçekler ve davetlisi olarak bulunacak ve kon
her türlü tal1tadan çıkarırdı. Oyb zanne- sarkıyor. serini yarm akşam Ankarada Halkevi 
di~·omm ki mobilyelerden de alkol çıkar- Hemen yanda, evin içinde, her oda salonunda verecektir. 
dığı vakidir. Bu eve sık sık Mabel Nor- hususi bir kabine şekline ürağ edil • Korto, sadece, yeni ve eski kompozi. 
man. Vallas Rayd, Lon Çaney, Fatti glbi, miştir. Ve bunların herbirinde hafif törlerin eserlerini ''icra eden,, bir popa
devrin meşhur yıldızlan gelirlerdi. Stüd- hoş bir ışık, çiçekler, küçük buz ko.. ğan veya basit bir müzik ustası değil
yodan gelerı aktörler, ekseriya, elbisele- vaları içinde şampanya, havjar, siga· dir. Fransada bir çok mıntakalarda 
rini değiştirmezlerdi. o akşam tara~ada, ra, bir masa üzerinde lavanta şişeleri, müzik terbiyesi yaratmak hususunda 
bir kızıl derili şefi on beşinci Lııi de\.Tin- koltuklar veay bir tek divan var. bu artistin büyük hizmetleri olmuştur. 
de Marki Unvanını alan bir asilzadeyle Bahçede, ağaçlar arasında, Venedik Fransamn bir ç.ok şehirlerinde, billınssa 
münakaşa ediyordu. ''Lu Co,, ise, şimdi- kari fener sarkmaktadır. Her koru - "Lil,. de halkı müziğe ısındıran Korto
Iik banyoyu dolduran elli litrelik (Cin) e lukta, her ağaçlıkta, gümüş kovası i- dur denilse asla mübalağa eldilmiş ol
ticaret katıyordu. Alkolun ''tekfunülüne,, çinde duran ebedi şampanya şişesini maz. Bu artist Fransa milli müzik kon. 
nezaret etmek üzere bir iskemleye otur· görüyorsunuz. Her tarafta, küçük de. servatuanndan birinci piyano mükafa-

mir masalar üzerinde viski şişeleri tını alarak rıkmı<t ve bir müddet sonra 
muş olan Mardoks ara sıra banyoya ko- :s :s 

b' kA • var. Her nerede olursanız olun, içmek da bu konservatuann profesörü olmuş-
caman ır aseyı daldırıyordu. Renfroya için elinizi uzatmak kafidir. 
gelince o da, havuzda, ördeklerini terbiye tur. 
etmekle me5guldü. Fillis Harvnda mut- Havuzlarda, rengarenk ışıklı fıskı- :Fransarun en değerli piyanistlerinden 
fakta yemeklere nezaret ediyordu. Saba- yeler fışkırıyor. "Alfil'ransez,, giyinmiş bir çoğu, san'atlerini Kortoya medyun 
hm altmrsında herkes alkolden ezilmiş garsonlar, ipekli çoraplar ve beyaz el- bulunmaktadırlar. Ayni zamanda müzik 
bir halde, gelişi güzel bir şekilde, eski divenleriyle, sessizce gelip geçiyor, muElllim mektebinin de direktörü bu
koltük ve dıvanlarda, hatta döşemeler· hiçbir şey görmüyor, hiçbir §eY işit- lundultunu e8ytlyecek olursak, Korto-

de ve hazan alkolün hazırlandığı banyo miyorlar. nun basit bir piyanistten, hatta bir mil. 
Burada protokol namına bir şey zisiyenden çok ileri bir şey olduğunu, 

yok. Herkes birbirini tanıyor. Grup. ilahi bir san'at olan müzik'in Fransada 
lar, çiftler teşekkül ediyor, dağılıyor. bir havarisi, bir azizi, bir Sen Piyeri 
Başka bir şekilde yeniden teşkil edi- olduğu neticesine vannz. 

içinde derin bir uykuya dalmış bulunu
yordu. Saat dokuzda ise herkes stüdyo
daydı. Bugün Maks Linder ölmüştür. 

Vallas Rayd ölmüştür, Mabel Norınand 
ölmüştür. Lon Çaney ölmüştür, Fati öl
müştür. Bunların hepsi de yaşamak için 
adeta istical gösteriyor ve kendilerini 

mahvetmek için her çareye başvuruyor
Iardr. Bilahare bitkin ve hasta olan Con 
Cilbertin, vücuduna hfila işkenceler yap
tığını, bütün gece, cepleri uyuşturucu 

maddelerle dolu olduğu halde, sarhoş, bi
tap bir vaziyette, tıpkr ölüme koşar gibi 
bu "parti,,lerden (parti) lere koştuğunu 
gördüm. Ya Cin Harlu ... Evet, eski ''par 
ti,,ler. 

Florey biran susuyor sonra: 
- Bakın, diyor, kapıcı size işaret edi

yor. Marlenin arabası herhalde sizi bek
liyor. İyi eğlenceler temenni ederim.,, 

SIRMALI ÇADm 
Marlen otomobilde bana şöyle di-

yor:. 
_ Onlara güzel bir oyun oynadım. 
-Kime? 
- Holivud kadınlarına. Paristen 

geldiğimi bildikleri için, şayanı hay. 
ret tuvaletler getirdiğimi zannediyor
lar. Bunun için kendiler de, Nevyork
ta harikulade elbiseler yaptınnışlar • 
dır. Bu akşam en güttl tuvaİetlerle 
süslenccekleri muhakkaktIT. Halbuki 
ben ... 

Marlen bu sözlerle beraber manto
sunu açıyor. Üzerinde, siyah kadife • 
den gayet sade bir elbise var ... Mü -
cevherat namına bir şey yok .. . 

Güliimseyerek devam ediyor: 

liyor. Herkes içiyor, birbirine yapışı- Müziği halk arasında yayerı, çocuk
yor, beş dakika sonra da, beraber ca· lara müzik terbiy5 verecek olan mu
m sıkıldığını anlıyarak biribirinden allimleri yetiştiren, büyük artistleri ya
ayrılıyor. Beyaz gül mecburidir, bun. ratan ve bir taraftan da m:izik nazari. 
lan antrede dağıtıyorlar, kadınlar bu yatı etrafında konferanslar veren, cild. 
gülleri saçlarına, erkekler de yakala - cild etüdler neşreden bir adam .. 
rma takıyorlar. San'atkann bütün bu hususiyetlerini 

Yekdiğerine son derece benziyen 
sahne vazıı Corc Kukorla1 büyük 
müstahsil Selzvik biribirlerinden ay • 
rılmıyorlar. Parkta kol kola dolaşı· 
yorlar. Lubiç, şaşkın bir halde onlara 
bakıyor, elini alnına götüıi.iyor ve 
sanki kendi kendine şöyle diyor: 

''Acaba şimdiden, bir kişiyi çüt gö. 
recek kadar sarhoş muyum ?1, 

Lili Damita kocası Errol Flayndan 
ayrılmayor. Adamcağız srvışmaya te
şebbüs etti mi, o da, elbisesinin geniş 
eteğiyle onu sarıyor. 

Sırmalı çadırın altında, lame giy -
miş olan Konstans Benet, bir dogariça 
gibi haşmetle, üzerinde şampanya şi
şeleri bulunan bir masanın ar!tasında, 
aşk hakkında izahat veriyor. Lorctta 
Yung mavi muslin elbisesi içinde, hiç 
durmadan Kameroyla dansediyor. 

Bir köşede, Kay Fransis, diğerleri 
üzerinde büyük bir avans almıştır. E. 
linde, sımsıkı, bir viski şişesi tutuyor 
ve bunu yalnız başına bitirmeye az-

metmiş görünüyor. Birdenbire müte
hassis oluyor, boynunda asılı duran 
madalyonu gizlice açıyor. Ben yakla
sıyorum, o da bunu bana göstermek_ 
ten kaçınmıyor. Tabii bu mahalyonun 
içinde küçük bir fotoğraf var. İşte 
Kay'ın sırrı... lğiliyorum. Bu bir kö 
peğin fotoğrafıdır. 

tebarüz ettirmekten maksadmuz, ts
tanıbut şehir orkestrasının vereceği bil· 
yük konserin kıymetini anlatmak için
dir. 

İstanbul konservatuan, bize nihayet, 
memleketin ilk mükemmel orkestrasını 
kazandınnıt bulundurmaıktadır. Kaıdm 

ve erkek 65 genç Türle artistinden mü. 
rekkep olan bu orkestra içinde Korto
nun yer almayı kabul etmesi artistleri
mizin müzik san'atmda ulaştıkları de
receye, ne derece inaıunıı bulunduğu. 
na bir delildir. İstanbul konservatuan 
orkestrosr vereceği konsere Kortonun 
iştirakini temin ettiği anda, müzik san
atında en büyük imtihanını vermiş 

addedilebilir . 
65 Türk artistinlden mürekkep bir 

orkestranın vereceği bu büyük konser, 
Avrupai müzik'e yeni neslin, ne derece 
ünsiyet etmiş bulunduğunu İstanbullu
lara gösterecektir. 

Konseri, Konservatuar profesörü 
kompozitör Cemal Reşit idare edecek. 
tir. Kort~ Cemal Reşidin s.:.-c'atma kar
şı olan itimat ve hayranlığını gönderdi
ği bir mektupta şöyle ifade etmektedir: 

''İstanbul Konservatuan orkestrasını 
henüz dinlememiş bulunuyorum. Fa. 
kat bu orkestranın yetişmesinde Cemal 
Reşidin büyük bir rol oynamış bulun
duğunu öğrenmem, bu 65 Türk artisti 
ile birlikte çalııımamn benim için ne bil· 
yük bir zevk olzıc:ağmx kafi derecede 
izah etmektedir. Bununla b~raber şu 

şartı koşmama müsamaha buyurulsun: 

Fenerbabçeye açık 
mektup 

Milli kiline puvan cetvelinde düştü
ğün son vaziyet, seni çok seven taraf. 
tarlarını büyük bir teessür içinde bı
raktı. Ben de bu teessür içinde kalan· 
lardan biriyim. Çünkü hernedense 
klübünüze karşı kalbimde çok büyük 
bir sevgi taşıyorum. En ufak bir mağ. 
IUbiyetinizde bile adeta hasta oluyor 
ve bunun acısını günlerce, hatU haf· 
talarca kalbimden silmek imkfuıınr 

kendimde bulamıyorum. Galibiyetini. 
zi; avuçlarım kızarıncaya kadar alkış· 
lıyor, sesim kısılıncaya kadar bağın· 
yor ve o günü adeta kendime bir bay. 
ram günü yapıyorum. Sevincim ve ne· 
şem haftalarca süıi.iyor. 

Fakat bunlara rağmen ben; ne klü. 
bünüze mensup bir azayım, ne de o
yuncularmızdan birisinin yakın akra -
bası ... Kendileriyle en ufak bir kara. 
betim olmadığı gibi hiçbirisiyle de 
(merhaba) diyecek kadar bile bir hu· 
susiyetim yoktur. Fakat aslan çocuk. 
lar sahaya çıktığı zaman siz gelip ba· 
na sorarsanız, hepsinin soy adlariyle 
beraber teker teker isimlerini, nerede 
çalıştıklarını, nerede oturduklarını, 

velhasıl bütün hususiyetlerini en ince 
noktalarına varıncaya kadar size izah 
edebilirim. Onlar sahada aslanlar gibi 
kaleye saldmrken, bomba gibi şütler 
atarlarken, rakiplerini karşılarında. 

fıldır fıldır döndürürken çocuklara öy· 
le mültefit sözler sarfederim ki, be. 
nim bu sözlerimi işidenler, klüp men. 
subininden biri olduğumu zannederler. 

Halbuki yukarda da söylediğim gibi 
klübünüzle en uf ak bir alakam bile ol
madığı halde klübünüze karşı kalbi • 
min ta derinliklerinden kopup gelen 
bu derin ve sarınlmaz sevgi ve alaka· 
nın mahiyetini ben de bir türlü anlı
yamıyor, ve mana veremiyorum. Buna 
adeta bir hastalık diyeceğim geliyor. 

Bir gün Ana.dolunun ufak bir kö. 
yüne iş için yolum düştü. Sokak ara
sında, bir sürü paçavrayı bir araya 
getirip bağladıktan sonra top şekline 
sokan 12.13 yaşlarında beş on çocuk 
karşılıklı geçip fudbol maçı yapıyor· 
lardr. Bir taraf kendisine Fenerbahçe, 
diğer taraf da Galatasaray adını tak
mışlardı. Gayri ihtiyari orada yarım 
saatten fazla durarak çocukların ma. 
çını seyretmiştim. Kendimde adeta 
hakiki bir Fener • Galatasaray maçı 
seyrediyormuş gibi bir heyecan duya. 
rak Fener ismini takman tarafın ga
lebesini, anlaşılmaz bir hisle arzu et
miştim. Neticede benim takım galip 
geldi ve çocuklara birer parça yemiş 
alıp dağıtmıştım. 

İşte ben böyle bir klüp hastasıyım. 
Ne olursa olsun anlattığmı bu vazı • 
yette daha binlerce taraftarın olduğu
nu görüyor ve biliyorum. Hattft bun. 
ların içersinde beş yaşından tut da 
65-70 yaşında olan §şıkların bile var. 
Fener'l><ıkçe ismini işittikleri zaman 
sanki sevgililerinin isimlerini işitmiş 
t!elikanlılar gibi heyecan hissediyor
lar. 

Öyle zannediyorum ki, bugün Tür. 
kiyede fudbole alaka gösteren halkm 
yüzde doksanı senin taraftarındır. 

Fakat son günlerde düştüğün vazi
yet üzerine sana karşı olan bu ali.ka 

ve sevginin yavaş yavaş sönmekte 
olduğunu görür gibi oluyorum. Allah 
korktuğumu başıma getirmesin ama 
ben öyle görüyorum. Seni; benim ka. 
dar sevenlerin bile ağzından: 

- Fener manasızlık ediyor, ne o
lursa olsun maça gelmeliydi. 

- Canım sanki yenilse bile ne ola
caktı? Fener bu, döner döner gene ye. 
ner ... 

- Doğrusu ayıp ediyor. Harbiye 
maçına da gelmiyecekmiş ... 
. - İzmire de gitmemiş. Kredisini 
düşürüyor. Yazık. Ne yapıp yapmalı 

hayli zor eserlerle dolu olan konserin 
idaresini kabul etmesi Cemal Reşitten 
iı.ter.miştir. Güzide artistimizin bu va
zifeyi büyük bir muvaffakıyetle başara

gitmeliydi. Herkes Fenerin bu hareke
tine başka mana veriyor. 

- Ben Feneri bu vaziyette daha ilk 
defa. görüyorum. Maçları yapmalıydı 
da, mağHib bile olsa hiç olmazsa bl. 
rer puvan kazanır, böyle merdivenin 
en alt basamağında bulunmaz.dl. 

Görüyor musun? Bu sözleri seni çıl
gın gibi seven taraftarların söylüyor. 
Bir de başka klüp taraftarlarının söy. 
lediklerini yazarsam. hayretten ağzm 
açık kalır. Kulağım biraz arkaya çe
vir de, hakkında söylenen sözlen, a
leyhinde yapılan dedikoduları kendi 
kulağınla işit. İşit de böyle manasız 
inadlardan vazgeç. 

Halk seni çok seviyor. Sen de hal. 
km bu sevgisine layık olduğunu ispat 
etmelisin. Başınr biraz arkaya çevir 
de Fenerbahçe taıihini biraz gözden 
geçir. Mazin lekesiz ve çok temizdir. 
Zaferlerle, şereflerle doludur, En ka.· 
ranlık köşelerine kadar bile aransa 
seni utandıracak en ufak bir lekeye 
tesadüf edilemez. Bununla iftihar et 
ve bugün bulunduğun vaziyeti tellfi 
etmeğe çalış .. 

Maçlardan kaçma. Kaçmad.ığmı, 
korkmadığım bildiğim halde sana 
(kaçma) diyorum. Çünkü bir çok kim. 
selerin üzerinde hasıl olan kanaat bu
dur. Aleyhinde bir propaganda vesile. 
si yaparak (kaçtı) (korktu) diyorlar. 
Daha neler neler söylüyorlar. Bunları 
yazmağa bir türlü cesaret edemlyo -
rum. 

Bu vaziyet karşısında sana dilşen 
tek vazife vardır. O da halkm sa
na kar~ı ol:ın 1" ;.l~ınca sevgisini kay. 
betmemek ve sarsmamak içiıi maçlara. 
ne şerait dahilinde olursa olsun igti
rak etmek .. 

Mağhl.b olsan da, ziyanı yok. Spor. 
dur bu. Bugün yenilir, yarm yenersin. 
Arkanda koskocaman bir halle kütlesi 
var. Sen halkm klübUs~ Ikinci kU-
menir sonuncusu bile olsan Halk se. 
ninle beraberdir. Efkln umumiyenln 
kalbinde uyandırdığın sempatiyi böy
le manasız hareketlerinle kaybeder .:; 
sen yazık olur sana ..• Yapma ... 

Haksızlığa maruz kalsan bile aldır. 
ma, ehemmiyet verme. Sen yalnız 

halkın sevgisine kıymet ver. Korkma, 
arkanda biz varız. Senin yegane isti
natgfilı noktan halkın sevgisidir. Biz 
varken sana bir şey olmaz. Yeter ki 

'· o sevgiyi kaybetme. 
Memleketimizdeki yıldızlardan ço

ğunu sen yetiştirdin. 

Zekiler, Bedriler, Alieddin • 
ler, Caferler, Kadriler, ve daha sonra 
Fikretler, Niyaziler, 1te3adlar, Ya. 
garlar hep senin şerefli ismini ıa,x. 
yorlar. Bunlar hep senden doğdu, da.
ha da doğuracaksın. Vazifen bitmedi. 

Haydi göreyim seni Fenerbahçe. 
Biz taraftarlarını artık fazla ilzme. 
Yetişir. Kendini göster. Tilrkiyede ye. 
nilmez olduğunu bir daha ispat edip 
taraftarların il7.erinde hfunl olan bed· 
binliği izaleye çalış. Bekliyoruz. Se öl 

nin sahalarda aslanlar gibi ~arpı§tığr. 
nı görmek, şerefli galibiyetlerini çıl
gın gi·bi alkışlamak istiyoruz. 

Benim kim olduğumu anlamak is
tersen, buna kısaca cevap veeryim. 
(Çok koyu bir Fenerbahçe taraftan). 
Beni bütün Fener klübü mensubini ta. 
nırlar, ben de onları §ahsan tanırım. 
Fakat bir (Merhaba) mız bile yoktur. 
Hiçbir maçınrzdan eksik olmam, yal· 
ruz İstanbulda değil, her tarafta size 
yetişirim. Bir defa Fener stadında Ga. 
latasarayla. yaptığınız bir maçta attı
ğınız galibiyet golünden sonra tribün. 
lerin ;merdivenlerine düşerek bayıl • 
rnıştnn. Ve yarım saatte beni güç a
yıltmışlardı. İşte ben (0) yum. Mek. 
tubuma nihayet verirken, gıyabi say· 
gılarmıı sunar, HUsaıneddin, Yaşar, 
Fazıl, Reşad, Angelidis, Esat, Niyazi1 

Naci, Bülend, Şaban ve Fikretçiıfunin 
gözlerinden öper, sana aerefll galibi • 
yetler temenni ederim, benim aslan 
klübUın. 

- Bir defa Pariste de böyle eğlen
mistim. Büyük bir siyasi gazetenin 
direktörü şerefime bir ziyafet tertip 
etmişti. O devirde erkek elbisesi giy. 
mekten büyük bir zevk duyardım. Bu
nun için davet edilen bütün kadınlar 
karolı kostün:ı, erkek gömleği, kravat 
ve düz iskarpin giymeyi münasip gör. 
diller. Ben de gayet gilzel organdi bir 
elbise giyerek oraya gelince, bilseniz 
ne hale girdiler ... Nasıl şaşırdılar ... ,, 

Marlenlc beraber gittiğimiz parti 

Ayni derecede tatlı, sarı§ın, güzel, 
soğuk ve esrarengiz olan Vircinya 
Brüş, Anita Lovi, Yune Lang, her 
dört saatte bir grupları değiştiriyor
lar, bir kola asılıyorlar, gülümsüyor
lar. iı;ip tekrar gidiyorlar. 

(Devamı var) 

Şef dorkestr mevkiinde Cemal Reşi

din bulnuması benim için çok şerefli bir 
iltifat olacaktır.,, 

bir J cağına eminiz.- Nizamettin NAZiF f f şte bunun üzerine, proğ~amr 
K01Ju 'bir Fener taraftan 

D.A. 



! ıpkı ~~-!~"!~ • IPa D rr ÇOC Y k 
Haydut şehrimıze sevgnnnsnnn kaçoırdo 

getirildi Aynı mektepte okuyorlardı; ikisi de sınıflarının 
Batün makyaj aletleri ele geçti; çantasında blrlclslydller; bir gün savaştııer ve şimdi ••• 

pek çok para rı~ır, bun1:
1 ı:,,:.uhım kısmı Kanun harici nikii.lı. kıqan kilisenin 

Bay B~ A,, IJ ed w. i ....x.n ..... de \ 
d k tini ispat ecegın ve ,,,,,__ l dı b l l Dün gece saat 21 den itibaren Hay. a a k k etleneceğini sanıyor lJO un a u unuqor ar 

~ia': fıarı meraklılarla dolmaya ~a:ı:u~~ ben:: ona verdi~ .kıymet: 
~ k .§ G 1 ta k pan ve kıymetlerin en son derecesıdır, bun. 1ngilterede bir kasabadaki kilise- de duymaktadırlar. Bunun için, kim . rın sabahleyin de mektebe gelmediği· 

günle:ro es be a. a v: ~: ~t- dan fazlası bir insanın elinden gelmez. de kanun harici olarak, evlenme ya- senin onlarla kavga ettiği veya da· ni öğreniyrlar ..• 
ı . ~ r~·F hem~ ; Lehi" Os- Yakalıyabilirseniz siz ~e, t~bbı .~dli· ş~da olmıyanlara niki.h kıyıldığını nldığı görülmemiştir. 
en o ı ar ay u ' ı . d anlıyacaksmız kı benım soyle. . . . . . bu 

man paşa oğlu Mahmut Nadirin gel· nız e. ~ yazmıştık. Gretna Gnn kilısesının 
mesini bekliyordu diklerım dogrudur. . . . ananesinden istifadeyi düşünen genç. 

• "D .. aka bir muharnrımız şunu sor- . .. um1 .. --+•1rçe Tren durunca bütün gözler bir va. U-:l lenn, ora.ya. huc an gun c~--

gona takılıp kaldı. Yolcuların arkasJ m~~ kalıya.bilirseniz, dediğiniz.e çoğalıyor. ~ . 
&lmdıktan sonra şiddetli bir muhaf a. ..- :ala.naca w ~adığmrz an. llk olarak anlatbgıınız vakada, ~1_1' 
za altında olduğu halde Mahmut Na· gore ya gmı genç çocuk, sevgilisini alarak bu kilı-
dfr indi B' . . . .. 18.§ılıyor. w imiş 

. ~e~lerındekı k~lepçeyı •. g~s· _ Ummama.kta birçok mantıki se- senin bulundugu .k~sabaya ge ~e 
termemek ıçın ol~cak, b~r. mendıl ıle beblerle haklıyım. Ç"ünkü onu himaye orada, şehir ~halısınden sayılın~. ı
sardırmıştı. Sankı ellerını karnının ed 1 ·n herhangi bir mücrimi bima- çin, on beş gUn kalarak, evlenmişti. 
llstilnde kavuşturmuş gibi yürüyordu. Y' e~:ileceklerine hiç kimse inanmaz İkinci vaka da, gene böyle, başka 
İtidalini gUçlUkle muhafazaya çalıştı- de n için. tehirden oraya gelerek on beş gün 
ğı belll. oluyordu... Y~mdakilere Y~· a ~n;u söylediklerinizin, Ankarada geçmesini bekliyen bir delika.nlı, ni -
~ hır ~yler soyledı. Bunlardan bı. yakalandığınız evle bir münasebeti... şanlısmı kendi evine gönde,rmış, fakat 
risı: Muharririmiz sözünü bitirmeden babası müstakbel gelinini severek onu 

Neredeler 

Bir gün sımfta Sidneyle :Mavisin 1 
yerleri boş görülüyor. O gün imtihan 
olduğu için herkesin gelmesi meCbu
rldir ve herkes de gelmiştir. Fakat, 
Sidneyle :Mavisin, ya.ni smıfın en ça. -

lışkan iki çocuğunun gelmeyişi tuhaf 
değil mi? 

Bunların, imtihandan korkarak 
gelmemiı olmalarına ihtimal yok. lm
tibandan bütün çocuklar kaçsa, her -
halde Mavisle Sidney gelirler ..• 

o halde? - Zaten vapura binmiyeceğiz, mo- maznun şiddetle reddetti: kaçırmıştı. 
tör bekliyor, dedi. Suçlu, kalabalık _Hayır! Hayır! Hayır! Beni yaka. Çocuk denecek yaştakilere niklh kı. Hasta olmalan batıra gelebilir. Fa. 
bir vapurla götürülmesini istememiş· ladıklan apartımanın sahibiyle iş or· yan bu kilise üçüncü bir vakaya. Be- kat, ikisinin birden hasta olmaları ga. 
ti. BUtun hayatı cürUmle, cinayetle, u· tağı benim sadece Ankara vekillerim. beb olmuştur: rib değil mi? Hele, bir gün evvel hiç· 
tanmazlıkla geçen bu adamın dün ge. dir· Kendilerine verdiklerimi satarlar, Yorkşayr'm Pudsey ismindeki bir bir geycikleri olmadığı düşünülürse ... 
ceki mahcupluğu, çekingenliği, ürkek. komisyonlanm alırlar, benim hakkı- kasabasında, 17 yaşında Mavis adında Fakat, sınıfın bütün merakına rağ-
Uği dikkate pyandı. Acaba vaziyetten mı ~ bana verirler. Bundan başka bir çocukla yine 17 yaşında Sidney 
mi, yoksa ıimdiye kadar yaptıkların- hiçbır mUna.sebe~ yoktur. komeu çocuklandır. Mavis mavi göz. 
dan mı utanıyordu? Henüz maznun -:.Bayan Remzıy~_tn1 ~e oraya gl- lü, sarı saçlı, yaşından fazla olarak 
vaziyetinde olan birisi hakkında daha decegıni zanneder mısın_z. "lm" 

1
. . bir ~cuktur. Sid. 

fazla mütalea yürütmeye hakkmnz _Çok zektdir, orasının tarassut serpıd 11' 1fn1~~ .. gelmiş fakat 
Yoktur. Yerinden öğrendiğimizi göre albnda bulundurulacağını bilir. ney e ge ukl k ~wa.d çıkm&mll 
Mahmut Nadir bugün şirket mübase- - Bayanın da Ankaraya gittiği ta. henüz çoc u yaşın ~ . 
becia1 bayan Emine Demirbat ve hidi· hakkuk etti demek? bir ~ç kızdır. ~er, rw: sıya.h saç-
aeyi gören muharririmizle yilzleştiri. _Neden anladınız! lı bır kız olan Sıdn:~ Ma~sle ~ 
lecektir. Şimdiye kadar qlediği suç • _ Şimdi verdiğiniz ceva.bdan. mektep arkadaşı degıl, sevı§ell bır ar-
lar hakkında elde bu vakadan başka Maznun istemiyerek dil3Unceye dal· kadaştır. 
vesika, delil yoktur. dı. Ağzından kaçırdığının farkına vur. Mavisle Sidney, her gün beraber 

Ne Hrisantoa vamtaaiyle öldilrttil- mı§tı. Tamire çalıştı: mektebe giderler. Evleri karşı karşıya. 
ğU komiler, ne geçen kıa - kast olup - Yan1ı§ anladınız. Ben onun An· olduğıı için, sabahleyin evden çıkarlar, 
olmadığı hlla anlaşılamryan - Beşik. karaya gideceğini hiç tahmin etmem. biribirlerine uğramayı hiç ihmal et -
taş yangınındaki birinci derece rolü, Şayet gitse bile oraya uğramaz demek mezlcr. Bazan Mavis erken kalkar, ev
---.... o1u.s ~ ~ ....,•n•. _.. • ..,_., .8&clnql ~ allr, ba. 
IU 'fe - kibar bir bliyiiıa &İt oiıln Tahkik 'he;etl bqlnuavtnı tam bir an Sidney dalı& çabuk davramr, ar. 
mücevherler J&i benUz halledilml§ bir sual yapqtmfı: kadqmm kapısmı kendisi çalar .•• 
vaziyette değildir. - Mademki Remziyenin suçsuz, ha. Mektepte de ayni smıftadırlar ve 

Kendisine bayan Remziyenin gaze- ~ali ve sinir hastalıklı olduğunu söy- biribirine yakm oturmaktadırlar. Sı -
temizde çıkan if~aatı sorulduğu zaman lilyorsun. Cürümsüzxlür diyorsun. O mfta, biriöırleriyle rekabet edercesine 
gayet tabii bir tavırla demiştir ki: halde şimdi bulunduğu yeri saklamak- çalqırlar ve bUtUn muallimleri bu iki 

_ O her şeyi yazabilir, söyliyebi- ta. .mana yok. Cürilmsüz birisini el. çocuğu çok severler, sınıfın ayni de
lir, mazurdur, çünkü hastadır. İsterik. bette kimse tutamaz. Şimdi nerede- recede blrinclsl sayarlar. 
tir. Hayalinden ne geçerse hakikat sa· dir? . ürUm Mektepteki diğer çocuklar Sidneyle 
nan bir sinir rahatsızlığına tutulmuş. - Evet, ~klısınız. ~ benım c Mavisi, mqallimlerinin sevmesi, ders. 

men, dersler başlıyor, çocuklar imti. 
han oluyorlar. O gün cumartesidir. 
Öğleden sonra mektepten çıkıyorlar 

ve evlerine gidiyorlar ..• Mektep de ta
til oluyor. 

Öğleden sonra. merak, iki çocuğun 
evlerinde başlıyor: 

Sabahleyin, her zamanki gibi, mek
tebe gitmek üzere, evlerinden çıkmış. 

lard.n-. O sabah, Ma.vis Sidneyiıı evine 

gibniş ve her x.amankinden erken ol • 
duğu halde, kızı hazırlanmış bularak, 
beraber evden çıkmışlardır. 

Evden çıkmışlar, fakat nereye git· 
miiler? Bu suali anneleri ile babaları, 
'blrblrlerlne, ancak, nfleden 80Dl'8, ço. 
cuklar eve gelmeyince eonıyorJar. 

Sldneyin annesi, pencereden komşu
suna sesleniyor: 

- Bizim kız gelmedi, sizin çocuğa 
sorsanıza bakalım, nerede kalmış? .. 

- Bizim oğlan da gelmedi. Ben de 
size soracaktım. 

- Ya? Acaba mektepte kalmış ol
masmlar, belki bir ders tatbikatı filAn 
vardır .. 

Mektebe adam yolluyorlar: kimse. 
ler yok ... Yalnız, kapıcıdan, çocukla -

iş anlaşıldı" 

Bunun üzerine Sidneyle M'.a.vlaiıı an
neleri ve babaları meraka dil§üyor • 
Iar: 

- Acaba 'bir kazaya. mı uğradılar? 
Fakat, ikisinin birden kazaya uğra

maları akla gelebilir mi? 
Bununla ber&ber, karakola aorup 

soruşturuyorlar: o gUn ne bir otomo
bil kazası olmuştur1 ne de herhangi 
başka bir Mdise. 

O halde? ·-
O halde, iki çocuğu bqlanm alıp 

kaçtıkları muhakkak •.• M.av.iaiıı, baba. 
sınd~ paskalya. geliyor, futbol topu 
alacağım, bisikletimin tekerleğini ta. 
mir ettireceğim diye epey para aldı. 
ğını da hatırlayınca kaçtıklarına hiç 
şüphe kalmıyor. 

Bunun Uzerine polise haber veriyor
lar. Polis derhal tahkikata bqhyor 
ve o gün akpma ~ iki çocuğul\ 

evlerine haber getiriyor: 
Sidneyle Mavis Gretna Grin yolunu 

tutmuşlardır ... 
Artık hiç §ilphe kalmıyor: 

lki çocuk, buradaki ldlitlecle n1kl.li. 
larmı kıydırmaya gitmiflerdir. 

O zaman, polisler jandarmalara ha
ber veriyorlar ve Gretna Grin yolun
da postalar çıkarıyorlar: :yolda böyle 
iki çocuk görülürse hemen tevkif edi. 
lip kasabaya yollanacak. Diğer taraf. 
tan, Gretna Grin polisine de haber 
gönderiliyor. Kasa.baya bu iki çocuk 
gelirse nikahlarının kıyılmasına :mW 
olacaklar ... 

Fakat, aradan iki glln geçtfil hal· 
de, çocuklara ne Gretna Grin yolunda 
tesadüf ediliyor, ne o civarda, ne de 
kuabada ... Onların §imdi, aranacak• 
larını bildikleri için. bir köyde sak • 
landıkları, kiliseye kendilerini unut • 
turdukt.an sonra gidecekleri zamıedill-
yor. 

Fakat, biraz da.ha bekleseydiler de 
bir sene sonra, evlenme çağına gel. 
dikten sonra usulü dairesinde nikah. 
larını kıydırsalardı daha iyi değil 
miydi? Ne yaparsınız, çocukluk! 

tur. Kendisini benim suç ortağım veya şerikim, yatagım oldugunu nekadar l lerde muvaffak olmaları gibi üstün -
cürüm yatağım gibi gösteriyor. Bu da iddia ed~~e .. etsin, tahkikatmız bu. !ilklerinden kıskanmakla beraber, on. 
hayalinin mahsulü. Bana çok bağlı nun aksını go~ec~~~ı ıı incide lara karşı ellerinde olmadan bir sevgi 
olduğu için böyle yaparsa vefasını, sa- -

~ .......... y ABAN C t O 1 L LE RE .NA K L 1 HAK K 1 MAHFUZDUR 

_ Evet, kendikendine yaptığı yegi.ne i§.·. Bundan bqkam• 

- Soyunmuş muydunuz? 

- Hayır. rah tmıza ba. 
- Bana Feridi gönC!eriverir, siz de soyunur a 

m gösteremezsin. v 

- Olabilir. Fakat bir Umid ya. Bakalım ağabeyin ne diye. 

!kanınız. . w. • M afih yal-
- Beni sıkacak df'.recede giyinmış degılım. aam 

cek? Ne de olsa erkektir. Aklı daha iyi yatar, daha iyi k&
rar verebilir. 

Sabiha birdenbire donuklaştı. DUşüntlyordu. Yava§ bir 

mz kalmak istıyorsanız?.. . .. b' yol 
- Hayr.o bayır ... O maksatla söylemedım. Böyle ır §e -

saydı Feridi istetmezdim. Son 
Su.adle Nimet daha bir müddet ayni vaziyette kaldılar. • 

ra biraz yUıildUler. Çimenleri sulayan Murad ağanın yanma 
· · "rdiler Onlar mer-kadar uzandılar. Sonra beraberce, ıçerıye gı · ' b' 

F 'd Fatma.ya ır 
mer merdivenlerden yukanya çıkarlar~en er: ' .. lU kızı 
1t1ler anlatıyor ve bu rna.vi gözlü, gehırde dogmU§ koy 
llOkak kıyafetiyle .Feridi dinliyordu. 

• • • .. • ' • • • . . •s• ABtıİA. F;rid'i~ mek~bunu0 

büytÜc bir. dikk~tle okuyup 
bitirdıği sırada Fatma. Küçük Hanımının yanmodadan 

b. "b'rine yol veren -çoktan ayrılmış bulunuyordu. lç içe ~e ırı 1 k egyalan 
lardan cadde Ustüne düşeninde, Nadıre .Hanım d~ ğı. 
kaldırmakla meşguldü. Sabihanın hafifçe kendısinl çağırdı 
m qitmişti: 

- Ne var Sabiha? Buradayım' 
- Biraz gelir misiniz yenge! 
- Geliyorum. lunu bilen, 
Az. sonra mihneti kendisine ze~k ya~a~~n. ~o belirdi. 

bu iyi kalpli kadın iki odayı birleştırcn kapı onün e 

- Ne var? . . r vermek 
- Fatma Feridden bir mektup getirmı~ .. KS: şe}! Y&D-

mccburiyetındeyim. Çocuğun teessürle kendısıne ır 
ınasmdan korkuyorum. Bana akıl ver ve yarc:lım et ..• 

- Ne yazmııs? 
- Ne-ter de neler! Bir ırpı-
&btba ll'erldfn mektubunu Nadire Hanıma uzattı. ç 

da denecek kadar süratle okuvup b!t1rdikten sonra:ri i bekli. 
- ME-rak etme, bir yolun:ı bakarız, • dedi· Sab Y 

ıeum.. 

HABERiN EDEBi l'~t'RIKASI: 83 

Yazan: Hasan Rasim Us 
_ Ağa.beyimin gelmesini beklemek şüphesiz iyi olacak 

ama meraktan çıldıracak gibiyim. Ne yapalım bilmem ki... 
.:. Ferid senden cevah almadan bir gey ya.pacak çocuk de

ğildir. Bu vaziyette yapılacak iş, ona mümkün olduğu kadar 
geç cevab vermektir . 

- Öyle ama .. 
Sabiha kıvranıyordu. Ferid babasına hakikati bir mektupla 

bildireceğini, şayet buna muvafakat etmez.se kendisini öldüre· 
ceğini yazıyordu. 

Bu vaziyette ne yapmalıydı? B:ıbasma bir mektupla hakika. 
ti bildirmesine müsaade etseydi, mizacını çok iyi bildiği Sua
d! cinayete sürüklemiş olabilirdi. Bu takdirde lrf an Paşa köş
\iı yeni bir felaketle karşıla{fmış bulunacak, müsaade etmesey
Ji oğlunun ölUmilnU görecekti. 

Nadire Hanım, Sabiha.ya nispetle sakin görünüyordu. 
_ Sabriyi beklemekten başka çare yok Sabiha, • dedi. O ge

lince vaziyeti anlatırız. Gidip kaynananı görür, onları kendi
lerini bekliyen felAketten haberdar eder, Safinaz Hanım ister
se trfan Paşanın yokluğunu duyurmaz. Sen ne dersin? 

Nadire, Sabihayı konuşturmaya çalışıyor ve onu oyalama
nın yollarını arıyordu. Genç kadın kısaca cev&b verdi: 

_ Zannetmiyonım. Onun şimdiye kadar bqlibaşma bir te
ye karar verdiğini bilmem. O, daima Paşanın çektiği yola gi· 

derdL 
_paşanın çektiği yola giden birisi olsaydı, Suadi evlendir. 

mdrt.e ısrar etmemi. Biliyonnuı kl bunu isti_yen _yalnız Safinaz 

Hanım oklu.. 

sesle: 
- Yenge! _dedi. Şimdiye kadar hiçbir hususi derdime ağ&· 

beyimi karıştırmadım. Zaten kendisine karşı çok mahcubum. 
Hiçbir mecburiyeti olmadığı halde kendisine yük vaziyetinde. 
yim. Bir de derdime karıştırmak istemem. Senden de rica ede
rim. Ona hiçbir şeyden bahsetme ... 

- Sen çocuk musun Sabiha! İnsana ağabeysinden daha 
ys.km kim olabilir? 

- Rica ederim yenge... ' 
Nadire Sabihanın bu kat'i ricası kar§ısmda, bu mevzu hak.. 

kmda ağzını kapatması ıcab ettiğini anlamI§tı. Fakat Sabiha
nm ne yapme.k istediğine bir tUrlU akıl erdirememişti. 

_ Nasıl istersen öyle yap, Sabiha, - dedi. Mademki istemi. 
yorsun bahsetmem. 

Nadire Hanım, biraz muğber olarak odasına çekildi. Bum. 
rada Sabiha, derin bir düşünceye daimi§ bulunuyordu. Oğlu 
söylediğini yaparsa felaket olurdu. Buna mini olmak, ancak 
ve nncak Suadi Nimetten ayırmakla kabildi. Bunu kendisi ya
pabilecek miydi? Hayır .. Ferid batara.bilir miydi? Hayır. Safi· 
naz Hanım yapabilir miydi? Zannetmiyordu. 

Sabiha. işin, Paşanın ölümünden sonra, böyle büyük bir çık. 
maza gireceğine ihtimal vermemişti. Faka.t işte bu bir haki
katti. Zavallı Safinaz Hanım, • Fatmanm söylediğine bakılır
sa _ birden.bire çöküvermiş, kimseyi gözii görmiyecek, kimseyi 
düşünemivecek bir hale gelmişti. 

Bu işi Safinaz Hanını halletmeme, çok fena neticeler dolu· 
rabilirdi. Genç kadın, artık köeke de uğnyamıyordu. Suadin 
Viya.nada, Nimetin anası evinde bulunduğu bir günde gitmişti. 
Daha o zaman, Paşa yeni ölmüş bulunuyordu. Yarını saat ka
da' ya kalmlŞ ya kalmamıştı. Kendisine, eski günlerini, mtı.. 
rabla dolu saatleriııi birer birer ve yeni baştan yaşatan bu 

!Devamı 17CU]. 



ekoslovakgaga 
Gizlice A vostoryalı

lar sevkedlllyor 
Prag. 19 (A.A.) - Bratislavada çı

kan C.eske Slovo ı:uıetes.i. Awsturya hü
cum kıtaatı azasının 15 nisanda Tuna 
üzerinde bir Çekoslovakya adasına gizli
ce 51 Avusturya vatandaşından mürek
kep bir grup çıkardıklarını bildiriyor. 
Bunların 20 si erkek 20 si kadın ve 11 
i çocuktur. Çek makamları bunlan ba
nndrrm?Şlar ve ertesi günü Avusturya 
topraklarına geri çevirmişlerdir. Bu Ç-ek 
topraklanna gizlice Avusturyalı vatan
daşlar sokmak için yapılan ikinci teşeb
bQstür. 

Pragda bir h&dise 
Prag, 20 (A.A.) - Bir takını amele 

Hitlerin yıldönümü mü~betile. bayrak 
asmış olan Alman sefareti müsteyın An· 
dre Kenkenin evinin penceresine taş 

atmışlardır. 
Amele. Gamalı haçlı bir bayrak gördük 

leri zaman bunun Hunlayn taraftarlan
nm bir tahriki eRri cıMiuğuna :ıabip ol
mu~lardır. 

Hariciye nezareti erldnmdan bir zat, 
Alman 9efirine itiıarda bulunmuştur. 

lspanlJa ıslJanı 
Banıelona, 20 (A.A.) - Cumhuriyet· 

~erin mQdafaa hattı §imdi Camarasa' -
dan Mekinenzaya kadar Rio Segre ne
hirile, bu nehrin Ebre ile birI~tlği nok
taya kadar tamarnile tahdit edilmiştir. 

Balaguer ile Lerida arasmda Rio Segre 
nfn sol sahili erazinin anzatı olması do
layısile kolayca müdafaa edilebilecektir. 
Çünldl bu mmtakada bir çok nehirler ve 
kanallar mevcuttur. 

Tortozanm şimalinde Şerta mmt3ka
sında ve Tortozanm cenubunda Amposta 
civannda deln pek şiddetti muharebeler 
cereyan etmiştir. 
Hük!1ınet kunettttf tank ft byyare

lerin hinayesinde yapdan bOcum!ara 
rağmen Pfdet)i bir mutavanet glster
mektedirler. Ulldeconanm şimalinde te
esOs eden yeni cephede bir delişiklik ol
mmnştır. Zammldiitine göre htikftmet
çfler kendilerini toplryarak mmtakada 
mftessir bir mOdafaa hattı tesis etmiş~ 
dtr. 

Pirene mıntakas1nda 
Saragos: 20, (A.A.} - Havas ajana 

muhabiri bildiriyor: 
General Sot,aga ktunarıdasındald kuv· 

vetler Pirene hududuna d~ ileri hare
ketlerine de'vam ederek Franm bududtı
na takribeı 15 kılometrelik mesafğ 

balunan Val <faranm merkm VıeJtayı 
i§gal etmişlerdir. Bu suretle mühim mm
hmiyet kuvvetleri tarafından ~ edi
len geniş bir dağlık mıntakanm yollanm 
bi!fül ~?,ferdir. 

Frankocu•arm hareff Ah 
Sarap. 20 (A.A.) -Frankistler. Tor

toza istikametinde limale doğru ileri ha· 
reketlerine devam ederek Tortozanm ce
mıbunda ktin San Karlos ~la Rapitayı 
isal etmişlerdir. 
Diğer taraftan general Arandanm kı

taatı. Franki!tlerin kontroltı altında bu· 
hman !l8hf1 kısmmı cenuba doğru tevsi 
etmişler ve dün ak!jam üzeri Benikarlo
nan mnıbunda kim Peniskola civarma 
vacııl olmuşlardır. 

BarıPlonavı bombardnntan 
Barselona 19 (A.A.) - Birçok Fran

kist tayyareler, §ehri boş yere bombardı
man etmişlerdir. Bu tayyareler. Cumhu
riyetçilerin hava fi1olan taraftndan tar
dedilmişler ve Majorka istikametinde 
gözden kaybolmuşlardır. 

Caddelerde bir çeyrek saat müddet 
münakallt tamamile duml\Şur. 

Jta1van yarah'an 
Roma. 19 (A.A.) - lspanya dahilt 

harbine iştirak eden İtalyan gönüllülerin 
den 614 yaralı bu sabah Akibya hastane 
vapuru ile Napoliye ~elmiş w limanı dol 
duran kesif bir halk kütlesi tarafından 
heyecanla karşılanmljtır. 

idam kınıtrı 
Barselona, 19 (A.A.) - Husmıt mah

keme vatan! hiyanetten dolayı 19 kişiyi 
i~..ma mahkfun etmiştir. 

Milletler Crmiyetine mftracaal 
Cenevre, 19 (A.A.) - Milletler cemi

yeti umumi sekreteri Avenol. İspanya 
cumhuriyeti hükOmeti hariciye nazın 

Delvayodan bir not almıştır. Bu notada 
~ofa eınt!mihdekf mayıs ayında ya
paca~ tnplantıda İspanya i§lerine ecne
bilerin müdahalesi meselesinin miiDlcP.re 
edilmesi talep olunmaktadır. 

un us 
hadise.eri 

Yeniden ~l kişi 
tevkil edildi 

Tunus 20 (A.A.) - Zalırtıa ft aakc:r 
kuvvetleri, askeri hastahane etr-clm.da, 
51 ki§iyi tevkif ft miitenrnt eatibıa 

müsadere ctmitlerclir. Gayri kanu.nt 
toplantı yaptıkiarınıdan veya Fransa 
aleyhinde f e~c:ıyane haykmılarmdan 
dolayı da bazı kimseler tevtdf edilmiı -
fu, . 

Bir kaç kiti de bir nöbetçiyf tap tut
tuJdanndan dola71 tc:Tkif olu.nmatJa,r
dır. 

Bcled'de ıtıkilnet t.amamile teenOs 
ctmemiı olmasına raimcn fikirlerdeki 
gerginlik mabsfiı derecede zail olmnt
tur. 

Sus mahkemesi §İmdiye kadar 57 
kiıiyi mahkfim etmiıtir. 

Birçok heyetler Ttmlmu dolaprak 
muhtelif Tunus ricalini isticvap etmek· 
tedir. 

Zelzelenin 
zararları 
.. Bqtarab • bldde 

Devlet meteoroloji umum mlldilr
lllğttnden aldrtnnız maıamata göre, 
zelzele uat 13'11 yirmi saniye g~ 
on beş saniye devam eden iki hamle
de şiddetli ve uat U'O. on ve 7frml 
beş geçe de iti defa da hatif olmuş
tur. 

Zelzelenin merkezi 0Siııop - Ulu
kışla hattının arasında'" ve "Toa;ra -
Çankın· - Yozgat - Çorum - Akdağ 
madem - Krqehtr - arabsun1

• çerc;e
vesl içinde tesblt edUmltUr. Ankara 
bu ~nenin lJd:Del hattı berinde, U
hık~la. İstanbul ise Dctlncl hattı tı
zerinde kalmıştır. 

htanbul rasatıaaııeal bu selseleyt 
tstanbulun 470 kilometre eannada 
olduğu tabmlD edilen merkez Dld
al• takribell Çulun, Çonım. Tosya 
arasında bulunduğunu tahmin et
mektedir. 

Zelzelenin şehrimizde ve vUA.yett
mtz kazalan tıe zelzelmıfn ldısedfi.. 
dlğl diğer vtlAyet "' ı:azalar4akl te
sirleri etrafında aldıtımıs malbat 
~unlan!ll': 

Ankarada şehir ve kazalarda buı 
binalarda •fak tefek çatlaklar luı
suıe (elmiş. b&zı binalarda sıvalar 
dökillmüş ve bacalar yıkılmıştır. Nn
fusça hiç bir zayiat 7oktur. 

. Ankara - Kayseri hattı tızerlnde 
Lalehun lstuyonunda bacalar yıtut
mıt ve çatlaklar husule getmltttr. 
izzettin istasyonunda da mllteac!c!tt 
cat1ak1ar Tardır. 

Yerköy lıtasyonundald mabteltf 
binalarda da kısmen tehllkell gat
lattar baul olmuttur. 
Yeııtyabu ft SeklH letasyonlart 

selzeleden milhJm surette hasara ut
racbltlarmdan bu hrtasyonlardakt 
memarlar e&dll'larda ~ahşma aee.
burtyetfnde lralmTŞlardır. 

Zelzele Kayserlde saat t3 de tlcl
det1t olıu·ak btssedllmlş ve 18 sanl79 
sürmnştUr. 

Cankrnda zelzele saat 13 n b"f ge
c;e duyulmuş ve ııılddf!tll olmak tızere 
ytrmt saniye BUrmUştür. 

Ulnkrşhı.da Hat 13 de hfsaedllen 
zelzele hatif olarak 34 sanfye sıır -
mtı~Ur. Zelzele hafif olmak &zere 
saat 13 de otuz saniye devam et -
met ıuretlyte Samsunda, saat 13 de 
30 saniye devam etmek s11retf7l• de 
Adapazarmc!a hissedilmiştir. 

Ayni suretle hafif olar:ık saat 13'U 
on ge«;e Slnopta da zelzele kaydedil
miştir. 

Yozgatta ise taat 13 de biri yir
mi saniye suren şlddAtll, dJterl de 
saat 14 U on geçe hafif olmak ezere 
iki zelzele kaydedllmtştlr. 

Arabsunda da fasılalı ve şiddetli 
zelzeleler duyulmuş ve burada blr
kaQ bina yıkılmı,tır. 

Yer sarsıntısı duyulan mmtaka
larda Yozgatta, merkeze ballı Yer
köy nahiyesinde bir kısım evlerin sı
vaları dökUlmUş ve Salmamzı nahi
yesinde on ev 71kllmış ve btlktmet 
binasının bacau düşmüştür. 

Kırşehlrde bazı binalar fazlaca 
zarara uframış ve çöküntüler olmut
tur. 

Akı;aray, 19 ( A.A.) - BugUn Ak· 
suayda oldukça •lddetll bir yer ıar
sıntıaı olmuş ve şehir içinde bazı ha-

Bükreş, 20 (A.A.) Gazeteler, bir vesi· 
ka nışe~lerdir. Bu vesikanın nqri 
eOdrI UIDUillİ1ede §iddedi bir heyecm "8andey Ek8pr68n ~eaitıin aiyo-
teYlit e.tmittir· Bu vesika Kodreamı tara- al muhabiri yazıyM: 
fmdan g&!derilıajş olan bir mektuptur:! Nisa.Din ~ sekimıde Pramız 
Mumaile7h. bu mebubmıda eski bape- Baıvekili Daladiye ile Hariciye namı 
kil Diikanm katillerinin projes.iııden ma· Boııe LoDdraya gelditleıi vakit, ıwta' 
JQmattar old$nu ihsas etmektedir. Bu baliıı.de lngiliz ve. Fransız h&va kuv. 
mektupta demir muhafızlar teşkilAtmnı veUerinin müşterek çalı§ılllası meselesi 
tethi§ vasıtalarına mf1racaat etmesi ve görUşülecektir. 
bilhassa yahudiler aleyhine müteveccih Teklif gwiur: Franaa.ıun birçok ih
çok §iddetli bir mücadelede bulunması t:tyat pilotları v~ fa.kat fazla ta.yn.
Ubumu tasrih edilmektedir • rem yok. lngil~yae birçok tqyare 

Demir muhafızl:ır teşkilAtı mensupla- y&pJp ihtlY'-ta koyuyor. F.u.t onları 
rmdan birine gnndei itmiş olan bu mek- çalı3tıracak Wi miktarda pilOtu yok. 
tat>. Dükamn katlinden ewe1 g&ıderil- O halde bir harb çıkar çıkmaz fala 
miP'· lngiliz tayyarelerini Fransa.ya vermek 

Mahktlmiyet lf aran kabildir. 
Bfikreş, 19 (A.A.) - Kodraanu aley- Fransıa bafvekili ile harii:iye naz:ı.. 

hindeki dava mahkemede bugün netice- n Londrada Başvekil Çemberlaya. 
lenmiştir. Kodreanu altı ay hapse ve ı hariciy& namı Lord Halifak:B, Ami. 
bin ~para ceasma mahkOm olm~r. rallık biriııcl lordu Duf Kuper. har-

Yeni btr kararname- biye nazın Hor Belişa ve haw. nu:t-
Btikrq. 20 (A.A.} - Bugün yeni bir n Lord Suintoa ile gö~· 

kararname neşredilecektir. Bu karama- Bir harb esnaamda,. iki memlaketlD 
me ecnebi metnleketleıde yaşıyan ve Ro- miidafaa kuvvetlerinin bir tek ku9vet 
manya devletinin menafii aleyhinde tah- halinde kullanılmaaı mtiMkereleria 
rildtta bulunan veya fesatcilyane · pro- başlıca mevzuunu teşkil edecektir. 
pagandalar yapan bütün Romanyaldar- Müzakereler Uç gön kadar llOrecektlr. 
dan Rumen tabiiyetinin istirdadını na- Göı lşftleeek dij'er me1eleler 
tık ola~. Lcmdra. 19 (A. A.} - MaDÇMler 

~amdar bir ben~ernk Guardian gueteat i'nmDz ııamia _ 
_Pans.19 (A.A.) - Er Nuvel gazetesi rmm 28 nbanda LandrayJ aiyaretle-

diyor ki: rinde konuşulacak meseleleri Fl • • 
"Romanyada demir muhafJz teşkiıttr- retle huliaa etmektedir· 

run faaliyeti, nazilerin A vusturyada Dol- Sem hıgllia • ıtaı,an · Boma ~ 
tu,,un i\tftmfinden eonra l'e battA daha mumdan dllfan ftlliya ile J6ama 
evvel takıörltili faalfyetin tamemite 2'Y" 118 İtalya aramnd& mflp,Nh it~ _. 
m idi. taşma akdi ihtimalleri. lngiHa .,. 
A•manyamo 1ıoflma ıltmecli l'n.Mm llUll"lanımt lilhama a.in-
Berlin, 19 (A.A.) - Romanyadalı:i ~ de duracaldan mmeıe,.ı tePil ede. 

Htik imbale w dımir muhafaa ~ eekUr. Dlter taraftan. Fransız ve 
Wı aleybindıa olan icraat Bertinde az çok tngllfz lleJ'etlerinlıt Habetlstan me
IOrprizle ~. Gueteler IOD ıelealnl mUzakve edecek olaa Ce
bAdiseler hakkında bJç bir matomat ser- nevre toplantısmd& ayııl llaitı bare
detmemektedider. keti takip edeceklerinde hlç l>lr etlP-

Fenerbahçe 
mr a...ratı ı ıneıu 

ietiraJdyle kurulaeak bir muhtelit ta.· 
kim çrkarılacakt.lr. 

l"enerbahçellin yapacağı deplAımıa.n. 
maçlan :ıerine de bu altı klu.b muh. 
tellti ikame olunmuştur. 

Umumi merkezin verdiği karar mu
cibince. Fenerbahçe klllbll ikinci bir 
iş'a.ra. kadar mnu· kilmeye mensup 
kltlplerte temasta bulunamıyaeaktır. 

Altı kltıp muhtelfttnin kimlerden 
~ edeceği yum beDl olacaktır. 
------------~--~--~--:.---D ottu vllAJetlerlnde 
kalkınma faallyetl 
Dolu vilt)'9tlerinde imar • lkbla· 

dl taııamn.. llerlemettedir. Şehrimi.
de bahman ·umumi m\lfettit Ta.hain 
u ... bu taanyet hakkında bulunda. 
tu beyanatta · geçen yas bqlanan Il
ı.la bu 8eDe bithilecelinl w J9Dl il-
lere b•ıJ•nacağmı söylemiştir. Bq
altl&Ylr Nizameddin Ataker de şu i. 
ahatı vermi§tir: 

• - Şarkm bqlıca ha.Yftll, 8M, pa
muk gibi mahsulünü azami rudmanh 

bir haJıe getirmek için muhtelif müea
lelleler kurulmuotur. Göre ka.zasmd&· 
ki bin mevcutlu inek deposu tevsi e. 
dilmekte, Erzurum aygır deposu, to
hum JB1ah fstaayonu en yeni uaullede 
teknik prtlarm istediği bir hale so
kulmaktadır. On be§ milyon litrelik 
ıUt ma.lmılilııtın ıtirllbe edilmesi için 
icab edeıi: f.etkil!t bazırlanmııtır ve bU 
yaz faaliyete geçilecektir. 

rap bıııaıanıı yı.ıuıwasına BebPp oı

mn!'tur. Nüf'llsça zayiat toktur. 
ıs zpfzete kaydedildi 
Zelzele dün saat tam 13 de ıehrimiz.. 

de de hi11edllmiştir. 
Aynca diin gece iki zelzele daha ol· 

muıtur. Bu hususta rasathane §U ma
liUnatı vermektedir: 

''Bu ıece saat 1 i 12 dakika 18 şani
ye geçe tiddetll ve 2 yi lti u.niye geçe 
niıbetcn hafif iki zelzele kaydedilmit- . 
tir. Şiddetli kaydedilen . birincisi dUn 
saat 13 de ~u gelen zelzeleye naza
ran yan fiddctlidir. Bunlarm da mer· 
kes Uatü 1stanbulun 480 kilometre pr
kına tesadüf ettikleri tahmin olunımık
tadır. 

Bunlardan ba§ka bu gece sabah 8 e 
Jlndar ayni merkezden ıeldiği tahmin 
edilen 10 hafif zelzele daha bycWclil. 

he yoktur. Pek yakında derlıı blr 
tetkike tAbl tutulacak olan tspa1l7a 
meselesinin en mWıim noktasmı. bu
radaki intibalara göre, Balear a~ 
tarının .vaziyeti teşkil eylemektedir. 
GörUşmeler esnasında. Fransa. ln
stıtere ve Amerika uum.4& llalea 
pek mllkemmeı bfr surette mevcut 
bulunan mUnasebetıerin daha ziya
de takviyesi için kullanılacak metot
lar da mevzuubahis edilecektir. Or
ta A vrupadakl vaziyet, A vustueya
nm ilhakından dolan vaı.tyet ve Ça. 
koslovakyayı tehdit eden tehlike ele. 
unıldıflna gltre. inceden inceye m8-
zakere olunacaktır. Bfr taraftan 
Fransa ve tngtltere ve diğer taraf
tan Almanya ve muhtemel olarak f. 
taJya arasında umuml bir ankdna va
nımak maksadlyle mOıakflreler ya
pılman keyfiyetinin tngtttz •e ll'ran
sız nazırları arasında konuşma ma•
zuu teşkil edip etmeyeceği daha pek 
maHlm dellldlr. Niha7et. n.hl• 
hAdise ihtimalleri dahtllnde iki mll
let araanıda daha sıkı bir iş 

blrltlt temini hususunda lnglltere 
" P'rueanın kara, deniz ve hava 
kuvvellertntn de müzakere menuu 
edflecett muhakkaktır. 
Jtalyan • FranSIZ görilşmef Prl 

Parls, 19 (A.A.) - Siyasi müşa-

hitler ttalyaya bir Fransıa sefiri gön 
derilmesi için müzakerelere glrtşll • 
meslne Kont Clano tarafıudan mu -
vafakat edilmiş olmasını memnunl -
yetle karşılamaktadırlar. 

Müşahitler bu mnzakereler esna • 
1tnda tngtllz - İtalyan ltllA.fmda na
zarı itibara alınan ve bir Akdeniz 
devleti sıfatlyJe Fransayı da alAka
cİar eden bazı meselelerin mevzuu
bahis edlfeceğlnl kaydetmektedirler. 

Bu mOzııker&terln JUl Blondel ta
rafından idare edileceği ö&renllmlş. 
tir. 

Bu meseleler ayni zamanda Da
ladlye ve Bone ne tngntz devlet a
damları arasında 28 ve 30 nisanda 
Londrada yapılacak olan görtışmeler 
esna11nda da mevzuubahls olacak -
ur. 

SalAhlyettar mahfeller Boma1a 
gidecek olan Franaız aefirtnln Ce • 
na.re lçtimamdan sonra tayin edl • 
lf\re~fnl h,,.yan etmektAdlrler. 
Kont C ano Fransı"ı 
maılabut~Uzarile llonaştu 

Roma, 19 'A.A.) - ·Kont Cl-ano. 
bu f.l-ltab Fra.nsanm Roula maslahat

.. dZan _..IOndel'l Jç.abul. ~tı;nlştlr. ... 

Bu mnIAkat. Romaya bir aeftr 
&(5Dderll.meal lçtn mtızakereye glrl• 
tllmeıdD.e ~f Fransız hQkdmetl • 
ilin -teşebbld)'le allkadardır. 

Olrulldlltne ınre .. l'ap.t llkt • 
met!. Fransanın bu telkinini mUsatt 
bir teltttde. karşrlamıştl!'. 

Bu hul!U8ta J'ransa ne İtalya ara
sın.da yakind.& müzakereler cereyan 
ed~ekttr. 

Yunanistanda 
Kil ~lk aan'at erbabına 

Malft&lyet ve tbtlyar
Jık sigortası 

Atina 19 (A.A) - Atim a.jaa1ı bil
diriyor: 

Meslek aahiplerile TdiçüJı: sanat e.rı.. 
buım malOliyet ve ihtiyarlık uıortaıa
n hakkındaki hfikümlerin IDIJlatl.D. iti
baren. merl:ycte &lnneai lw1rlrm&dd. ıta
tUler mesai müateprı tarafmdan ima 
edilm;ıtlr· 

Bqvekil Ketabu bu ~ 
matbuat mQmeuillerine beJ8D11t18 bD
lwıarak ~ w:pal eeerinin bG 
suretle tarmmJandığmı bilcfirmit ve de
mittir ki: 
•- Atina Pire ve Sellnittc itçi w 

memutlanıı meslek hutahklah, Jııasa
lar, ihtiyarlıt, ve ~ ve kldm tgU.. 
rln de dolum mgortalarmdllll 80DI'& 

tlmdl bu :reni ft btly6k ıdoımu yap . yoruz. 
B&tln Ytm8:alltmm _.wr .ıçı. 

dle ~ uat ert.!Din teh&elere 
..ıtlJ'et&, llltlyarlrla .. mime mır 
llprtaar. Bil aunıtle, T..mmn bn-
&inden ~- ileri mllletler mumda 
da&! aa lafta ppnektıedb'.,. · 

Hitlerın asker· 
liğe _ alakası 

Almanyade netredl
len bir tebıtte gire 
"hayrete ıaıao,, mıf 

BerU.. 30 (A. .A..) -BWıeria dı>P· 
munun ~9 mıcu yıldönttmtt mtıııasebe
tile büUm memleket bugün donı.n• ~ 
oütır. 

Matbuat servi8i eefi otto Ditrilı ta. 
rafından dün ueredil• bir beyamıa
mede BitJeı! ''klllCIDI bir defa bile kul
lanmadan ~ Almanya.JI vtlcuda 
pt1rea miUetill aakeri,. olarak tavsif 
edllmektecllr. 

Beyannamede Bitlerill "akeri de .. 
ha.. amdın bah-1Umekte ııe töYle 
d8Dllmektedlr: 

"Bitlerin ukerl mue'aJerln tetlrUd 

lciD feda ettiği gUaleria. ve pceleıia 
adedini bJJenter Atmanyada pek udJr. 
Mumaileyh askerf teknik ve tarihte a
lt yuılan 'baelıca eaerleri olmnuJltUr. 
Herkesçe maıtmı alan aaked kqifler 
içinden general veya amira1lerile mU
aakqa etmedikleri JOktur. mt1erhı 
bUtiln slWılarm en küçtlk tefenil&tı
aa k&dar ukerl itlere kartı g&ıterdi
ği allka hayret.e p.jandır. lılalflmatı 

miitehumlarm t.a.kdirini eelhetmek • 
tedlr.,, 

BDkreşte llftçl k l t llAf 
konferansı 

B&krq, 20 (A. A.) - !Jf ma:t6mat 
almakta olan maJiam; klç&k ltilMm 
yalanda burada btr konferus üte. 
deceğini ha.ber vermektedir. 

Küçük ltillfm Macaristan ile muka
reneti mesek!einfn blı konfermıata Jlll.. 
zakere edilmesi muhtemeldir. 

Çekoslovak ya 
ltalyanın Habeşlstanı 

ilhakını tanıdı 
Roma, 19 CA. A.) - Çekaelovakya 

İtalyan imparatorluğunu tanımJF.Ir. 
~ bir tebliğ. kont Çi}'&DODUD. Çe. 
koslovakya sefiri ŞvalkovakiJi kabul 
etm1f ve lefiriıı kendiaine Png hU. 
kiUnetinin Romadaki Çekocllovak _. 
firini ltaıya. kralı ve Ha.betlatan im. 
paratoru nezdinde murahhas aafir ad
detmeğe karar vermif bulUDduğunu 

bildirmif olduğmm beyan etmektedir~ 
Çiano, ~kcıaloTakp aefirine ltal· 

yan htikQmetinJn ~mıiyetini bil. 
dirmiltir. . 
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Kendi . arzusile 
G. Reklln 

~ .... ,,,ti_ 
Tröstün sicil müdürü trast direktörü· * ne: 
- Biliyor musunuz Vasili Pavloviç, 

dedi, dikkatinizi Şçerbakov Uıerine çek-

merhaba! .. Buyurunuz oturunuz .. işleri
niz nasıl gidiyor? 

- Umumiyetle işlerimiz iyi gi~yor: 
Pl:ln mucibinc.e bu ay sonunda bıtmesı 

ne lüzwn var? Ben wnumiyetle bu gibi 
manasızlıklarm aleyhindeyim.. Ben si-

senin de anlaman lazım. Ortada senin 
ko~ulmam icap ettirecek bir sebeb ol· J 
saydı ben seninle bu kadar uğraşır mıy
dun? 

zi muhakkak tavsiye ederim.. Hatmma 
gelmişken size bir şey daha sorayım. Va

kia bunun bizim bu samimi ve arkadaşça 
konuşmamızla hiçbir ilişiği yoktur ama.. nıek isterdim .. Benim kanaatimce bu Şçer 

bakov acaip ve şüpheli bi~ adam .. Mesele 
~u ki: Herifi ikide bir mahkemeye çağı
rıyorlar .. Benim bu sahada kuvvetli de
lillerim var. 

lazım gelen senelik hesapları ben geçen 
ay bitirdim .. 

_ Çok güzel.. Çok ~üı~l_.. ?>~. merru:~ 
oldum .. Af erin .. Keşkı trostumuzde sızın 

zinle arkadaşça, yoldaşça konuşuyorum .• 
Edebf bir dille, Turgeniyefin dilile konu
şuyorum: Kendi arzunuzla ayrılmak iste

diğinize dair bir istida veriniz! 

- Bana bakınız Vasili Pavloviç; ben 
çok şükür henüz daha aklımı kaç1rma-

drm .. Burada işim dururken ne diye ken
di arzumla bir ba~ka iş arzusuna kaprla
cakmışım? 

Ne de olsa m~rak işte .. Sonra, sizin ~ah
si i~lerinize hurnumu soktu&rumdan do-; 

layı da affınızı rica ederim: Bana anlat .. 
tıklarına ~öre siz !;Jk ·ık mahkemelere 

ta~ınıyor mu_şsunuz? - Peki, bunu ne diye mahkemeye ça
ğınyorlamuş? 

gibi çalışkan birkaç memurumuz daha ol
saydr ... Ben esasen sizi bunun için çağırt
tım ... Yann ayın kaçı? 

- Maalesef bunu yapmak elimden gel
miyor .. Turgeniefe rağmen bende hiç de 
böyle bir arzu yok .. - Hey Allalun se\·~ili kulu, bunu önce

den söylesene! lki akh başında münev
\'er adam her vakit biribirile anla~abilir. 
İşsiz kalacağınız;ı hiç üzülmeyiniz! Ben 
size diğer bir tröst için tavsiye veririm .. 
Harikulade iyi bir memur olduğunuzu 

yazarım .. 

- Doğru gidiyorum .. Yedinci cezaya .• 
- Henüz meseleyi adamakıllı tetkik 

edemedim, Vasili Pavloviç, fakat iş bun
da değil.. Yalnız şu muhakkak ki heri· 
fin fena bir şöhreti var. Bir adanır 1x>5u 
boşuna mahkemelere sürüklemezler .. 
lrem canrm, mahkemelik olmuş insanları 
lröstümüzde çahştınnakla ne diye tröS.: 
tümüıü Jekeliyelim?! 

_Ayın yirmisi Vasili Pavioviç! 
··'· .. h 1 _ Zaman ama da çabl.'A geçıyor a. 

Hiç farkına varmadan ayın yirmisi ol
muş .. Şimdi. azizim, sen beni dinle_: Siz 
yarından itibaren tröstUmüzü kend1 ar
zunuzla terkcttiğinize dair bir istida veri

niz! •• 

- Canım Sçerbakov yold~ş. böyle yap
mayınız! Biraz iradenize hakim olunuz!. 
lşte kalem, işte kağrt, haydi yazınız! 

- Ifimm .. DE>mek böyle .. \.akia bu 
beni alakadar etmez. Fakat niçin gitti
ğinizin ~ebcbini sorabilir miyim? 

- Hayır yazmıyacağrrn. Beni kovabi
lirsiniz! 

- Ben kendim de bilıniyorwn .• 
- Ne gibi bilmiyorsunuz? 

- Peki, senin kanaatince ne yapalım? 
- Herife yol vermek lazun. Fakat gel-

_Anlamıyorum. neden? 
_ 1 c:.in içinde sizin anlıyamıyacağmız 

bazı ,,;ülahazalar var .. Fakat biz sizi koğ-

- Hey Allahın sevgili kulu, ben ne diye 
seni kovacağım? Seni koğmak için orta· 
da hiçbir sebcb yok.. Hem vallahi de 
yok, billfil1i de yok.. Budala adam, bunu 

- Güzel. Fakat ben iyi bir memursam 
ne diye siz beni kovuyorsunuz? 

- Ben? .. Sizi?.. Kovuyorum? Bunu 
kim söylemiş? Siz kendi arzunuzla gitmi
yor musunuz? 

- Bunun nasıl olduğunun ben de far .. 
kında değilim .. 

- Ne demek farkında değilsiniz? 
- Basbayağı farkında değilim .. Çünku 

gıyabımda olmuş .. ~en ay .. 
geielirn bu iş de kolay değil... Düşünüyo
t1Jm da heri fi atabilmemiz için uygun hiç 

muyoruz; sizi işinizden çıka~ıyoruz'. 
sizi vazifenizden affetmiyoruz. Sız kendı 

bir madde bulamıyorum.. Adam iyi ve 
dikkatli bir memur ... İşlerini hiç aksat-

arzunuzla bu işten ayrılıyorsunuz: 
- Sizin arzunuzla? 

nuyor .. Yani dcmtjc istiyorum ki .... - Hayır. Kendi arzunuzla. 
- Demek istiyorum ki.. Demek isti· 

~onun ki... Ben senin bu dediklerinden 
hiçbir şey anlamıyorum .. Yani şimdi biz 
bu adama yol veremiyecek miyiz? 

- Fakat bende böyle bir arzu yok ki! 
- Bunun ehemmiyeti yok.. Biz ekse-

riya kendi arzulanmızm hiç farkında bi
le değiliz .. Siz kendinizde böyle bir arzu 
uvannuş olduğunu farzediniz.! - Bence meseleyi bu şekilde hallede· 

biliriz: Ona kendi arzusile yol vermek .. . - Ben böyle manasız bir arıuya kapıl
mam .. Hayır. '{asili Pavloviç, ben böyle 
bir istida veremem .. Şaret bir kusurum, 
bir kabahatim varsa o takdirde resmi bir 
emirle beni işimden ç1karmız? 

~n bizzat onunla konuşurum .. Siz onu 
bana gönderiniz! .• 

- Muvaffakiyetler dilerim ... 
'O'ç dört dakika sonra Şçerbakov tröst 

direktörünün odasına girdi. 
Tröst direktörü Vasili Pavloviç güler 

bir yüzle Şçerbakovu karşıladı: 
- 1\f erh:ıba S<;erbakov yoldaş. dedi, 

- Aman Şçerbakov yoldaş, rica ede
rim böyle kırtasiyeciliğe ne lüzum var? 
Yok: "Kusur .. kabahat.. Emirname.. İş
ten çıkarma! ... bütün bu formalitelere 
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Liwen'in sözleri, kendi vazi} etine o 

kadar uygundu ve bahşişi 1'C'Cldeden 
rademenin bu tavsiyesi altında öyle bir 
tehdit sezmişti ki, ürperdi. 

F<lkat d'Assas, dünyaları verseler, 
yapacağı i§ten vazgeçmezdi. 

SQnra, zaten hücuma da maruz kalsa, 
kendisini öyle kolay kolay boğazlatmı· 
yacaktı ... 

Ve nihayet, öldürül~ydi .. o zaman 
tstm:ıp çekmezdi, i§te bu kadar 1 .. 

D'Assas, bunun · üzerine, doğru kil· 
çük eve doğru gitti, oraya gimıeğe, 

Janr görmeğe, onun ayaklarına kapan. 
mağa ve arabaya rastge11iği gün söy
lediği sözlerden dolayı onıdan .af dileme
ğe karar vermişti.. 
Janın zorla kaçırılmış olduğunda ar

tık kat'iyyen şüphesi yoktu. 

Yalnız şövalye, ayni zamanda şunu 
da düşünüycrdu ki, bu tehdit maneviy
di ve genç kadın, canavar d'Etyolla ev. 
lenmeğe mecbur edildiği zaman maruz 
kaDdrğr tehdide benzer yeni bir tehdi
din kurbanıydı.. 

Şövalye adeta koşarak gitti ve kii
çük evin kapısına vanr varmaz bu kapı
yı vurmağa karaır verdi. 

Fakat eve yaklaştığı sırada, adımları
nı yavaşlattı ve, nihayet dü Barriye 
rastlamr§ olduğu ağc:ı;:ın altında durdt\. 

Şimdi artık cesaret edemiyordu 1.. 
Kapıya doğru yürümek için, belki 

yirmi hamle yaptı, fakat yirmisin·de de 
geriledi .. 

Nıhayet, korkakhğından dolayı ken. 
di kendine bir hayli kızdıktan sonra, 
doğru kapryı<l yürüdü .. Tokmağı vur
du .. Ve ürpererek bekledi .. 

Kapı açılmadı .. 
Kulağına hiç bir ses gelmedi .. 
Evin içinde hayattan eser yokW! .. 
Bir kaç defa cJaha vurdn .. 
Hep ayni sükutla karşılaştı .. 
Nihayet, köylü kılıklı birisini gördü. ;r 

:Su ad<ım, onun kapıyı vurduğunu gö-

1 ünce durdu. takkesini çıkararak se· 
' lam verdi ve şöyle dedi: 

- Bu evde kimseler oturmıyor, asil
zadem .• Boşuboşuna uğraşıyorsunuz., 

Aylardanbcri her gün buradan geçerim• 
Şimdiye bdar bu evde canlı bir mahluk 

görmedim .. 
D' Assas, vücudunu soğuk terlerin ıı. 

tattığını hissetti .. 
Jan gitmişmiydi?. Yoksa onu bagka 

bir yere mi nakletmiılerdi?. 
Hayır f Buna imkan yoktu .. Fakat şö

valye düşündü ki bu kapıyı ona açmıya· 
caklar ve eğer vurmakta devam ederse, 
Lübenin mevzuu bahsettiği laskançlan 
tahrik edebilirdi .. 

Bunun üzerine çekilip gitti ve ümit
siz bir lwlde, Rezervuar sokağındald 
küçük esrarengiz eve döndü.. . 

Günün üst tarafiyle akşamı, ertesı 
.. · ·n planlar tasarlamakla geçiridi, gun ıçı .. .. 
Evin etrafını dönmuştu .. 

Bahçeni11 küçük kapı~ı-~ g~~Ü§ .':c 
belki buradan girebilecegmı duşünmuş-

tü.Lübcn, bir gün evvel olduğu gibi, 

ona en leziz yemeklerle, en nefis şaroy. 
!arı getirmişti. Bir gün ~vv~~ ~~~~g~ 
<T.b. d"Assas, başının hafifçe dondugunu 

daı ı du ve hiç clmazsa tatlı rüyalar gör· 
uy . d" 

mck ümidiyle yatağına gır 1• • 

Fakat uyumakta m~şkül~Wt• çektı ;_e 
'hayet uyuyunoa, ümıt ettıgı aşk ru· 

nı .. la .. e 
yaları yerine, korkunç ruya r gorm • 

ğc başladı. . . 
Bu kor.kunç rüyalar, ~yet, hakı~, 
1 ··zıe görülür şekıller almaga can r, go 

başladı. . . 
Odada bir idzıre kandılı vardı. 

'A gayri sarih bir berraklıkla, D ssas, _ 
bu odadaki eşyaları iyice farketmcge 

başladı.. k d 1 
··rüyordu? Uyanı mıy ı 

Rüyamı go • 
Bunu anlamıyordu, yalnız ıu~un f~· 

d k. gözleri açıktı. Bırdenbıre 
krnday. ı .~ ··ııü ve daha hafif bir ha. 
hafif bır guru .... 

_Jd" . bu ('rürültülu ve hareket, reket sc~ ı, to 

- Geçen ay ne olmuş? 
- Geçen ay beni yedinci ceza halk mah 

kemesine aza seçmişler .. - Ben hiç de böyle bir arzu hissetmi
yorum .. 

- i\ma da inatçısınız ha! .. Şçerbakov 
yoldaş, hatırnna gelmişken şunu da sora
yım: Siz bu sene mezuniyet aldınız mı? 

- Hayır almadım. 

- Ya??f Demek böyle .• Ç.Ok güzel n .• 
Çok güzel. Herhalde Kırana gitmek is
tersiniz! 

- Hayır yazmıyacağım .. 
- Neyi yamııyacaksıruz? 

- Ç.Ok iyi öyle ise. Şu halde biz size - Kendi arzumla işimden ayrıldığıma 
dait olan istidayı: .. 

Kırıma gitmek üzere mezuniyet verelim .. 
Yol parası falan bize ait.. Oranın hari
kulade bir havası, harikulade bir suyu 
var .• Manzarası ise emsalsizdir. Gurubu
na, tultiuna diyecek yok .. Ben biraz şair, 
ruhluyum da .. t~te k5ğlt yazınız! 

- Lüzumu yok efendim, lüzumu yok .. 

- Hayır yaımıyacağun .. Beni affede
bilirsiniz! 

Esasen ben de bumın için ısrar etmiyo
rum ki.. Demek hesablannı:zı vaktinden 
evvel bitirdiniz! Çok güzel.. Görüyor mu
sun, iki münevver adam her zaman için 
gürültüsüz, patırdrsız anlaşabilir .. 

Rusçadan Çeviren: 
FERAH FERRUH 

- Yazık.. Çok yazık.. Kımna gitmeni-
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lenmiyor, korkun~ ve kuvvetli insanla· 
nn hesabına çahııyoı-du. 

Servetin ayaklanna. kadar geldiğini 
ve bunu kaçırmanın müthiş bir delilik 
o1acağrnı düşündü.. 

Esasen, sevimli ve mülayim haline 
rağmen, irade sahibi ve zeki bir kız ol
duğu için derhal kararını verdi .. 

Fakat ancak uzun müzakerelerden 
sonra açıkça anlaşmıya vardı. 

- Sizi her halde çok seviyorum, ki 
beni teshir ettiniz .. Ne zaman gelmemi 
istiyorsunuz?. 

- Bilmiyorum, yavrum.. Belki ya
rın .. Belki sekiz gün sonra, seni gelip 
kendim ı;::>türeceğim .. 

- Ya şimdilik?. 
- Şimdilik her aqam buraya gele-

ceğim ve sen de vazifenin mahiyeti bak· 
kında bana iyice izahat verirsin .. 

Süzon gülerek bağırdı: 
- Ne o, yoksa bur::da beni mi istih-

la! etmek istiyorsunuz?. 
Betni ciddi bir tavırla cevap verdi: 

- '9elkil •• 
Bemi muvaffak.ıyetinden hayretler 

içinde kalarak, fakat, ayni zamanda. işi 
hu kadar çabuk bitirdiğinden adeta en
dişeli bir halde, doğru Rczervuar ooka
ğma kO!tu ve vaktin çok geç olmasına 
rağmen, derhal mösyö Jakm yanına gi· 
rerek: 

- Mönsenyör, dedi, küçük Süzon e
limizdedir. Ben istediğim zamM evi 
terkedecektir. Hatta itiraf edeyim ki 
bu işin seri muvaffakıyeti beni biraz 
endişede bırakıyor .. 

Mösyö Jak çabucak sordu: 
- Yoksa bu kızın, size iki yüzlillük 

yapacağından mı şüpheleniyo!'sunuz?. 

- Kat'ı bir şey söyleyemem, mon
senyör .. Fakat size şunu heıber verme
liyim ki, eğer bize itaat ederse. bu, bi
raz pahalıya malolacaktrr. 

Mösyö Ja1': biraz rahat edenk sor-
du: · 

-Ne kadar? 

- Altı bin altın, monsenyör .. Vakia 
bu mühim bir mebliğdır ~ .• 

- Siz altı bin altınını teklif ettiniz? 
- Evi terkedcceği g~ bu parayı 

evimde bulacağmı söyledim. • 

- Carum, bunu daha evvel ıöylesey
diniz ya, oğlum! •• Geleceği muhakkak
tır. Artık bunu fazla dUıünmeğe lüzum 
yok.. Siz bana aıktan.. Tcbeasilmler
den_ Göz kırpmalardan, daha bilmem 
nelerden bahsettiniz l Ben de biraz en. 
diıeye düttüm, Fakat mademki mevzuu 
bahııolan paradır, berşey yoluna girmiş 
demektir. 

- ;yani monsenyör?. 
- Yani, oğlum, yann ae.ki..ı bin a1tm 

evinizde olacaktır. Şimdi gidin .. 
- Fakat, monsenyör, ban sekiz bin al

tın değil, altI bin altın deıdim.. 

- Öyle mi? Ne yapalım 1 Geriye ka
lan iki bin altını da, madam dö Ro· 
hana yazdığmız o güzel şiirler için ka. 
ğrt alıraınız, 

Bctni iki büklüm eğilerek sordu: 
- Bana verecek başka emirleriniz 

yok mu, monsenyör?. 
- Hayır.. Bekleyin ve o kızı evden 

çıkarıp onun yerine gitecek olan yerü 
fam dö şambrı oraya sokmağa hazır 
olun.. Aklrmdayken şunu da söyliyeyi.m 
ki mösyö d'Etyolun Versaya geldiğini 

haber aldım .. Refakatinde, bir türlü ya
nmdan ayırmadığı ve katibi olduğunu 

söylediği Damyen adında birisi de var 
mış .. Bu aıdamın ne istediğ:ni anlamak 
ıaıım .. 

- Mi;syö Lö Nonna.n d'Etyol mu? 
KartS?nm pe§İnden koşuyor .. 

Mösyö Jak bu maıum §akaya gülüm. 
eemeğe tenezzül etmedi ve ciddiyetini 
b~muyarak ıöyle dedi: 

- Damyeni kastediyorum,; Onu gö
rün, kim olduğunu, ne istediğini, nereye 
gittiğini anlamağa çahf1n .. 

Bemi hürmetle eğilerek tefini eeliJn.. 
ladı; ve kCSıCsiııe havadan inen. iJd bin. 

• 
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'Rtbal: - Numk • Ankara: 
Evvelce cevap yazmıştım. Gazetenin 

tarih Ye numarasını bildirmeğe imkan 
yoktur. Maalesef mektubunuzun altında 

hakikt imzanız olmadığı için a~ağıdaki 
krsa tahlillerimde münhasıran yazınız-

dan istifadeye mecbur kaldun .. (Bu tah
lilim. 4-4-938 tarihli mektubunuzu nor
mal ~itte yazdığınız takdirde doğnı

dur). 1 - Gençsiniz, çok iyi ka\Tayı51t 

ve zekisiniz. Bu itibarla muhitfnize ur
masmı bilirsiniz. Çalışmaktan hoşlanır
sınız. 2 - Dikkatiniz birçok hususlarda 
pek iyidir. Bir şeydeki ek.-ikleri derhal 
garebilirsiniz. 3 - Tutumlu o!ma~a te
mayillünüz fazladır. 4 - Son mektubu
nuzu yazdı~mz \"akit yorgun veya ha
fifçe rahatsız değil idiceniz yazınız üze· 

rinde bu bakımdan durmağa mutlaka lü
zum vardır. Bu hususu bildirmenizi rica 
eaerim. Esasen §3yaru dikkat gördü~m 
i'°1dir ki, bu cevabı yalmz btı nokta ü
:r.erinde tenevvUr etmek maksadile ver
mekteyim. 

-741-

:.inkara 933 - C. N: 
Yaşınız 35 ctra!ındadrr. Boyunuz or

fanın altında. Bünyece za)·ıfsınız. 7.eka 
ve dikkatinizi hakkile kullanmadıb'Jnızr 

tahmin ediyorum. zekanızı ve dikkati
nizi pek çok dağrt$kta ve hareketleriniz 
i:Je mu"3ka müsbet bir netice almak ga
yesi her ıaman görünmemektedir. Bu 

ıitısusta bizzat ,·aziyeti tesbit ederek icap 
e<Ien kararlan almanız şayanı tavsiyedir. 

• 

Kendinizin, akrabamzın, aldka
dar olduğunılZ bir kimsenin, bt
rabcr iş yaptıfınız ı·e yapacağı

tUZ bir zatın tabiat/erini, huyları· 
nı, kabiliyet ve istidatlarını, te-
mayüllerini ve et•safım yazı ve 
imzasım mütehassısımııa tahlil 
ettirerek kati şekilde öğrenebilir
siniz. Tuttultmuz bir işte muı:af
fak olacak nıısınrz? !ıf uhitiniz size 
karşı samimi midir? Kusur ve mt
tiyc!lrriniz mdir. hayatta muvaf-
fak olabilmelt için ne yapmalısı

rıız ... 811nlara yazı ve imzanızı tah
lil t1erek mütehassısımız site iti
raz kabul etmiyecılt şekilde söyli
}'Cbi!ir. Yiizltrce okuyucumuzun 
takdir mektupları bwmn en sağ· 
lam delilidir. Böyle bir talılil için. 
sa~ 'e sol el ile yazılmış herhangi 
dô1t satır yazıyı, mı7traddit im
zayt, mümkünse din kt1lıda çizil
miş resmini gönderiniz ı·t dirsek
tm bill~e kadar olan mesai eyi 
~antim olaralt bildiriniz .. 

-742-

Fatilı: Şadan: 

Gençsiniz. Boyunuz nihayet ortadır. 

Bünyece toplusunuz. Daha fazla ~i~an
Jamaga da istidadımz mcYcuttur. Gıdala
rrmza dikkat etmeli ve herhalde normal 
bir bUnyedc bulunmalı ve kalmalmnız. 
Bir işe başladıktan sonra, onu nasıl bi
tireceğinizi ve yapacağınızı dü~ünnicniz 

nadir değildir. Çah~aktan ~lamrsı

mz, fakat bu hoşlanma , teşebbüsleriniz

den l;>ir kısmını yarım bırakmanıza mani 
olmamıştır ve olmamaktadır. Söz söyler 

HABER - ~Taam l'08WI 

Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
Grafoloji ve Grafometrl 

mütehassısa 

·------..... --------ken hareket ve işaretlere iltifat etmekte
siniz, bunu daha normal bir hale getir
meniz laznndır. Tahlile devam için bu 
husu~ta tenvir edilmekliği rica ederim. 

-743-

Beyazıt Ç. Ş: 

Boyunuz uzuncadır. Bünyeniz orta. 
Yaşınız 20 etrafında. Ameli i~lere kabi
liyetiniz i}; oldu"..runa göre bu cinsten bir 

işte mm-affak olacağınız muhakkaktır. 

Yalnız muntazam çalışmağa alışmanız 
elzemdir. Henüz hayatı ciddi bir mevzu 
olarak almamaktasınız. Kazancınızla 

mutlaka gcçinmeğe mecbur değilsiniz. A
ilenizin yardımı devam etmektedir. Fa-
kat mademki çalı~acaksımz, o halde ça
lışmanızın en bil}~ neticeleri vermesi 
lAzımdır. 

-744-

Haşim - Ankara: 
Genç iniz. Boyunuz ortadır. Bünyece 

de ortasımz. 1 - Makul ve mutedil bir 
zatsınız. Tahakkuku gayrikabil ve geniş 
mikyasta hülyaya dayanan emtl ve he
defleriniz de yoktur. Fazla iddialardan 
bk olmak §artile mesut yaşamak isti

yorsunuz. 2 - Alıştıklanmza kuvvetle 
bağlısınız. Bu hal, herhangi bir vaziyete 
derhal uyabilmenizi zorlaştırabilmekte
dir. 3 - Bir isi yaparken zihnen diğer 
bir işle meşgul olmanız nadir değildir. 
Bu da dikkatinizi dağıtmaktadır. 4 -, 
Tutumlu olmağa esasında, temayülünüz 
\-ardır. Jstifade edimz. 5- Biraz daha 
uysal olmalı ve görünmelisiniz. 6 - Ze
kanız ve bir şeyi yaptık~n sonra onu tek 
rar gözden geçirmek temayülünüz iyidir. 
6 - Edebi eserler ol.-umaruzr da tavsiye 
ediyo:um. Buna siz ne dersiniz? 

~EOYOk.4 
H4LI</ /(/lfl. 
LflV İCRA.ti• 
TINO~W 

Ço.ıc M~M· 
IVUA/ 

İ t>İ LE R ••• 

f:°/:J >< J:J 7' 

Jt144.)LJ1~1 
J<E>t.LENLEJ{ 

MEMNV>J • 
XJf L /VI~ !>IVI~ 

20 NISAN - 1938 

M İl( .. !>AlllN 
"' DA • 
İk'Tİ~ADİ 
VA"'ZİYE7İ 
l>ÜZE/'IE 

l<oYôUI<.• . 
T4N 

.JoHR4 
MEMLEKETİ 

DOL4$YO/l• .. 
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------------------------------------------------------------------altının verdiği bir sevinçle hafif:eyerek 
hızla çıkıp gitti. 

- Doğrusu, diyC"mınldandı. saıdakat 

ve bağlılık bazan işe yanyor. 
xxxı 

ESRAR 
Aradan dört gUn geçti. 
Bu dört gün müddetle on be§inc.i 

LQi, nümunei imtisal olacak bir hayat 
sürdU, devlet itleriyle elakadar oldu, 
alqamlan ncdimlcriyle oyun oynadı, za. 
vallı kraliçe Mariye karşı gayet nazikd· 
ne da.vrarıdı, pirleriyle neı'eli hasbihal. 
leıide bulundu, nazırlariylc ciddi görüş
meler yaptı, hülasa krallık vazifesini 
llyıkt veçhilc yaptı. 

DördüncU günün akşamı, saat ona 
'cloğru. odasma çekildi ve yarı soyun-

mu! bir halde bulunduğu bir sırada, 
g<h:leri masanm üzerinde duran dörde 
büktilmU} bir kağıda takıldı • 

Gayriıuurt bir hzn'cketle bu kağıdı al· 
dr, açtı, okudu ve sarar!:iı. 

Kağıtta şu kelimeler yazılıydı: 
"Madam d'Etyolun c<ınr sıkılıyor. 

Yarın Padse dönmeğe karar verdi .,, 

On be§inci Lui: 
- Löbcll Dedi. Bu kağıdı kim getir. 

di? 1 

Odacı cevap verdi: 
- Ben, Sirl .. 
- Bunu okudun mu?. 
- Hayır, Sir •.• 
- Bunu sana kim verdi? 
- Majestelerine ait kü~ük evdeki 

kız. 

- Ne zaman getirdi. 
- Bir saat evvel.. 
- Sana bir şey söylemedi n:i ? 
- Söylemedi, Sir .. Yalnız .. 
- Yalnız ne? .. Söylesene, aptzıl!.. 
- Gece yansından itibaren kapının 

lnUnde bulunacağını söyledi. 
On beşinci Lôi, bir sevinç nidasını 

gU.çlilkle uptetti. 
• - LöbeJ, !dedi, beni ~rbal giyindir .• 

- N.•.>ıl? Majesteleri bu saate çıkmak 
mı istiyorlar! .. 

- Sana giyindir, diyorum!. En:ısen 
bana sen refakat edeceksin .• Sen ver. 
ken ben bir şeyden korkmam 

Löbcl, duvardaki saate seri bir nazar 
atfetti. Saat on buçuktu .. Bunun üzeri· 
ne, kralı sessizce giyindirmeğe ba§l~ı. 

Daha işlenmiş, daha ince bir nevi. 
birinci Fxansua gibi tahayyül edilen on 
beşinci Lfıi cür'etkar ve cesur bir adam 
olmamakla beraber, onun gil:ıi müteııeb. 
histi .. 

Bu dört günü, Mari Lesçinskayla l:D. 
nşmış gibi komedi oynamakla ge~inniş
ti. Fakat buna rağmen, madam d'Etyolu 
kaçırmakla gösterdiği cür'etten kendi· 
si, halfi. şaııkxn bulunuyordu. 

Bu dört günUn her ~tinde, her ne 
bahasına olursa olsun, küçült eve gide. 
ceğini kendi kendine söylüyirdu • 

Hiç olmazsa, sevdiği kadını selamla
mak üzere, gündüz oraya gideceğini 

kafasına koymuştu .. 
Aldığı bu mektup, barutun içine kc

nan bir ateş tesiri yaptı. 
Tehlikeyle lcarşılaşmak endişesiy~, 

bir maniaya gözleri kapalı giden bütün 
zayıflar gibi, on beşinci Lüi de, kararı
nı verince, sabırsıılık içinde !iırpınmağa 
başladı. · 

Eğer oraya sür'atle gitmesine imkan 
bulunmadıysa, bu sırf Löbelin, onu gi. 
yindinnek hususunda gösterdiği ~r.ıya
nı hayret ağırlık yüzilndendi. 

On beşinci Lui, hazırlandığı zaman, 
gece yarısı olmak üzereydi .. Küçük eve 
gitmek için de, takriben yirmi dakika
lık bir zamana ihtiyaç vardı . 

Kral, kalbi hızla çarparken v~ şakak
ları hümrna ateşi içinde yanarken, şa· 
tonun merdivenlerinden indi ve parola. 
yı söyliyen Löbcl'ip refakatinde, stiı'at 
le, küçük eve doğru yollandı .. 

Bu dört gün müddetle, şövalye d' As
sas ne oluyordu? • 

GUz, : bir yemek yiyerek, nefis şarap
lar içtiği ve kendisini binbir gece ma
sallarının hülyası içinde z:ınnettiği gü
nün, ertesi eııbahı, ld'Assas,, biraz geç 
uyandı ve kendini o garip yerde gö· 
rünce hayret etti. 

Evvela rüya görmekte devam ettiği 
.zehabına kapıldı .• 

Fakat iki yüz altını ihtiva eden kese
yi, onu atmış olduğu masanın üzerinde 
görünce, bir hakikat karşısınd.- bulun
duğunu anladı. Bu hakikat belki esra
rengiz ve korkunçtu. Fakat buna rağ
men, o zamana kadar şikayet etmeğe 

hakkı olıl»:iığı bir hakikatti. 
Şövalye, dolabın içinldeki ikinci kos. 

tümiın cebinde de, buna benzer bir ke
se bulunduğunu derhal hatırladı ve 
mösyö }akın hu parlak misafirperverli· 
ginden sonuna kadar istifade etmeğe 
karar verdi.. 

Bunun üzerine yatağından kalktı, tu
valetini yaptı ve iki kostümde!l birini 
giydi ..•. 

- Adeta üzerime ölçülerek yapılmış, 
ıdiye düşündü. Her ne olursa olsun bu 
<:idden mükemmel bir §ey .. Çünkü za
bit kıyafetinde, nazarı dikkati celbet. 
meden yirmi adım yürümeme bile im
kan yoktu ...•• 

D'Assaı giyinip hazırlanınca, dışarı
yı. çıkmak üzere, kapıya doğru yüril· 
dil. Fakat bu kapının arkasında, kendi
sini içeriye almış olan, güler yüzlü ve 
geveze hademeyi gördü. 

Hademe soıldu : 
- Mösyö 1ö şövalye dışarıya mı çı. 

kıyorlar?. 

. - Evet, dostum.. Yoksa dışarıya 

• çıkm~•k yasak mı? Eğer böyle bir §CY 

varsa, söylemekten ,sıkılma, çiinkü bu, 
benim dışarıya çıkmama kat'iyyen mani 
olmaz. 

- Ne münasebet, mösyö? •. Ne diye 
yasak olsun? Sadece, mösyö şövalyeye, 
yemek için neler hazırlanmasını emre
deceğini sorocaktmı. 

D'Assas: 
- Rüya devam ediyor .. 
Diye düşündü ve yüksek sesle ilave 

etti: 
- Ne istersen onu hazırla dostum., 

lsmin neydi?. 
- Lübcn, subayım .. Sonra ayni za· 

maDda, möyö şövalyeye şunu da tavsiye 
etmek isiyordum ki, güpegündüz, et
rafta fazla görünmemesi daha iyi olur. 

- Niçin, Lüben?. 
- Öyle zannediyorum ki, madem, 

efendim mösyö şövalyeye misafirper· 
verlik teklif etti, demek ki etrafında 
ciddi tehlikeler var,. 

D' Assas ürpererek: 
-Yal ..• 
Dedi ve kulak kabarttı. 
Lüben esrarengiz bjr tavırla devam 

etti: 
- Sizden evvel buraya yerleşmiş o. 

tanlar.dan biri gizlice öldilrUldü .• 
- ÖldürUldU, ha 1 .. Olur şey değil ı., 
- Evet 1 ÖldürUldil ! Sizin gibi genç, 

sizin gibi yakışıklı, sizin gibi cür'etkıir
dı; bir gün, tıpkı sizin şimdi yapacağı
nız veçhile, dışarıy3 çıkmak istedi .. Ge· 
ce yarısına doğru vücudu iki .alıç dar. 
besiyle delirımi§ olduğu halde geriye 
döndü ve bir saat sonra da öldü. Sonra 
öğrendik ki bu asilzade, hülyalarındaki 
kadının oturduğu münzevi: evin pek ya
kmlannda dolzşmış.. Ve bir kıskanç, 
belki de zevc .. Anlıyorsunuz ~? Ne 
ise!.. Mösyö lö şö~alyeyi haberldar ct
meği bir vazife bildim .. 

- Teşekkür ederim, dostum, beni dü. 
şündüğün için işte sana iki lui.. 

Şövalyenin hayreti önünde, hademe 
Lüben kendisine uzatılan parayı nazi· 
kane bir şekilde reddetti ve bunları al 
dığı 14ıkdirde kovulacağını ve bilakis 
bizı:at •kendisinin, malUm keseleri bo 
şalttıkça, 'doldurmağa memur edildiğin 
söyledi .. 

D'Assas, bu hadiseden olduk_ça endi 
§eli bir halde dı§anya ~ 
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Tıpkı bir 
roman 

... BafWalı 7 btdiM 
• Oyleyse yerini söyle. 
• .Ankarada Keçiören bağlarında 
arpmarmda (verdiği isim ve ad-
§imdililı: yamııyoruz) köokUD.d& 

· Gala.tada ıirJret merkeainde ge. 
.nidiseler nasıl oldu! 
• Gazetelerin, bilhassa o muhaITi· 
yazdıkları gibi. 
·Demek itiraf ediyorsunuz! 
Birtakım basit işleri sırmış gibi 

ılmak Metim değildir. 
t.zııun, s3ndürmemecesine sigara 
rdu. 
ıharrlrimiz bir &eY daha sormak 
niş, fakat birdenbire kaşlarını ça· 
naznun şu cevabı vermiştir: 
• Ben gazetenizin aylıklı memuru 
im. Patronunuzun keyfine tabi o. 
't bir mecburiyetim de yok. Jste
aı kadar konu~rum istediğim za.. 
susarım. 

·ada bulunanlara eunları söyle
ir: 

Epeyce yorgunum. Bugünlük 
·a bir §eY söylemJyeceğim. Boşu
zülmeyiniz. Yorgunluğum, ne va. 
reçerse ve canım ne vakit isterse 
.kit sorulacaklara cevab verece • 

· Fakat bu hareketiniz de cezayı 
.bdir. 
Asıl ana cezaya zammediverirsl. 

Cevab ~ye mecbununu.z. 
• • 
:>ktor tarafmdan yapılan maaye
ınde yorgunluktan, herhangi bir 
~alıktan eser görillmediği bildiri!. 
e de maznun bildiğinden şaşma-
sonılan suallerin hiçbirisine ce

vcrmiycrck kat'i bir sükutla sus
. ur. 
tiiattan menedı1en suc;1u mahafa· 
ltmda yalnız bırakılmıftlr. 

Bn. Em'ne Demfrbaf 
ortada yok 

'tada ikinci barib bir vuQet daha 
olnlu§tur. Geçen hldise halrlnn

.ın:ıUi.mat alınalı: ve yüzleştirilmek 
tre Daya., Emine Demirbaşa mtıra. 

edilmişse de ne evinde, ne de mo
ve eloktrikll makineler lirketl 

1:czinde bulunamamıgUr. tlrket 
.. urlarının itadelerine gare muha

•ci bayan Emine üç gündenberi 
oya gelmemektedir. Rahatsız oldu. 
ı'u Bay Avni Kadir oğlu ile bildir
stir. 
~ay Avni Kadir oğlu garib bir ta
a şunlan söylemiştir: 

- Üç gün evvel, dairesine gitmiye. 
ni benimle bildirdi. Sorarlarsa 
atsız olduğumu, islere veznedarm 

Km.asını söylersin, dedi. 
- Rahatsız olduğu doğru mu? 
- Ben doktor değilim! 
- Evinde yok. 
- Lalası da değilimi 
- Fakat si.z akrabadan ileri bir aile 
tusunuz. 
- Olabilirim. Bundan size ne? 
- Bayanı mutlaka görmek isteriz. 
- Suçlu sıfatiyle mi, mücrim, malı-
n sıfatlyle mi? 
-Bu naaı1 söz? lııW6matm• mtb'lr 
lted~ 

- Bhı burada beraber oturtJYOru& 

tst..-ı birinci icra memurhılundn: 
11ç ~· .rbebl...... .... ....... 

20ll lira kJ1!Dıd takdir ed.Dea Ulelicle 
C cıali mahallesinin eski Lileli yeni 
;buJiyel caddesi•dıe 175 tilik ........ 

11 parseteski 52 yeni S8 kapı numaralı 
llül ük DavutaAa vakfuıdan 100 metre 
ınurabbaında a~a_ı> n muhtacı tamir ha· 

bir bab banewD tamamı açık arıt.uma 
rapkournuştur. fü·sarı: Kapıdan içeri gi
~:ıdikte mozaik merdivenle hane~ içiae 
girilir bir ınethaldc ufak bir kiler bır sofa 
lıir balA lıit ufak oda ve zem.ini çini ve 
maıuz ocaklı bir mutfak vardır. Sofadan 
merdivenle ilst tala çıkılır. Bu katta bir 
oda Te aoUk tarafında z~iDi ehı.ko bpb 
bir taraçası ve odanın fistuade t~v~a .ara· 

ve arka tarafınd:ı ııene zemını çıQ.ko 
:

1 çası nrdır. Hanenin nll katında ıs~ 
:; dlter bir kapısı olup zemini toprak 
lı~ avlu bir sarnıc bir haJA asma bir mer· 
~renle çıkılır. Abare alt olan düklialar 
üs;üııc is:ıbet eden içice Jki oda vard~r. 
AbAre ait olan dukkAnların 3-20 metre Jr· 

tHadan sonra hava tasarrufu hu haneye •· 
ftti 'J'apu kaydında olduğu glbi acık art-

ı r. "il konmuş olup birinci arttırması 
ırma,, d'f lı _ _ 

24 5 938 tarihıoe ru!lsa ı sa ıunu aaat 

14 ·den ıo ya kadar icra edilecek ve bırlıı. 
· rttırmada bedch mulwmrMn kıymetin 

;u:de 7!) ini lıulduğu takdirde üstw hıra
J.: 1 Aksi takdırde son arllıranın taah
~~~ baki kalnıılr üzere arttırma daha ı~ 

t md il edilerek 8.li-938 tarihine mü· sun c 
dil çarşamba günü saat Hı den H >'& 

~~dar daırede yapılacak ikınci arttırmasın 
dn arttırma Lıcdeli muhammen kıymetin 

- d -,5 ini bulmadığı takdirde sıtıt yuz e • 
• ,.,89 numaralı kanunun ahkamına tevfikan 
-- • bır- .. ılır. Arttırma peşindir. Arttır-
gcrı ... . 
maya ıştırak edecek miqterllenn muhanı. 
uıcn kırrnctln )ilzdc 7,5 nisbeUnde ııe7 ak
tcsi ,ela nıılll Lıır bankanın teminat mek. 
ıuhunu hamil olmaları icap eder. Mülera
kim ,·ergı tanzı!iye ,.e tenviriJe, nluf ica
rcsi borçları borçluya ait olup MdeU mü. 
pyededeıı çıkarılır. Yalnız ıo aenetik ev· 
kaf tavi:& bedeli müşteriye aittir. 2114 nu
maralı icra ve Hlas kanaoanun l26 ıncı 
maddesine tevfikan hakları tapu afcilleri
le sabit o&mıyan ipotekli alacaklılarla diğer 
aldkad:ırlnrın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu hırkfan ve hususile fıb Ye mas•rife da
ir olan iddlalannı ilan tllrfhinden itibann 
yirmi giln z:ırfında evrakı milsbilcılerUe 
birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır • 
Aksi takdirde baklan tapu aidlleriJll sabit 
oımıyanlar satış bedelinin paylapumtdan 
barie kalırlar. Daha fnıllı maJOnwt almak 
lstiyenlcrin 37-5913 numaralı .S.,..U 
mevcut evrak n mahallen b8cb tadiıt 
kıJDleli nporunu t&ilP anlıJ8caklmı Din 
olu nar. 

Oç gündür gelmedL 
- Merak etmediniz mi T 
- Allah aşkına sis bayan Emineyi 

ad arJ1011IUDGSf Yolma ....._ _..., 
b adam olup ohnaclJlmn mı lSjuınlDl!k 
aevdasma dilıttmtb? 

- Fakat bu hareketinizle ilerde 
mes'ul olw-sunuz. 

- Ben mi? Ne münasebet? Ben bu 
işte UçUncU ~ahıs değil ya, kırk üçiin
cU eahıs bile olamam. Mes'ul anyona
nız gidiniz, bu ijlerin balJ olan, her 
§CYi knımak~ılıt eden mebusu bulu. 
n~z (burada hayretimJzl arttıran bir 
isim söylemiştir.) 

Bay Avni kapıyı kapadı. 
Tekrar şirket merkeaine gtdenJer bu 

ıefcr yazıhanenin kapm illıeriDe rab
tiyelerle tutturulmuş ~ iljnl& karii • 
ıaşınışlardır: (bllrolarmm aeneJilr bL 
lançoların tanzimi için m111melelere 
kapanmışbr. Açılacait gUn aynca 
gazetelerle ilan edilecektir.) 

Bayan Remziye Fikrinin merakla 
takip edilen mektubuna bugiln de de
vam edemedik. Bu meseleye dair bek· 
Jenmedı"k bir hadise çıkmazsa yannld 
n.ymmda mabedinin neşrine devam 
edeoolfm!zi ölllrlerle bildiririz. 

Köprünün Kadıköy 
iskelesinde 

kirahk gazino 
Un Kadıköy iskelesinde 

elit muhammen kiruJ 2000 lira olan Kö~ 
8 
~ sonuna kadar kira. 

'no, Büfe ve terasa 939 veya MO ve 941 senelerı m y 1 Levazım Müdürltl· 
ıerllmek ü?..ere açık arttırmaya konulmuşt~. Ş~':1':ıektup veya makbu
ıde görülebilir. İstekli olanlar 150 liralık ılk t;n Umende bulunmalıdırlar. 
Ue 21-4-938 peqembe gtlnü saat 14 de Daimi c (B) (1875) 

--------_.--.. -iskelesinde yaptırılacak 
Reşif bedeli 207• lira 85 kuruş olan A.znpkapı ço~ akile prtnamesi le-

hirat ve t&dilAt açık eksiltmeye konulmuştur. Ket ~vr unda yazılı vesika· 
~ mUc!Qrlfiğilnde görülebilir. istekliler 2490 No. 1~ e3: vesikaaile 155 lira 
ı bqka fen liJerl mUdilrlüğUnden alacaklan fen ehliY r 2t.4-g38 pervembe 
kuruşhı'k ftk teminat makbuz veya mektubile bcr&be(B) (!871) 
ili saat 14 de Daimi EncUmcnde bulunJD4lıdırJar. 

Satılık ev 
Beyollu TokaUiyan arkası Batıkpau.r 

köşesi 336 metre üzerinde gayet muntazam 
elft " mernwr ......ıı ... DJer halle- çift 
llP•rtnnaa olar. Attındll 6 ftYll 8 .btbilk 
dllHh :PSPıhr eeele •adlMır. 

lllncut BQallu Parmakbpt tatikll1 
e11ddesl No. 117 birinci kat Veli Öıtder 

lstanbul beşinci icra memnrlulanda•: 
Yorsl oğlu Dimltrinin Mehmet Ali ~lu 

Mehmet Cev~ borç aldıJı paran ma
kabli ipotek irae ettljl ~ Atik 
Mustafapqa mahallesinde eski Sinağo ~ni 
Gavril en yeni Emin Hacı Hasan sokağın. 
do eski 5' yeni 4-2 •amaralı hallenin 
4-12 bluesi açık artbnna ile uWacaaın.. 
dan enafı ..-lıJa dlJrcedilmlftir. Ş6yle 
ti: 

Ha.iM kapwndan içeriye alrildlkt.e bir 
antre ve karbismaa dötell pabuçluk ve 
camlı dolab. Bir oda mermer mu.shıklu bir 
haH. 

Zelaia bt: Zeınlal kırıt dmeııto blr 
mutfak ve çamqır tekaesl ft bir merdi
wn allı n klbııilrlük. 

Birinci bl: Bir merdhen hetı lberfnde 
ili oda ve dolab. 

J:ıdael kat: Bir merdiven bqJ lberlnde 
~ dulabı bir oda semini çinko d6fell ta. 
nsa mevcultıır. Evln içinde elektrik tesl
ah Tardır. 

Sahası: 38 metre murabbaıdt!'. Bahceıl 
JOkdur. 

Hududu: Sal tarah Bensoa bane$1, sol 
tarafı Kosl Yorat nreselert huni. ~ 
n: ftlehmet efendi meyhanesinin behçeal. 
Oaft mektep eadd•lt• mahduttur. 

4.12 hissesi arıtırma)'a çakarılm11 olan 
lfbn gayri menkulftn tamamını ehlivukuf 
tarafından bia lekb 7üı yetnı~ lkı Ura kıy 
met takdir edllmlştlr. Arttırma peşindir. 
Arttırmaya iştirak edecek m6şterllerin 
bymetl maahmmenenln yilzde 7,5 ni5be· 
tinde pey akçası ve) a mllll bir bankanın 
teminat mektubunu hamil olmalan icap e
der. 

Y~NTThSliMAT 
ILMUMABERLERIMIZ 

DAı:IAYUICSEK 
rAiZ, DAl-IA EYi 

ŞARTLAR. TIMiN ro_rg 

J.IOLANT5~ BAN~UNt NM 

......................................... 

Ankara caddesinde 
Kiralık dükkan ve ardiye 
VAKIT YURDU'nun altında (01ea J'ram tltQprpm); ,;e.ı 

ye arkadaki depolar klralıktır1 
KUçUk D!atbaa ve lm.ılAthane yap mata ga)'et elvertfllc!lr• İate• 

yenfortn V AKIT idare memuruna mi racaatıan. 

Mitte-raklm Tergf, tındfat. tenvirfye ve 
wlnf borçlan borcloya aittir. Arttırma 
prtn.meal 20...-938 tarihine müsadif çar. 
şamba ıfinil dairede mahalll mahsusuna 
talik edilcct'ktlr. DirincJ arttırması 23-5· 
9:Jlt tarihine mftsadlt pazartesi gftnO dalre
mh:de sıtal 14 den l6 ya kadar icra edile· 
eelr birinci arthnnıd• bedel lnymett mu. 
llammencnln yüzde 75 ini buldutu tak. ı 
~~efu~~~kili~ Ak~hkdi~eron I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ltrthranın taahhOdft baki kalmak llzere -:: 
arttırma on be.' giln daha temdit edilerek 
7-6-938 tarihine mOsadlf salı günü saat 
14 den 16 :ır- kadar dairede ~apılaeat ı. 
kinci arttırma netlculnde en çok arthra. 
nın üstünde bırııt1laeaktır. 2004 numıırııh 
icra Te iOfr.ıı kanununun 121l 10c1 maıMesi
ftf' tevfikan haklara tapu slcillerile aabit 
olmNan iDotcldf alacaklılarla di~er alaka.. 

daranın ,.e irUfak batkı sahiplerinin bo 
haklarını ve hususl1e faiz ve maurlfe dair 
olan icldlnlarını il!ln tarihinden itibaren 
20 «fin zarfında evrakı müsbitelerlle bir
likte clnlremlze bildirmeleri llıımdır. Ak· 
ısi takcllrcle haklnrı tapu slclllerile sabit 
olmıyanl:ır satıış bedelinin pa~ ln~masınd:ın 
barlo bbrlar. Mlllerald.m Tersi. leırririıe 

'H tanılff~eden lbarel olan belediye rusv. 
muaa Ye .atıl lcaresl bedeli mllayededelf 
ten7.ll olunur. 20 senelik tavlz ~deli mQfl 
teriye afltfr. Daha fa,. maltaınt ~ IS• 
tiyenlerin 937.2790 numaralı dosyada me• 
cut C\'rak TC mahallen hacla ve takdiri 
kıymet raponınu görDp anlıyaealdan illa 
olana!'. 



şa 

Bayan Safiye 
Eski Ambasadör salonunda 

SemaJanna " 1 Mayıs pa.zar gecesine kadar devam edecektir.,, 

Telefon : 4a776 

enera 
Bir kilovatlık 1 urbinli Jeneratör 
S. S. c. ı. Fabrikaları mamulatından 

Yüksek keyfiyette m-lzemeden 
imal olunmuştur. 

~KARAMÜRSEL Fabrikasının' Mufas!!al malQmat almak için: Telefon: 44262 müracaat ediniz. 

Hayat Ucuzluğuna hizmeti 1 

idareli ve ucuzdur 

Birinci sınıf hare ve dikiş ile _.... A O E M İ 1 K T İ D A R ~-• 
ıS~~=~~MA24ve 27 lira ve BEL GEVŞEK L 1G1 NE KAR $1 

Karamürsel fabrikasının memleketimizin her taraıfmda tanmmq çok 
sağlam ve .zarif yünlü Jcuırıaılarmdan çok mahir makastar tarafmdan itina 
ile dikilmekte olan HORMOBiN 

Ismarlama elbfseler 24 ve 27 lira • fabletıerı Her eczanede ararınız. ı Poata kutu.u t2aa Hormobln ı 

üzerinden imal edilmektedir. Muamelemiz peıinclir. 
(Pek yakında ucuz hazır elbise dairemiz de açılacaktır.) • DOKTOR çı PRUT .1 

( Sullanhamam ikinci Vakd hanı altında ) Cildiye ve Ziihrmye müteheaaı• ııı 
·-..--..- Beyoğlu Yerli Mallar Puan ı 

.-------1------------İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİİİ.~ ka!'§Ismda Post sokağı kö§eSindc Yeni Kontr • Plak Ltd. Şirke\ Meymenet apartımaıu. Tel: ~3353 

KURU SİSTEM Fabrikaamda 

.... , _,..T»PJ ~ _ Kuru Sistemle 
-\•.. LDŞD ~ yapılan KELEBEK markD 

Kntr - Plıklu 
Çarpılma, çatlama, kabarma ve sair 
gibi hiçbir arıza göstermez. 

Kontr • plWar bu gibi arızalara 
karşı caranU ne satılır. 

KIZIL, KAYIN, KARAACA.Ç'dan mamul 
Kontr - pl&klar st.ok olarak her Mmau mevcuttur. 

SATIŞ YERLERi: 
lstanbulda: Rtl'ŞTO' lllURAT OGLU, Mahmutpaşa KUrkçtı Han No. 

28 !SAK PlLAFlDlS, Galata, Mahmudiye caddesi No~ 21. 

Ankara'da : VEHBİ KOÇ Ticarethanesi. 

lzmlrde : KARL HORNFELD 
İHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler. 
YUSUF ve KADRİ ll:MAN. 
ŞABAN MAHMUD KÖKNER. 

Samsunda: GÖÇMEN OGLU KARDEŞLER. 

Umumt satış yeri: İstanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han No. 3 

YENİ KONTR PLAK l.td . Şirket!. Tel. 22401 ..... ___ , ___ [ .. ________ .. ____ __ 

-Birinci sınıf Operatör 
1 or. CAFER TA VVAH 

Ummm cerrahi n atıılr, dlmal estetik 
cerrahisi mlltebusm 

Parla Tıb Fakllltesl S. asistanı. ertet. 
kadın ameliyatları. dlmal estetlls 
"yflz. meme, kana buruouklulu "' 
gençlik ameUyab'". (NasaJye ve dolam 

mGtehassısı.)J 

:

0::c:o ~= Mıccıne 
Ölleden IOIU'll lcre0141r. Tel. •4088 
Bey~Ja, Pannakkapı. Ramell bu. 

- -- ---------
Doktor 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mlltehassı11 
Pazardan batb günlerde öğleden 
eonra smt (2,5 tan 6 ,.a) kadar 
fstanbuda l>fvanyounda (104) nu-
maralı hususi kabinemde hastalanıu 
kabul der. Salı, cumartesi gilDicri 

1 sabah ''9,5 - 12,, saatleri hakild 
fukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398 • 

............................................ 

1 Fennin 10!1:d~: ~!~! ~1~!::e~!de ~~~! Nikotin, l 1' 'ö;.~rfao Kayra 1 
Pıiclin, Amonyak gibi tütündeki zararlı maddelerini süzen Röntken Mütehasaısı I 

:/J1 /?,J' 1 Hergiln öğleden sonra saat 3 ten 71 iiitlr ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri· 'VflhiiJjl ~ conker sokakta Aslaner apartmıan 
Sıh hı No. 8-10 

==-· 1 

~YrUpadan p)mİftİr. 

:mm::ma:ıôi9 iJ"oktoru • 1 
Necati PAKŞi 

Hutalanm bersün ...... uat 
10 dan alqam 19 a kadar bllal eder. 

Salı ve cama günleri Mat 14 ten 
18 e kaclar paruızchr. 

U
ı Adres: Karaköy Tünel meydanı 1 

1_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!. Terune caddeli hafmda No. 1/2 p 
122 ·=·= 65 lifti 

10 aded ilicı1e beraber 150 Kr. Satı§ yeri PiPO PAZARI Sultanhamam 
lzmir: Kemeraltı, Mazhar Öngör - Buna: Uzunçarır saatçi Nureddin· 
Ankara: Tiltüncü Ali Tümen, Taşhan. Zonguldak: Saatçi Osman Gur
dal • Trelızon: Hakkı Atmaca, kunduracılar • Adana: Hacı Halil Yağca· 
mii • Samsun: ltriyatçı Hamdi Tamtürk - Eskif8hir: Şifa Eczanesi. 

HAZIMSIZLIK 
Hayatua zevkioclen iınauu malınım eder 

PERTEV Karbonat komprtmelerl 

1 
Çok temiz bi' . Karbonattan ve tos karbonat alınaktüi mütlriilit 

söz önünde cubllarak yapdaaıtır. 

'_ .. ____ HER ECZANEDE SATJLIR. •---·---•• 

DOKTOR 
Nacaetlln Atasagun 
Her gOn ubahlan 11etia buçula 

ıqamlari u den 20 ve kadaı Llle 
U tayyare apartmınJın Od.net daire 

17 cwnarada baltalanDJ kabul edeı. 
Cumarteai &i1Dleri 14 den zo ,, a 
dar hastalarım parae · t . Kurun. Hı 

ber olcuyueulanm dakupoa mub· 
bıtind~ muavene eder r Plf' f 2:~~1~3 

Kemal Uzsan 
Operatör · Oroloğ 

Galata • Karaköy • Abdullah ef. 
lokantası k8.l'lf8mda Galiçi Han 

HergUn l5 den 20 ye kadar 
'l'P.'ltffM& ~ 41!.!5 

Balıanlarm birinc:iai ve Avnapamn 2 incisidir. ÇA 
TAL, KAŞIK Ye BIÇAK alclıimnda mnt..Mnılc BAŞ 
KURT madcumı arayınız. Pulenrıwz, l8l'UmllS ve lmllı .. 
maz. Avrupa mallarmdan daha )'ikaek daha ucwı:Gr. 

Toptan Satq Yeri: 

Tahtakale caddesi No. 51 

Neden 
~spirin? 

Çünf<'ü ASPIRll\ı senefef; 
denberi her türlü so§ulcal~ 

gınlıklarına ve ağrılara karı 
tesiri şaşmaz bir ilaç oldu§unu 

f sbat etmiştir. 

A S P 1 R 1 N in tesfrinaea 

' emin olmak için lütfen Ef' --..l!llrke 
sına dikkat ediniz. = 

..,, Ekzema ve en muannit elit yaralanndan kurtulmak için 

EKZAMiN 
nkılammz. Binlerce hastavı kurtarmıştır EezanP1Prıf011 fıdAvtnl7 .. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
7. nci keşide 11 Maıııs 938 dedir. 

Büyük ikramiye 4~.0lO UraJır. 


