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Bu sabah 1800 Yarsubay şanlı 
ordumuza iltihak etti 

Albü<dley<e 
Merasimle 

çelenk konuldu 
Okul Komutanı 

"Yedek Subaylar orduya, son dam~a kanla 
rıoı dök önceye badar biz met edeceklerdir,, 

Ciimlesini qazdı 
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Taksim mcydanmda !J"ritrcsmi yapılırken 
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Hariciye vekili ile beraber 
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Bugün yirmi ü~ Nisandır. Ne yazık ki Türle çocuğu, 
her yıl ölçüsüz bir s~vinçle kutluladığı bayramını bu sefer, 
iradeleı·iınizin ve insan cehdimizin kontrolü dııııııda olan 
bir felaket yüzünden elem ve matemle geçiriyor. Türk ço
c.uf.unun bayramı, Türk milletinin de bayrıamıdır. Bugünün 
nesilleri, Türkün yüce tarihine uygun bir müreffeh ve me
deni istikbal için mücadeleye girm.iı büyük fedailerdir. Bu 
tedailer kurduktan temeller üze~inde yükselen eserlere ba
karken bugiinün çocuklarını düşünürler, onlann her yirmi 
iiç Nisanda bir yaı dnha artıılanndan ve büyüyüp serpiliş-

ferinden yeni bir hız aJırlar, onlara t.kbkça bot yere ça. 
lıımadrldannr, kendilerinden boplacak yerlerin, ne im 
bir enerji yığmı ile dolacağını anlırlarlar ve iıte o zmma 
gururla ya§81'Cln gözlerinde bir çocuk eevinci belirir, ço. 
cuklaıırlar. 

Çocuğun bayramr olan 23 Ni-.n, iıte bunun için, ya
ni hem ~ocuğunun bayramı, hem de sevinçten çoc:uldapn 
babanın bayramı olduğu için, bugünkü Türk neıillerinin 

müıterek bayramıdır. 

~ Devamı 4 tınctlde 
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Yıkılan evlerin yerinde kısa 
zamanda yenileri yapılacak 
ıo>aD=illODye VekaDe'\tD ~eo~eoe moıntalkasondakl 
vUc!ıyetDeırcdlelfll teD~rraffua maoamat nstedl; 

Dahnoıye Vekıen IKoırşa.lhlır~ gidecek 
Halk haJa 

heyecan dadır 
Kırşehir, 23 (Hususi - Sıhhi he

yetler zelzele mıntakasını dolaşmak

ta ve yaralılarla meşgul olmaktadır. 
Yaratan ağrr olanlar hastaneye yatı
rılıyor. Ölenlerin 200 den fazla olma. 
dığı anlaşılmaktadır. 

... nPVRml 12 fnl"fde 

l'eni Tefrikalarımız 

Meş'um 
fabrika 
Casus romanlarının 
en fevkatadesidir 

}$. 

MftkD ~cvbcyOaıır 
~ Dyaırolfll<dla 

H.esimh sinema romanı 

'Akpınar ki'iyii Tmgiıu işle bu Tıaldedir. 

Sovyetler birliği Mil
letler Cemiyetinden 
çekilmek üzere mi? Pazartesi 

günü başhyor Moskova, 23 (Havas) - Ecnebi 1 hakkında İngiltcrenin son tarzı hareketi 
mahfcllcrde söylendiğine göre son ha- Moskovamn Milletler Cemiyeti ve 'btt-
disc1er ve bilhassa Habeşistan meselesi ...-: DeT&'llll ti.! tnc"" . 
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Yazan: Şekip GUndilz 

1 rALYA Htı.riciye Nazırı Kont 
Çianonun bugünlerde dinlen. 

meğe vakit bulamadığı söylenebilir. 
Musolirıinln, esasen çok çalı§kan oldu
ğu söylenen damadı, İngiliz • Jtalyan 
anle.şınasmda faal ve mühim bir tol 
oynadıktan sonra Fransa hariciyesile 
ilk temaslarını yapmıya başlamı§ bu. 
lunuyor. Acaba bir İtalyan • Ftnnsız 
anla§Jllnsmm yapılabilmesi, İngiliz • 
İtalyan anlaşmasından daha zor bir 
)§ gıbl göıükeblllr m1? 
Eğer son gUıılcrde akseden bazı söz. 

leri, Kont Çianonun ha.klkt §allsl ki· 
naatleri suretinde telakki etmek milm· 
kUnse, gen~ İtalyan nazırının Fransa 
lle kolllyca anlqabileceğinl aandığı 
Söylenebilir. 

Kont Çiano Fransa Jle İtalya ara. 
sında bazı Ufaktefek "sivrisinek vunl
tılarmdan bqka tilr ayrılık gayrılık 
olmadığını,, Söylemiştir. Bu sözler 
Daladiye ile arltada§ları litilf ından 
nasıl karşılnnmıgtırT İilanılaraıt mı T 
Acaba Dalnıliye de, könt Çiano gibi 
Sardunya, Pantelarya ve Siçilyadaltl 
ltalyan hava ve denız üslerinin Ftin· 
aız muvasnla yollarını tehdit etmesi· 
tıl, MayorRa Rdüında İtalyanın deni. 
ıaltılar ve u~aıtlar bulundurmasını, l· 
talyan gönUllülerinin Pirene civarın. 
da dola.smaJarını, Tunusta yapılan 

tahrikatı, İspanyol Fasında toplanan 
ve oradan Fransız Fasma sarkıp da· 
lan ajanların ve tahrikAtçılann esra· 
rengiz faaıtyctini ve bu salataya tuz 
biber eken daha birçok sayısız hadi. 
seleri, ''sivrisinek vızıltıları,, addede
bllmekte midir? 

HMiselerc bakarak bu suale müspet 
cevab vermeye imkan yoktur. Fransa 
tel~ş içindedir. Öylesine bir telfuj ki, 
bugUne kadar çok hassas olduğu sa. 
nılan orts Avrupa.daki "şeref" inl bl· 
le unutmuşa benziyor. Prag el altın· 
dan Romaya kur yapmıya tahrik edil. 
mlştir. tngiltereden Eonra Fransanm 
da Çekoslovakyayı mUdafaa etmekten 
vazgeçer gibi old•ığu görUltiyor. 

Bır taraftan İngiltercyle çok ciddi 
bir temasa ge:;tiği hissedilen Daladl
yenin en büyUk arzusu İtalya ile yapı· 
lacak bir anlaşm•nm esaslarını, Hit
lerln Romaya gelmesinden önce çat· 
mak olduğu söylenebilir. 

Kimbılir neden Daladiye böyle bir 
isticale lUzum görüyor? 

''Tiz re/tar olanın payino damen 
dnla(jır .,, 

''Eri§ir menzili maksuduna aheste 
giden.,, 

Diyen Ziya Pa§& acaba bir daha 
hak kazanacak mı? 

İngiliz.Jtalyan anlasması lngiltere
nln iki yıllık sabrının neticesi olduğu 
dUgUnU!Unce Daladiye projelerinin so. 
luk soluğa Romaya ulqtığı anda her 
tarafından delikdeşik edileceği tahmin 
olunabilir. Bu ne mezbuhane bir dip
lomasidir? 

Kim der ki asker! salname'erfn, şu 
anda, dUnyanm en bUyük ve kudretli 
ordusu halinde kabul ettikleri kuvvet 
Fransız ordusudur! 

Şek.ip GONDOZ 

Galbten geJen imdat 
işaretleri 

Varşova, 22 (A. A.) - Gazetelere 
göre, doğu yukarı Si!c:tyasındaki Sos
novitzde bir orta mektcb talebesi kısa 
dalgalı radyo makinasında 40.5 metre 
üzerinden S. O. S. imdat işaretleri 
almıştır. Bu işaretler Pasüik denizin· 
de bir uçuş esnasmda kaybolan Ame
rikalı kadın tayyareci İrhiertin tay. 
yareslnden gelmektedir. Kısa dal3a 
radyo amatörlerinin klilbU bu matn- . 
matı, tahkik ve teyldı maksadile, 1n. 
giliz ve Amerikan telalz istasyonlan. 
na bUdlrmjDtJ,r. ' 

lngiliz ka_dıo tayyarecileri 
orduda çalışmak istiyorlar 
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Hava 
nazırı 

Müracaatı iyi kar
şıladı, tetKık edıyor 

Son senelerde lng1-
JiJ kadın tay)•are
tileri bir çok rekor 
kınnıslar ve tayya. 
recillği kadınlığın 

en bUyilk bir mu
va ff nkiyetl haline 
getirmi~lerdi. Fakat 
bugün,, bu muvaf -
fakiyetlerini vatan 
lannın hizmetine 
talisi9 etmek isti • 
yorhıt. 

f ngilİz kadın tan•arecllennln orduda 
çalışmak istediklerini 21 )'aşındaki genç 
tayyareci Mis Ursula Valdron hava ha· 
ıırlığma bilairrnl§ ve hUkôrnet tarafından 
lıendisfne kabul cevabi verilmi~dr. 

Batan mektepteta afkadaşıan spor 
ve dans ellencelerile meşgulken 00, ıa
manlarmda tayyarecilik l<utSlanna de. 
vam eden Utsula iki sene içinde pilot eh· 
liyetname l almr~tır. Babası 1918 de bir 
hava muharebesinde 61mU9 ölan genç 
kıı, intikamını almak için kendistne ha
valan intihap etmi§ bulunuyor. 

; 

Musolininin sarayını 
çocuklar bekliyor ... 
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Bpor "'aaabakaıan 

Birçok muvaffaltf yetil uçu~lan ve re
kor lan ile tanındıktan sonra, Ursula 
V aldron bugün yanına diğer otuz genç 
kadm tayyareciyi toplamı§ ve onlara: 

- Tayyarecilikteki muvaffakiyetirriz 
den niçin memleket istifade etmesin? dc
mi~tir. Bir muharebe olursa,..bizi havala
ra göndermiyecekler. Niçin? Erkek ar
kada§lamnız düşmanla çarpı~ırken biz 
niçin harbe iştirak etmiyelim? 

Musolininin oturduğu Romadaki Vı:mcdik sarayının kapısında artık nöbetçi ola
rak yalnız çocuklar beklemektedir. Bunlar, ltalyanlann küçük çocuklara mahsus . 
"Balillat, denilen izci teşkilAtındandır. Musolini, çocukl~ gıırurunu okpmak 
çın kencmenne ou vazııeyı·vermıştır. r 

Yarınki futbol maçları: Taksim tadı 
aaat ıı de Pera • Först Viyana, Sere- ata~ 
dm: Saat ır, de Betiklat • Alltkllip J ınuh 
telitl Saat 18,30: Galatasaray • Allı k.Jllp 
n aul.ıuı~·-.. --~· --- • .--

''Ben hükQmete şQyle bir teklif yap. 
mak arzusundayım: 

"Kadın tayyarecilerin istiyenlerinden, 
bir tayyare filosu teşkil etmeli Bunlan. 
daha şimdiden a~keri tayyarecilik ders
lerile harbe hazırlamalı •.• ,, 

Genç tayyareci kızın teklifini arkndaş
lan büyük.bir memnuniyetle kabul edi
yC)r!ar ve derhal hava nezaretine bir İS· 
tida yazıyorlar. istidayı, 30 kadın tay

yareci namma Ursula Valdron imzalı)'or 
Genç kadın tayyareciler, istidalarında 

kendilerine şimdiki halde tecrübe mahi
yetinde olmak üzere, birer a.ı:kt'rt tayya 
re verilmesini de istemişler ve ilk tecrü
belerde muvaffak olacaklanru vaadet ' 
mişlerdir. 

Ingiliz haYa nazın Lord Suirıton kadın 
tayyarecilerin talebini iyi kar~ılamış. fa. 
kat henüz bir ce\'ap vermiyerek tetkike 
haşlamı~tır. 

Arşidük Otto 
Macar veya ısv ç

re tabıiyetıne 
geçecekrn·ş ı 

Arşidtik Ottonun, Alman hükQmeti ta· 
rafından ''vatan haini,, olarak ilan edil
mesi ve hakkında tevkil müzekkeresi ke
silip A\ıısturyadaki mallarının müsade. 
re olunması üzerine, Belçikada kendim 
emniyette göremedi~ yazılmış, LOndra
ya gideceği de bildirilmi~ti. 

İngiliz gazetelerinin haber verdi~;ne 
göre, Arşidük Ottonun Macar ta
biiyetıne geçmesi ihtimalinden bah
sedilmektedir .Avusturya. Macaristar. im 
paratorluğunun varisi olan ve Avustur
yada değilse Macaristanda tahta çıkmak 
arzusunu bcsliyen Ottonun kendini Ma- 1 

car sayması da kabul edilebilir. Hatta. 
son Avusturya hMi~clerinden sonra bir 
Fransız gazetesine hulunduğu beyanatta. 
Arşidük Otto. Macaristana kral olmak • 
Omidini anlatmıştı. 
Arşidük Ottonun. Macar tabiivetir.e 

geçemezse, İsviçre milliyetini alacağı da 
söyleniyor. 

Resimde w nöbetçi izcinin, tüfek omuzda ve geni' adımlarla dola~tıklan gö
rülüyor. 

de. 
Gee•n ••n• lllUQU ... n• oı _ '" ._ 

• Musollnl Ue Şutnlı arasında ıörı·~me-
elre batlandı. 

Bir yarışta otomobil 
ağaca uçtu ! 

• lranla on muhtelif ruenua alt anlatma 
ve mukavele imzaladık. 

&ınemaıar 

Türk: Habanera. Melek: Saraloza Sarav: 
Meçhul kııdın. /Pek: Tehlikeli aşk Siım~r: 
Arşın mal ahın. Sakarua: \'olnıı ırnlıı çın. 
Alka:nr: Doktor Şondu. ıbrf: Şnnghny ve 
Patapataşon alrkte. 
lSU.NllUL 

Ferrah: Oç fllm birden: Kumarbozlaı 
ııemlsl,sli~ silfıhındır. 

e:r otomo~il şampjyonu da 
Aıa4·: Kraliçe Vtktor)'8 <Adolf Volbn ek) 

ve Cin geçidi 
tayyare ile yarış yaptı 

- Alemdar: Mihracenin tıliıdesl. 
mm: Mihracenin sözdesi ve san ıaı .bak 

K 4f>11'()'t: 
Hale: KAR TOPU 

IJSKl'IJAH: 
ildi~: Faka basmaz (Türkte M\zlü). 
SAMATYA: 
Cinayet masnsı Tophot 

rıvatıouıu 

TURAN TiYATROSU 
Hakkı Ruşen \"e arkadaşları 

Komik Dt\mbüllü lsmallin fştirakfle 
\l:ıtınııwl \li\:e. l'cn1:c• ·ıırılclcı;ı tı •kte 
A.ŞTKLAR: milli komedi şarkılı sazlı S pr. 

HALK OPEttETİ 
P;ızarle~I akşnm1 9 da Kndıköy Süreyya 

ı;lnemooıındn SEVDA OTEJ.l operet S perde 

Arnavutluk kralına 
dü"Un ht>dlyelert 

Kazaya uğrıyan otomobil ... 

Tiran, 22 (A. A.) - Kralın evlen. 
mesl münasebetile büyük sanayi mü. 
esseseleri dUğUn hed ·resi olarak kra· 
hn ve nişanlısmm emrine mUhim 

Otomobil şampiyonlan da artık 

tayyarelerle yarış etmiye ve ku.~ gibi 
havalanmaya heves ediyorlar. 

Bunun biri eaka. biri sahih iki misa
lini geçen gUn ~ilterede gördük. Bi
rincisi eu: 

tngilterenin iki uehrl arasmdakl bil. 
yük otomobll yolu Uzerlnde, mevsimin 
en meraklı otomobil yarışlarından biri 
yapılıyor. Yarışın sonlarına doğru, en 
ba§ta giden otomobilin birdenbire ha
valandığı görülilyor. F.&.sen Matte 
120 mil gibi başdöndürlicü bir silratle 
ilerliyen otomobilin metrelerce havaya 
sır,ram:ısı pek garlb oluyor ve kimse 
gözlerine inanamıyor. · 

Otomobil, yoldaki bir tümseğe çar. 
pmca, keçi gibi bir zıplıyor ve yolun 
kena.rmdaki yUk8ek bir ağaca. sıçrı· 

yor. Otomobiller yollarına devam edi· meblağlar tahsis eylemekte oldulda· 
yorlar ve en arkadan gelen sıhhi im· rından kralm nipnlısı başvekilr bir 
dad ve polis memurları ağaca uçan §0. mektup göndererek bu paralarla blr 
förü kurtarmaya koşuyorlar. · darlllaceze kurulmasını tstemi§tir· 

Şayanı hayret bir oey: Otomobil Şimdiye kadar muhtelif Uç endUstrl 
ağacın üzerine, rakete düşen bir tenis n11ie&esesl 80 bin altın frank hediye 
topu gibi, oturmug ve şoför bu çok etmletir. 
tehlikeli uçuşta ancak hafü bir suret· 
le yaralanmıştır. 
Ağaca, kendisini kurtarmak için çı. yarı§a karar veriyorlar. Biri havadan, 

kanlara şoför: biri karadan olmak Uzere, ayni nokta· 
- Tellga lüzum yok, diyor, bana da muayyen bir şehre doğru yola ko. 

bir §CY olmadı! , yutuyorlar. Tayyaredekf, aşağida oto-
Şoförü sedyeye alıyorlar ve ağaçtan mobille giden kardeşinin takip ettiği 

indiriyorlar... yolun Ozerinden uc,ıyor. 
OtomobiUerin havl!lanmak hevesle-" Fakat bu yanşta. tabii. trı'"ra• bt. 

rine ikinci ve a.sıl ciddi mlsnl de şu: rincillği kazanıyor. Bwıun!a beraber, 
Yine lngilterede, biri tayyareci, bi· otomobille giden. kardeşinden birkaç 

ri otomobilci lkl kardeo, biriblrleriyle saat sonra oraya vanyor. 
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dlat,,ata dait ...................... 
Çocuk şzirleri 
1 LK mekteblerin okuma kitab· 

larma n.Iınan veya çocuk mec
mualarmda çıkan manzumeleri bilinıf
niz: çoğu yUrekler acısıdır. 

HABER - ~ ~'-

Elektrik şir~etinin 
takındığı vaziyet 

HUktlmet tehlikeli bir vaziyet arzeden şe· 
bekenln derhal tamiri için harekete 

geçmek kararındadır. 

Büyük Ziraat 
kongresi 

Mayısın on beşinde 
toplanması için ha
zırlıklar yapllıyor 

KURUN','a 

Yas içinde bayrc: 
23 nisan bayramının, Kırıehir fdôkct 

dolauııile yaslı bir bauram olduğu 
nu koydctllklen sonra .ıhım Uı ıöulr. di 
uor: 

Çocuklar onları okumakla katmaz, 
ezberlemeleri lftzımdır. Bilirim ki ez· 
ber dersinin kaldınlmasmı istiyen çok 
kimseler var; ezberin zihni yorduğunu 
söylUyorlar. Bazıları da dersi anlama. 
dan kitabda. yazılı olduğu gibi belle.. 
mckle manzume veya mensur parçalar 
ezberlemeği bir tutuyorlar. lddiaları 
bence doğru değildir: çocuğa güz.el, 
temiz sözler U?vkini aşılamak için ez. 
ber dersi 18.zımdır. Zaten mekteb ço
cuğu kitabete de alıştırmakla mükel· 
leftir, bunun için de inf(ld'a ihtlyac 
vardır. 

Memleket çocukla.nna birtakım his. 
leri, kanaatleri aşılamak Jster; bunun 
için de her dersten olduğu kadar, hat
tA her dersten daha fazla ezber der
sinden istifade etmesi tabiidir. O hal
de ilk mckteb çocuklarına belletilen 
manzumelerin çoğu vatan. millet esv· 
gisinden, tnrihimlzden, imanlarımız.. 

dan bahsedecektir. 

·Nafia \•ekfileti ile elektrik şirketi ara-, alınmış olan üç milyon liranın iadesi idi. 
sında devam eden müzakerelerin yeniden Her iki mesele ayn ayn baknnlardan 
inkrtaa uğradığı malQmdur. Bu seferki, milstaceliyet ifade eden işler olduğu için 
inkıta. şirket murahhaslarının evvelce şirketin hatların milzakere sa~anna 
\'erdikleri karar hilafna olaraık müzake- uymadığı yollu iddialarile yeniden tali
re zabıtlannı sonradan imzalamah1an is mat almak hususundaki istimalleri kabul 
tinkaf eylemeleri üzerine vukua gelmiş- edilmiyeccktir. Mevsuk olarak öğrendi
tir. Nafia vekaleti, şirket murahhasları- ğimize göre, bilhassa, bugün tamamen 
nın bu beklenmiyen hareketi üzerine gayri f ennt şartlar arzeden ve noksanlar 
keyfiyeti protesto etmekle beraber mfiza- la dolu olan §Cbekenin tehlikeli \'3Ziyeti
kereleri de durdurmuştur. nin daha uzun müddet bu halde brrakrl· 

Sehrimizdeki alakadar mahfillere ge- I masma müsaade edilmiyecektir. 

Evvelce yazını§ olduğumuz gibi, 
tehir edilen büyUk ziraat kongresinin 
toplantısı memlekette büyük bir alft
kayla beklenmektedir. 

Yeni zırnat vekili Faik l{urdoğlu, 
kongre ruznamesine alınan mevzular 
üzerinde esaslı tetkiklere girişm.:i§tir. 
Vekalette, kongrede görüşülecek mev. 
zular ilzcrlnde tekrar işlemek ve ha. 
zırlanan raporları gözden geçirmek 
U7.ere muhtelif komisyonlar toplan -
mıştır. Bu komisyonlar, içtimalarına 
muntazaman devam etmektedirler. 

Kongreye büyük bir ehemmiyet 
veren yeni ziraat vekili, memleketin 
ziraat ve istihsal siyasetinde mühim 
bir rol oymyacak olan bu toplantıla· 
rm tamamen müsmir olması için ev. 
velce yapılmı3 olan hazırlıklara yeni 
istikametler veTmek kararında.dır. Bi· 
naenaleyh, bu yoldaki yeni tedbirler 
ve hazırlıklar ikmal edildikten sonra 
ve ağlebi :ihtimal önümüzdeki ayın on 
beşine doğru ziraat kongresi toplana. 
caktır. 

"Hokikot halde zelzele felAketlnin \"as 
Jclnde gelen bu 23 nisan bayramı bi~f 
için nyni zamnnda bir teselli olabilir. S 
itibarla on sekiz sene evvel Anknrndn Ata 
türkün clrnfmda toplonon Büyük Mille 
Meclisi bfitiln Türk milletinin nrlıl;ınn si 
lAhlı ordular şeklinde kasdeden bir 6fct il 
karşılaşmış bulunuyordu. Bununla bcr:ıbc 
Türk milletinin birlik kU\"\"eli s:ıye .. nd 
bu Melin önüne gecllmlşllr. Bugünkü Ort 
Anadolu z:elıelesinin tnhribatı ise, ne ka 
dar büyük olursa olsun, gene mahdut ve 
geçici bir tabiat lıfetl, bir z:elıele fel{ıketi 
dfr. Şüphesiz ölOm xararlannı telttri cl
meAe imklln yok ise de hntnn milleti teh
dit eden lıfctler korşısındn mucizeler :rııra
t:ın milll birlik ,.e yardım hislen bugünkü 
mnhdut ve gicicl feIAkel sahnesi· 
ni yakın bir znmonda gene eski mesut ha
line getJrebllfr. 

Fakat bugiln bu vasıflan haiz man. 
zumelerin hemen hemen hepsi lisanı 
da, vezni kafiyesi de bozuk, ahenksiz 
§Cylerdir. Altlarında bazan tanınmış, 
değerli şairlerimizin imzalarını görür. 
silnüz. lşin acıklı tarafı o imaları ta
şıyan manzume!erin de iyi olmamsı
drr. 

Çünkü çocuğa hürmet etmiyoruz. 
Bazı kimseler var, esasen şair olma. 
dıklan halda çocuklar için manzume 
yazmaktan çekinmiyorlar. "Bu da 
ne?,, di:;e sordunuz mu,: ''Ne ofacak? 
güzel diye değil, çocuklar f çin yuclım, 
yoksa iyi manzume yazamıyacağıriıı 
ben de bilirim!,, diyorlar. Yani çocuk 
için, henüz r.evld, tenkid kudreti te. 
şekkül etmemiş kari için oldu mu, her 
§ey idi. Tanın.mı~. değerli şairlerimiz 
de, çocuk manzumesi yazınca onlar 
gibi düşünüyorlar. Büyüklere göstere
miyecekleri mısraları. küçükler için 
kMi buluyorlar. 
Bırtakım Jı:ıymctıı; sanatkar §airle

riınbı de çocuk lc;Jn manzume yuma
ğı kendilerine bJr zU1 snyıyorlar. Bel· 
ki onlar, çocuklar için yaDıalar, sa. 
natlerine hllrmetleri olduğu için, "A. 
da.m sen de!" deyip eciş bücllş mısra.. 
lardan kaçınırlar. Fakat •'gayeli §lir 
olamaz, sanatte vatandaşlık dersleri 
bulunamaz., deyip bu işten kaçınıyor
lar. 

Çocuklara hürmet etmeli, onların 

zevkini bozmamağa çalışmalıyız. Ah! 
bir akademimiz olsa! Okuma kitab
larma ve çocuk mecmualarına girecek, 
çocuklara czbctlctilecek manzumele
rin muhakkak o akademinin tasvibin
den geçmesini istiyebilirdik. Gerçi ek. 
seriya bir ferdin zevkine, bir heyetin. 
kinden daha çok itimad edilmesi IA. 
znngelcliğin,i bilirim. Bir akademinin 
azalan, biıibirinin hatırını sayıp bazı 
tavizlerde bulunmağa kalkarlar. Fa
kat biribirlerinden utanmaları da ka
bildir; bu suretle pek bozuk, ahenksiz, 
tadsız manzumelere okuma mecmuala
rmm ve çocuk mccmualannm kapıJa-

ı~ yeni mahlriı.ata göre hükQmet, şirke- 1 Eğer şirket, evvelce esaslarını ka
tin zaman kazanmak ma.'<sadile takip bul etmiş bulunduğu hüktlmetin noktai 
ettiği bu hattı hareket karşısında halkın nazar ve tekliflerini derhal tatbika geç
hukukunu siyanet için icap eden karar- mezse bu i~ Nafia vekaleti yapacaktır. 
lan derhal alacak ve tatbikata g~- Buna mukabil, imtiyaz mukavelesi hil
tir. Bu kararların mahiyet ve şilmulu kümlerine ria}·et etmemiş olacak olan 
Nafia vek~lotinin bugünlerde yapacağı ~irket hakkında zarurt tedbir ve kararlar 
resmt tebligat ile :ınla~ılmı~ olacaktır. ı alınacaktır. Çünkü, mütehassıslar §ebe-
Şirketle cereyan eden milzakereler şe- kı;nin derhal tamir ve ıslahına şehim 

bekenin ıslah ve tadili ile halktan fazla emniyeti ve halkın hayatı bakımından 

Vilayetlerde 
resim sergileri 
Akademide bir ko- . 

misyon tablo seçme
ğe başladı 

Güzel sanatların himayesi için, Maarif 
vekfiletinin mühim bazı kararlar almak 
fizere bulund~nu, Istanbulda, şehrin 
en işlek bir yerinde bir daimi sergi bina
sı ve vilayetlerde de resim müzeleri ku
rulmasına karar verildiğini yazmıştık. 
Güzel sanatlar akedimisı, \'cnlen emir ü
zerine bu bOyilk aanat hareketinin defo. 
hal tatbik sahasına konulmaSTna ba~la
mıştır. 

Güzel sanatlar akademisinde, yapıla
cak iı;lerin bir krsmile meşgul olmak üze
re, bir komisyon te,.c:ekkül etmiştir. Bu ko 
misyonun vazifesi ,;ıayetlerde kwulacak 
olan resim ve heykel milzelerine ait ha
zırlıklar, rwamlardan tabloların toplan 
ması. seçilmesi ve vilayetlere sevki ola
caktır. Komisyon şimdiden ,;rnyetlere 
milracaat ederek tablo istemiştir. 
Hu~ust idarelerin bütçelerine önümiiz

deki mail yıl için kıymetli tablolar mü
bayaa etmek üzere tahsisat konulmuştur. 
Bu suretle mübayaa olunacak tabloların 
bedeli \i!ayetler bütçesinden karşılanmış 
olacaktır. Hemen hemen şehrimizde top
Jarunı§ olan ressamlar akademide direk
tör Burhan Toprağın riyaseti altındaki 
komisyonla temaslara başlamışlardrr. 

Vilayetler her sene bütçelerine koya
caklan tahsisatla bir mil..1ar tablo alarak 
az zamanda resim müzeleri vilcuda getir
meğe başlıyacaklardır. 

katı lüzum görmektedirler. 
Diğer taraf tan iadesi kararlaştmlan Qç 

milyon liranın faizi için de aynca tedbir 
ve karar alına'caktır. 

Ankaradan şehrimize gelen şirket mu
rahhasları burada şirket müdürlerıle 
temas ettikten sonra Belçikadan yeni ta
limat istemişlerdir. Murahhaslar, bu hu
susta. :ısıl sosyete hissedarlan1e Brük
selde temas edeceklerdir. 

Seyyah uğragı yol
ların tamiri 

Belediye, bilhassa şehre gelen sey. 
yahlarm dalına ta.kip ettikleri yollan 
süratle tamlre karar ermiştir. Bu 

")'r>Jıiaffri bfi' .tımnı bu ıNDe bO~ 
yol tamiri l§lerlne artan parayla ta. 
mir ettirileceği gibi, diğer bir kısmı 
da önümüzdeki mali yıl bütçesine ko
nulmuş olan tahsisatla tamir ettir! -
lecektir. Türkiye turing ve otomobil 
klübU de belediyeye bu hususta mil • 
racaatte bulunarak esasen belediyece 
malüm olan yolların en !azla bozuk 
olanlarına işaretle bunların tamirini 
istemiştir. 

Belediye seyyahların en ziyade geç
tikleri yollara esasen ötedenberi iti. 
nrı göstcnn<;ktedir. Bunlardan en i§lek 
olup da §imdiye kadar tamir edilmi. 
yen yollardan bulunan Soğukçeşme -
Mür.eler yolu parke olarak yeniden 
yapılmaya başlanmı§tll'. 

Şimdi F.dirnekapıdan Topkapıya 

kadar tek taraflı olaralc uzanan asfalt 
yol önUmUzdeki sene imkan bulunursa 
Yedlkuİeye kadar uzatılacaktır. 

Bu e.ene içinde kısmen tamir olu· 
nan Eyüb yolu da esaslı §ekilde ta. 
mir edilecektir. 

Nakil vasıtaları hul
Jananların sıhhi 

muayeneleri 
Belediye zabrtası, motörlü ,.e motör .. 

süz nakil vasrtalanru h"Ullananlann sıh
hi muayene ve ehliyetname kontrolüne 
b;aşlamıştir. 

Kullandığı vasıtanın fenni kontrolünü 
yaptmnamrş, senelik sıhhi muayene ra
poru almamış veya ehliyetnamesiz olan 
arabacı ve şoförler nakdi cezaya çarpıl
maktadnlar. 

Mahlut yağitir nasıl 
yapılacak? 

Margarin yağı hakkında hazırla _ 
nan talimatname bu hafta şehir mec. 
!isinde mlizakere olunacaktır. 

Bu talimatname ile, şehirde ucuz 
satılmak üzere mahlut yağ yapılma. 
ama jzin verilmektedir. Mah!O.t yağlar 
yilzde 30 halis yağ, yüzde 25 vejeta
lin, yüzde 45 içyağındnn mürekkep o
lacaktır. 

Bir Amerikalı han
ker şehrimizde 

Amerikan bankerlerinden Krornvcl kı
zı ile birlikte §Chrimize gelmiştir. 
Amerikalı banker, tayyare ile seyahat 

etmektedir. Ankarada bir müddet dur
duktan sonra şehrimize gelmiş ,.e bura
dan Avrupaya gitmiştir. 
Şehrimizde kaldığı müddetçe, kendisine 

Amerika konsolosluğunun otomobili tah
sis edilmiştir. 

Onun için bugün 23 nisan bn)'T'amın1 
kuU:ımnnın en iyi tarzı bu güzel baynımın 
bir manası da milli varlığımızın herh:ıngi 
bir parcasına ftrız olabilecek tehlikelere, 
Mellere knrşı yardıma koşmak demek ol
dııb'Unu düıfinmek Te bu maksaUa feliıkel· 
zedelerin imdadına koşan hükömet ile Kı-
7.ılay t~kiıtıhna elden geldiAi kadar ~·ar
dım ctmei:ıe çalışmaktır.,. 

TAN' da 

Bayram ve matem 
M. ZBKERll"A ua:ıuor: 

"Bugün boyrnmımıza matem karıştı. 
Yurdun büyfik bir parçası, belı:lenmiyen 

bir ftfcUn darbesine uğradı. Yfizlerce köyü· 
müz yıkıldı. Binlerce yurdaşımız :ıçıkta 
kaldı, onların henüz )"3Şh sözleri bizim 
bayram yapmamıza imklin bırakmadı. 

938 senesi 23 nisan bayramını, feUkete 
uğnyon binlerce yurtdaşımııın kederleri
ni hnrınetmiye, gözy-lannı silmlye. on
ların matemine iştirake hasredelim. 

Yurdun her tarnhndn fcllıketzcdelcr için 
yardım listeleri açalım. Onl:ıra para, cşyn 
ne verebilirsek ,·erelim. 

Her feltıkctc şefkatli elini uzat:ın Kızıl· 
ny, ,.c yurdun yegfıne hekçisi hük(ımct der 
hnl vnıifo ba~ınn koşmuşlardır. Biz yurt
daşlara düşen vazife de 1ardımlarıınıüa 
onların fşJerfnl Jco1oylaşlırmak ,.e bu felA
keUn sQralle telı1fisfnl ıemfn etmektir. 

ÇilnkQ felliket bOyüktOr. Alınacak mu
vakkat tedbirler şimdfllk bu yurtdaşların 
elemlerini durdıırabflir. Fakat bu bnstou 
mortfn şlringa etmek gibi tesiri r:ıu'l"nkk.at 
hfr tedavidir. Esaslı tedaTf Jcln bQy(lk ~·ar
dıma ihtiyaç \"Ordır. 

DülOn yurtdoşlnr seferber bir halde yar
dıma ko~malıdırlar.,. 

Ziraat vekAletlode• a 
gece konferansları 

Ankara, 22 - Ziraat vekaletinde 
gece toplantıları yapılmasına karar 
\"erilmi&tir. Ziraat vekileti konferans 
salonunda yapılacak ve saat 21 den 
22,30 a kadar devam edecek olan bu 
toplantılara vekfilet erkfuıı, :ziraat 
enstitUsU dekan "e profesörleri i5ti
rak edecektir. Toplantılarda ziraat iş
leri hakkında serbest münaka§a ve 
müzakereler yapılacak, teknik filmler 
gösterilecektir. 

Askerliğe davet 
nnı kapamağa mecbur olurlar. Şairler ___________ _,,.,. __ ,,,,. ___ ,,.,,._ -

.. _____ .. ___ . ________________ .. .- -
Ilnkırköy Askerlik şubesinden: 
1 - 1.lse muadili Ye dohıı yliksek okul

l:ırdıın mezun olanlor askerliklerini )'np
madan memuı'iyeı alıımıyncaklarından 037 
• 038 ders yılında hu gibilerden tahsiline 
nihnyet verecek okurların son yoklamala
rı Beşiktaş askerlik şubesinde kurulacak 
askerlik meclisinde l-15 ağustos 03R de 
yapılac:ıktır. 

de, yazdıklarmm bir akademi huzuru. 
na. çıkacağını bildikleri için. daha 
dikkatli olurlar. Bundan başka akade. 
mi bir "çocuk §liri,, mlikifatı tesis e. 
derek işin ehemmiyeti üzerine dikka
ti daha çok çekebilir. 

Herhalde bu çocuk şiiri meselesi i
çin bir §CY yapmalıdır. Bu, hiç şüphe
siz en ehemmiyetli mcmkket meselele
rindendir. 

Nurullah ATAÇ 

Hmin6nU-EyUp yolu 
Eminönü - Eyüp yolunun açılmasına 

bu sene zarfında bac:lanacaktır. Bunun 
için bf \'eye konacak~ tahsisat ile yolun 
Kerestecilerdeki Hale kadar olan kısmı 
açılacaktır. Bu işe Erninönil merdanmm 
açrlmac:mı müteakip başlanacaktır. 

Yurtd:ış! 
Arllımın bir :ılışmn işidir. Çocuğuna 

rnuUaka bir kumbara al ve onu kOcük 
~ srttınn•lta •lıştır. 

1!1uııa1 Ekonomi ve 
Arllırmo T<arrım• 

IÇERDE: 

*SOKAK i~imlerlni giistcren levhaların 
yenilenmesi kararloştırı:mış, bel~diye büt 
çesine tahsi~at konulmuştur". Eskıyen ~ev. 
halann deiU~tirilmesine hıızırand:ın ltıba· 
ren haşlnnac-aktır. 

• SATICILAHIN kull:ırt:ı~n#ı el ar:ıh:ıla· 
rının ne tiple ol:ırn~ı şrhir meclisi t:ırıı· 
fındıın akrnrla~ıırıl:ıraktır. 

• ı .tr.L\r\I:ıflZA gelen ccnelı1 \"apurlon· 
n:ı son bir haftn içinde 4314 ton kömür ,·e· 
rilıniştfr. nıı. 414 72 lira ıuımnkt:ıdır. 
* G\RSO:'\LAR c-rmiyrtinıle idnre he\'f'

ti secimi 'Jün ynpılnııştır. Scc:iın ·netkesi 
cumartesi ,pünfi anl:ışıl:ıC'aktır. 
* K!l\llSYO:'\Gl'T •. \n hirli~lnin srnclik 

toplantısını pnınrle"f ,rnpıl:ır:ık, hn to;ı
l:ıntııin hilh:ıs~:ı. knnıınl "''°'' olnıarn~ 

1 11 ~ı"ıııre ilf' nıfiı-:ıdelc nıest>lcsı mu n,·no;~ , " 
görUsiilecel>tir. 

$ zrffTIX'ı'Aı'i ıaıtışlnrı hnro;r~lt·nn~lş, 
dahilde snrfi:rat fozla olclııi!ıı ~ıhı harıC'e 
d L;illli\'elll sevklyal b:ışlamı~lır. 
: YU:'lll"RTA fhrocatı bilh:ıssa 'ı'ıınanı~1a. 

na fazla miktarda yapılmokfnıiır. Pnskııh~ 
O b t ·ıe Yunonislandnn 400 ~:ındık 

ın n:ıse e ı . . 
~'lJmurto dohıı sipariş edılmıc;tlr. 
• • ISTA.~rnur.DAKf 57653 ilk okul tolc· 
besinden 14526 sının fakir oldu~ teshil 

1 r"ıma başlanmıştır. Grçen 
edilm ş \'e yıı " · 

7....,. tııJebe''e )·ardım edllınfştır. sene /ıJ,;) " • 

• DARÜSŞ.\FAKA mezunları blrtılU se-
nelik kongresini dOn yapmıştır. 

• YPRSEI\ orman mektebi talebeleri ya
kında g:ırbl ,.e cenubi Anndoluda bir se
yahate cıkac:ıklardır. 

• DE:.'\IZH.\JSI\ J>cni7.yolları tarifesinde 
mühim <lrğlşlklikler yapmalı:ı karar ver
miştir. Bu arada Mudanyo ""C Mersine yeni 
'l"afrnrl:ır tnhsis rdllecek, lhrncat işlerinde 
vapur sıkınlı'lı (ckilıni:rec-ck11r . 

• ıım.ıml\'E mOtemetlcrine 300 lira 
don fn7.l:ı n,·:ıns ,·crilmcmesi k:ırarl:ıştırıf· 
mıştır. 

* IST 1\'fll"L liınnnının tevsi işi için 
lıazırlannn proımımn Denizb:ınk tararın· 
rlıın <lcrnm rdllcc-ck. hu :ırn<la r.nl:ıta ,·olcu 
s:ılrınıı yı·niılcn in~a eılllecektir . ~ 

* J\ASl\IP.\ŞAD \l\I Piyale ı-aml.,tntn 
r<tn slı ı;urellr. lomlri \'Okıtlor idorr.'ii tanı. 
fındıın knrıırlnş tırılınıştır. Müzeler umum 
milrlürO Azizin hoşkanlı~ındaki mütehas
sı" bir hr\'CI ~·:ıkınd:ı telkikato lı:ışlş.1y8• 
caklır. 

• E\11, 1-f\ '"e C)'lnın hnnk:ıc;ı t:ır:ıfındnn 
yiiz bin lirn sermaye ile yeni bir yapı 
Şirketi kurulmıı.sına karar TeriJınfşfİr. Şjr. 
ket, tedricen l5denmek ~rtile bina fnşa ~ 
de<:ektir. 

• AJ.MAXYADA inşa edilmiş olan"Trak., 
vapuru mayısın on beşine kııdar Umanımı-
7.a selccektir. 

• BACU.\DA gitmiş olan Ankara şehir 
tiyatrosu hey~li oradan Adıınn~·a geçmiş· 
Ur. Adıınnda üç lenı~il \·erce-ektir • 

• EDiRNE lisesi mezunlarındıın Onl-
versileli HiO genç bayramı geı;lrmek üzere 
Eıiirneye gilınişlcrdlr. 

• lktiıuıt \"e tlrarel mektebi yüksek kıs
mı ikinci sınır tolebeleri munllimleri Rn
şit Tiı muııvln Em·erin riyaselinde dfin lz
mfte giderek klH?ıt ve karton fabrikasını 
Te şehrin muhtelif )"erlerini sezmişler ve 
akşam trenile 1stanbula dönmüşlerdir • 

• MALiYE Hkili Funt A~r:ılı, dfin An
kıırnd:ın şehrimize gelmiştir. Maliye vckJ
linln pazartesi akşamı Anknroya dönmesi 
muhtemeldir. 

*BU nkşıım saat 21 de Bakırköy llalkevl 
s:ılonunda konrerans, gene hu se<:e ve 24 
n isnn pnr.nr frlinü s:ı:ıt 17 de e\· tango ve 
mondolin orkestraları tar:ıfınd:ın birer 
konser verilec-ekllr. 

• llt'KC'MET tnr:ıfındon ,·ukubul:ın da
Tet il:zcrlne Ankıırııya gitmiş ol::ın lnhis:ır 
lnr umum mfidilrlüğfi tlllün işleri mfidfirll 
Adnan Halet Taşpınor şehrimize dönmüş
ıar. Tli!On işleri müdürü Ankarnd1, Ame
rika ile yapılıın :reni tiı-nret anlnşmasındıı 
tülfin sotışlnnnn nit kısıml:ırla ,.e tütiin. 
cfllilğümfize aft di~er işlerle me~gul olmu~ 
tur. 

• SANA '\1 mOfetıf~llAi çorap stanı'lardf· 
zas)-on nizamnamesi hakkında ' "erilen e
mir mucibince pnznrtesl sünü tefti~lere 
tekrar bnşlf)'lleaktır. 

2 - Bu on beş Rllnlük müddet içinde 
kanun! mazerete d:ıyanmaksızın hu mec
lise mfiracaat clmfycnler hokkında kanunt 
muamele yapılacoktır. 

Alman Zepllnlerlnde 
heJyom kullanılama

yacak 
Berlin, 23 - Amerikanın Alm:ı.nya

yn Helyom gazi ihracına mUsaııde et· 
miyeceği anlaşılıyor. Amerika dahili. 
ye nazırı ihraç müsaadesi verilmiye ~ 
ceğini bildirmiştir. Bu karamı Al
manya 1 çin ehemmiyeti bUyüktUr. 
Çünkü uplinlerde bu gaz kullanılmak· 
tadır. Onun yerine fdrojen kullanıldı
ğı takdirde iştial tehlikesi vardrr. Ne
tekim Hindcnburg balonu bu yilz.den 
yanmıştı. AlA.kadar Alman mahfellerl 
Amerikanın bu kararından pek mfuı .. 
fail olmuşlardır. 

' İn§ası yakında bite<ıek olan Zeplinin 
idrojenle §İ§iril~ muhtemcld1r. 



23 NfSAN - 1938 

Sovyet Eleisi 
Başvekille görüştü 
Elçi diyorki : 

w ---~ Bugün bütün lstanbul halkı 
•• 

SUMER • 
sınemasına 

kopeak ve artistlerden HAZIM, MUA.\tMER, MAHMUD, 
HALiDE, ŞAZIYE. SAMiYE '" BAY AN DtRADURYAN'ın 

"YaptıQım ilk temaslar, milletlerimiz 
ve hükametıerimiz arasında mevcut 
çözülmez dostluQun istikrar ve kuv-

• iıtira.kiyle Tilrkçeye TU .. 
adapte edilen rkçe Sözlu ve Şarkılı 

Arşın Malalan 
vetini teoarüz ettır ·mıştır ... 

Mefhur prk operetini görecek, dinliyecek ve candan allaflayacUtır • 
Muıiki - Şarkı - Danı - Nete - Kabbha. Senenin en ferl •• • sü-1 

filrddir. 

Ankara, 22 (A.A.) - Yeni Sovyet 
büyük elçisi Terentiev, bu sabah saat 
11 de Büyük Millet Meclisi reisi Abdül
halilc Rendayı 11,30 da da başvekil Cel~ 
Bayan ziyaret etmiş ve ba~·ekil He ya
rım saat süren bir görü~ede bulunmuş
tur. 

Elçinin beyanatı 
Ankara, 22 (A.A.) -Yeni Sovyet elçi

si Terentiev a~daki beyanatının Türk 
matbuatına ibl!ğmı Anadolu ajansından 
rica etmiştir: 
"- Sovyetler birliği hükfunetini dost 

Türkiyede temsil etmek gibi ~i ve o 
nisbette de mesuliyetli bir vazifeyi bana 
tevdi etmiş olmasından dolayı duydu
ğum derin ve samimi sevinci Türle mat
buatı vasrtasile Hade etmek brsatmı 

buld\llu:ndan dolayı pek ziyade memnu
mmı. Bundan önce de bu çok misafir
J)er'Ver memlekette bulunmu~ Birkaç 
1ene evvel güzel memleketiniı.de yaşamış, 
ta}ımı~ ve en iyi hatıralarla ayn::mı~ 
tun. 
f. Simdi Sovyetler birliğinin büyük elçisi 
:mtatile büyük bir memnuniyetle geliyo
runı. hususile ki iki memleketimizin kar 
IJlıklı menfaatlerinin, ananevt Sovyet -
ıntrk dostluğunun ileride takviye ve in
qafmı ~ir bulunduğu kanaatind~im. 

Türk devlet adamlarile ve bilhassa baf
vekil eksellns C~at Bayar ve hariciye 
vekili eksel!ns Tevfik R~tü Arasta yap.. 
tılmı ilk temaslar, 'milletlerimiz ve hO
kfunetlerimiz arasında mevcut çözülmez 
'ôostlutrun istikrar ve kuvYetini tebarüz 
ettirmiştir. 

Filhakika, Sovyet - Türk münasebatı 
keçici mülahazalara veya siyasi mntalea
Iara d~l. karşılıklı hakiki menfaat, 
mtitekabil anlayışa ve müşterek sulh e
meline sağlam bir tarzda istinat eylemek· 
tedir. lki memleketimiz arasındaki dost
hık, gerek kahraman Sovyet milletleri
nin gerek kahraman Türle milletinin mil
aahalecilerin suikastlerine karşı istik~-
le ini silahla müdafaa etmiye mecbur bu
luııduklan o kahramanlık devminde 
başlamıştır. Bu dostluk, bir taraftan Rus 
çarlık siyasetine katı olarak nihayet ve
ren ve her milletin tam bir siyaset, ek~ 

nomi ve kültür istiklM ve inkişaf hakkına 
hürmet ve riayete müstenit prensipleri, 
Lenin ve Stalin prensiplerini, il~ eden 
büyük sosyalist teşrinievvel ihtilfilinden, 
ve diğer taraftan da Tilrkiyede sultanla
rın imparatorluğu yerine muıatfer milli 
kurtuluş hareketinin neticesi olarak bi
hakkın millt hlkimiyete dayanan iktidar 
ba,ında Türk milletinin şefi Atatilrk bu
IUllatı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ta
rabndan deruhte edilen yeni bir devlet 
kurulduktan sonra mümkün olm~~. 

1921 de akdolunan Moskova muahede
si Sovyet - Türk dostluğunu resmen te
yit etmiştir, o dosttuk ki, yukarda söyle
öiğim gibi, temeli daha evvel atılmış ve 
yalnu siyaset adamlannn1 vicdanında 
öeğil iki komşu memJeket halk kütleleri
nin de ruhunda kök salmıştır. 1925 mua
hedesinin mühim bir mevki aldıiı bir 
seri mütevali muahedeler, ild devlet ara
sındaki politik münasebetleri genişletmi~ 
ve kuvvetlendirmiştir. 

lki memleket arasındaki bu temas. hU
kOmetlerimizin umutnt banşm muhafa
zası için birden fazla defa yanyana mü
cadeleye mecbur kaldığı enternasyonal 
politikada büyük bir rol oynamıştrr. Ke
za bu temas enternasyonal konferanslar
Cla ve Milletler cemiyetinde, enternasyo
nal meselelerin hak ve muahedelrrden 
mütevellit taahhütlere riayet esasına mi1s 
tenit bütün bir sıra pasifik tqebbüslerin 
muvaffakiyetini de temin eylemiştir. 

Halen, münhasıran gergin olan enter
nasyonal bir vaziyet içinde. bu dostane 
Sovyet - Türkiye teması, kollektif mıni
yet esasına müstenit taksim kabul et
mez ban~ın teminine yanyan mühim bir 
amil olarak daha müessir bir rol oym
yabilecektir. Türk • Sovyet dostlulunun 
bundan sonraki tak\iyesinin, ileri insan
lığın mOtearm: kuvvetlerin milletler ara
sında yeni bir kanlı kital çıkarmak hu-
susundaki cinat tetebbQslerine kanı olan 

mücadelesinde 1...-ıymetli bir amil, olacağı
na asta ~phe yoktur. 

Sovyetler birliği ile Türkiye arasındaki 
münasebetleri büyük bir memnuniyetle 
görüror ve tesit ediyorum ki, ekonomi, 
ticaret ve kültür sahalarında da müterak
ki bir ~ide inkişaf etmektedir. Sovyet 
endQstrisinin ve teknisyenlerinin Kayseri 
ve Nazillidt"lci büyük dokuma fabrikala-1 
n:nın inşasına iştirakleri, ekonomik mü- ı 
nasebetlerimizi yeni, bir tecrübe ve ez
cümle endüstriyel teşriki mesai tecrübe

·----.w-rmııııaııw ... •••-•nw_,..1111ıı._ .. -.. 111u .. wwıım•u--•• .. ..-ııııı..w-•a11ıı11.-1ma,...._11 .. =-•-• --.rnw m =--· u u • ılfllll•. 

sile zengil~i~tir. 
Geçen sene aktedilen ticaret muahedesi 

ve ödeme anla~ması, iki memleket arasın
daki ticaret mübadclelerinin normal yQ

rümesi ve mütevali inkişah için icap e
den bOtün unsurları vermektedir. 

Bütün latanbul söylüyor 

Sinemanın • gü.zel yıldızı 

büyük !ilminde herkesi hayran 
ediyor 

Buıün Türk ainema. 

•nida 

Samlmaz ve vefalı Tilrk- Sovyet dost
lu~un bunclan sonraki inkişafından 
tamamen emin olarak, banşm muhafa
zası ve iki milletin terakisi için emin bir 
zaman olan bu maksada erişmiye b\itün 
kın'Vetimle çalışacağım. Bu yolda yal- ''!!!!!!~S!aa!!t !l~d~e!mat~i~n~e~!!~!!.! 
nız Tnrkiye cumhuriyeti hükOrnetinin r 
de~l. ayni zamanda Türkiye efk~ U• 

mumiyesinin ve ke%3 teşriki mec;aisini 
fevkalMe takdir etti~m Türk matbuatı
nın devamlı müzaheretini bulaca~ 
kaniim ... 

23 Nisan 
Zelzele •devam ediyor. Gelen haber

ler, yıkılan ber yemi ocağm altında bir 
betka hetbabt vatandaım cansa lraldı. 
imı lbildiriyor. 

ilk "23 Nisan" m tarihe kaydeclildiiii 
giin, yeni bir Türk devletinin doiuıunu 
kutlularken de dünyada az zelze
le mi Tardı? V • o 3e~lcriP 
hınıgiıi Türk diyannı sarsmıyordu? 
Ve ondan sonra her 23 Nian'a ulaırnAk 
Jçin az boraya, az kuırgaya mı göğüı 
serdik? Çocuk Cumhuriyet, buıünkü 
kuclretJi haline. nanl kıyametlere kafa 
tuta tuta yükseldiyse, Türk çocuğu da 
kudretli nesil olmaia doğnı ıidea yü
riiyüıünde önüne çdaan her X..ırpya, 
her aksi tesadüfe ft her kıyamete öyle. 
c:e kafa tutacak, tahammül edecektir. 

Bir minimininin, küçücük ve taze yü. 
reiine, bir bayrmn gününde, insan ve 
kardq acıımm ilk nasırlan düpnea.i 
çok acıdır, ıüplıesiz. .• Fakat ne kadar 
çekinı1irae çekinilıin küçücük yürek 

mutlaka na&D"lanarak büyüyecektir. Hele 
feWcetler tabiattea ıeline .. Bu, belki bir 

pdirdir. Amma madem mevut imiı, el
bette sineye çekeceiiz •• 

ilk 23 Niaan'ın mlnaı~ ''ummni feli
ket karııamda Türkün te1Bnüd kuru. 
ıa,, dar. 

23 Nisan'ı bu yıl mateme bulayan te

sadüf, 1Hze bu minayı batırlatmahchr. 

Vatandat! •• 
Buıün 23 Niaan'dır ... Umumi felake

tin karıısında Türkün tesanüdünü., ifa
de eden buıünde, çok tükür ki biribiri. 
mizden ıene bir umumi feliket için te
ıanüd aramakta değiliz. Ve buciinkü 
azimlcir yürüyüıümüz, bizi umumi fe
laket uçurumlanna düpnekten ebedi· 

yen koruyacaktır. Bununla beraber 1:ıu 
ba11-.mn bizde tesanüdü en lnıdıi bir 

an'ane haline aoktuiunu unutamayız. 
Gelip çatan tabiat feJiketleri önüne 

lnaan cehdi ıeçemezae de felüetlerden 
mustarip olanlara yardan etmek her 

zaman mümkündür .• 
HABER, bu elemli 23 Nisan sünün. 

de llütün okuyuculanm Kızılaya yar
dıma davet eder. 

HABER 

Plllstlnde hAdlseıer 
devam ediyor 

• Alman dahiliye nazırı Dr. Frik, bınu· 
mt iş hizmetini 1 teşrinievvel 1938 den iti
baren Avnsturyıya da teşmil eden bir ka
rarname neıretmiştir. 

• Amerikada Föniks - Silfde bir kahve
nin çatısı çökmüş ve 20 kişi ölmO~ 80 ki
fi yaralanmıştır. 

* Berlindeki Sovyct maslaha~üzarı, Vi
yanadaki Sovyct elciliiUn!n Uı~·edild!ğinl 
Alman hariciye bakanlıjtına bildirmiştir. 
* İvning Stantlar gn ·lesi, Vaşington

C!aki İngiliz bQyük elclsinin htlfasından 
sonra bu vazifenin Edene teklif edileeell 
nakkında nır pyuı ıcayaeıme.-teaır. 

•Avustralya borçlar konseyi 4 mltron 
mllll müdafaaya mahsus olmak Qzere ya. 
kında 10 milyon 250 bin İngiliz lirahk bir 
<lahlll istikraz yapmıya karar vermiştir. 
1938-30 malt yılı içinde tamamen milli 
mildafaaya mahsus olmak Ozere 14 ml1yon 
liralık bir istikraz daha yapılacaktır. 

• Geçen ay zarfında Amerika endllstrl· 
sindeki işsizlerin adedi 2,5 milyon3 )'ilksel 
miştir. 15,2 tarihile 15,3 tarihi araınnda 
işsiz adedi 50 bin artmıştır. Halen Amerf
kada 17 buçuk milyon işsb vardır. 

• Macar meclisi kültür komi<ı>yonu yahu 
Cll kanununun milzakeresine diln başvekil 
ile hariciye ve terbiye bakanları hazır ol· 
duğu halde başlnnmıştır. 

• Holanda prensi Rernard Holandaya 
a•C1et etmek Ozere otomobille dün Paris
len hareket etmiştir. 

• Balkanlarda bir tetkik seyahati yap.. 
makta olan Alman ekonomisine mensup 80 
kfşf Sofyaya nsıl olmu,tur. He3-et pazar
tesi ııınn Fillbe nümune sergf sinin atıl· 
masında hazır bulun:ıcaktır. 

* Kfitük antant Jconreranın 4 mayısta 
Sinaiada toplanacak, konrerans 8 mayııua 
kadar denm edecek n bunu mnteaklp 
Komnen Stoyadınovlç ve Krofla ht.p bir
likte Cenevreye gideceklerdir. 

• Melcsikanın Vaşington büyük elclslne 
ellconan petrol kumpıınyalarına verilecek 
tazminat hakkında Amerika hükömetlle 
milıakere:re girişme)'İ kabul etmek ilure 
salAhiyel verilmiştir. Müzakereler bugün 
başlıyıcaktır. 

• İngiltere - İrlanda müzakerele! niha
yet bulmuş ve bu anlaşma başarılmıştır. 
Anlaşma 25 nisanda Çemberl:ıyn tararın
dan dö Voleranın başkanlığıncta İrlanda 
heyetine verilecek b ir öiılc ziyaretinden 
sonra imza edilecektir. 

• Bielonısya mıntak:ısı merkeı1 fc-ra 
komitesi divanı, bu mıntaka yllk!lek Sl)v
yet mecfüi lntihabatını 26 haziran 1938 de 
yapma#a karar vermiş ve bu bab l::ıki inli· 
hap kom itesini de tayin eylcmlşlir. 

• Romanyıının yeni Almanya cJchd Jla
dlu Cuv:ıra, Jfitlerc ilimatnamesinl takdim 
etmiştir. 

• Deyll Telgraf gazetesinin hildirdiftinıı 
göre, f nı;iliz - İtalyan anla~ınasının mcri
yet rnt.'·kiine girmesini müteakip fngllte
renln Roma sefiri Lord Pört, 'İtalyan kra
lı ve Habeşistan imparatoru,,na yeni ltl
matnamesin l takdim ~rlecek ,.e bunu müte· 
sıkip tekaütlQğünil i<;tlyc<'eklir. 

Kudüs, 22 (A.A.) - Arap kahve ve 
mağazalarile fertlere karşı sık sik vuku- "•s:m•..:•~ 
bulan tecavüzler üzerine, polis Hayfa t..,? Ü re b biye 
~'3.hudi partisinin binasında araştırmalar 
yapmış ve bir çok vesikalar ele geçirmiş- Ecneb1, türkçe bilen bir madam: aileler 

arasında 5-14 yaşınd• tocuklera müreb , 
tir. bilik yapmak Te ya hasta cocuklara bak 

Haytada bir çok mağazalar, temerküz mak itin iş aramaktadır. Fransızca "e 
' kampında açlık grevine başlı'}'an Arap.. almanca hllir. Taşraya da ırid~hlllr. 

!arla mütesanit olduklarını göstermek i- j' BeyoJUu Yenedlk sok:ık 21 !'o. ikinci 

~nlaı~tr. ...k.•L .. Jo•z•e•fi•n ..................... . 

• 9<# • .. .. .. • : , ... .. • .. • En fa.zla musikili bir film .. En fazla •ilenceli hir komedi.. 

Yalnız Senin için 
GRACE MOORE'an GARY GRANT '. 

ne beraber çevirdiği Fransızu sözlil ve muvaffakıyetli filınl 

Bugün SAKARYA 
eü.ıel filmler meıraklılxmı celbddecektir. tllveten : PARAMOUN1 

JURNAL ve ilkbebar ıüzelliği mükemmel bir ıilli ıenfonJ 

Aile kayıdları yapılacak 
lstanbol Beledlyesloden: 

1&t0 saydı beledlre kanunu m11dblnce İstanbul Umumi M'C<':ll· 
si Azalığı için 7apılacak setlmlerle lntlbabı mebusa.n kanununa t;ev. 
IJkan beledi7ece hazırlanacak lntlbap defterlerine.,... olmak bere 
btanbul Umuml HeclJsi her nahl;rede, intihap defterleri bl&nm 
kartonlan namı altmda aile kaJlf.lan tesisine karar Termlft!r. Umu• 
mi Heclls kararmm t.atblJdne flmdlllk Be1oil11 kansmda bafla
nacaktır. Önce Be7oilu kazasmm merkez nahiyesi mtldlrlqtl ve bun· 
<lan sonra da bu kazadaki dller nahl1e mlldllrllklerl kendi mmta
.kalarmda bulunan Ucametı;Ahlara her aile için bher nal Tarakuı 
dnğrtacaklardrr. Aile ret.teri, bu T&rakalan aldıklan tarihten en 
tok on glln getmeden olnuıakh bir mrette doldarap lkamqAlılara 
gön<'lerlle-ce.k memurlara Tef" ballı balundultlan nabl7e mlldtb1bae 
iade ve teslim edeceklerdir. Kendilerine lmza mukabtllnde t.-Um o-
ı .. "'IM'•k 511&1 .T•-~l-...nııW9 ,,........... '-'-A.a ,_ .. _ -.:. ---u-~ 
aile reisleri 1608 saplı beledJyelere mtıtea1Uk ahkAtnı cezalre ka-
nonu hlikttmlortne göre cezalandmlacaldardır. 

Hem,chrllcr:ln beledlT& Ye mebaa BeÇlmlerlnefftlrak gibi en hl· 
,.Ok lıaklarm.m lsümall h11.1asanun kolaJCA temlnl t(ln beledl7eıahı 
ihtiyar ettilf JdlUetl s&önllDe a1al'&k ba lşln tabaklmkuna 7ardım 
etmeleri hassaten rica olunur. (9108). 

Tokat Vilayetinden : 
Zile kaza merkezinde yanın 1ta1aD ilk okul inpatmm bitlrllmMi kapalı r.arf 

usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme Toka.t daimi encUmen daireainde ~.938 tarihi.De raatlıyaıı 

cuma gUnU saat 14 de yapılacaktır. 
3 - Bu inşaatın keıif bedeli 21629 lira 50 kurut olup muvakkat teminatı 

1622 lira 21 kuru~ta.n ibarettir. 
' - istekliler birinci zarfm içine Ticaret oda3J vcsikumı ve malt ltı'bar 

mektubunu '\'e nafia baka.nlığmdan aldıklan müteahhitlik veaikaamı ve inp.a• 
tın f ennl mes'uliyetini kabul edecek mimar veya. fen memurunun adres ve eh. 
liyetini gösteren bir dilekçeyi koyaoat lar. 

İkinci 18.rfm i~ne de muvakkat teminat ma.'kbuzu i!e teklif mektubunu ko
yacaklardır. Ve ihaleden bir saat öno& EncUmene tevdi edeceklerdir. 

5 - Proje ve keşif ve sair eerait hakkmda daha fazla mal!ımat almak isti· 
yenler Tokat Daimi Encümenine eksiltme gününden bir gUn öncesi.ne ka.daı 
her mesal gü.nU müracaat edebilirler. (2259) 

l11tanhut ikinci icra mtmurluAundan: 

Mehmet oAlu Osmanın tahtı ta~rrufun
da iken, Ba)•an Münibe.den btikrnz eltili 
resntmaJ MI!. liraya mukabil, birinci dere
cede ipotek irae eylediği Aksarayda Sofu· 
Jar mahaJlesinin R:ıgıpbey sokaAındı eski 
5 yeni 9 sa'.)'ılı .salı Şerif hemşiresine ait 
bostan arkası, Osman mahdumu Salih bos
tanı ve yıkıcı Hacı Hasan hane ve bahçesi 
solu 548,5 arşın müfreı rnaabııhce cepheşl 
nagıpbey sokaAile çevrilmiş 157 metre 
mıktarrnda maababçe ahşap hane ırttır-
ma)'a cıkarılmııtır. Evsafı zemin kat: 9 nu 
maralı kapıdan girlldiktc bir a,·hı üzerine 
zemini malta \'e toprak ta,·:ınsız dolaplı 
bölmeli ev altı olup buradan bir kapı ile 
çimento 'löşeli koridor llıerine bir oda ve 
hir hala ile ,seçilir, bu kmm sokaktan U 
numara alan "numerotıJ., .. Evin altından 
hııhçeye çıkılır. Rahcede kısmen tlmento 
<löşcli bir kmm Qzerinde 3 metre derinli
i! inde sarnıc tulumb:ıtı kuyu ve 8 meyve 
a~:ıeı "n rdır. Birinci kat: Dir sofa Qzerin· 
de üç oda bir h:ıl;\ bir gusulhtın' ,.e bir de 
zemini krt'~mcn mermer mııshık ta,tı ve 
maltız ~•lı:.lı bir mutfa#ı vardır. 

Umum mesahası 167,5 metra murabbu 
olup bunda 62,5 m«'lre murabbaı da bahçe 
dir. 

İşbu gayri menkule ftç yemlnll erbabı 
Titkuf tarafından 1835 Ura kıymet takdir 
edilmiştir. 
Arttırma 25-5·938 tarihine müsadlf Car

,amba günü saat 14 den 16 ya kadar daire 
de icra edilecektir. Talip olanlar takdir 

olunan kıymetin yQzde ye.dl buçulu nfa
betlndc pey aktesi veya ulusal b ir banka
nın teminat mektubunu •ermele meC'bur
dur. İfbu arttırmada verilecek bedel kıy
meti muhammenenln y{lzde yetmiş beşini 
bulmadılh takdirde son ırttıranın taahhil
dQ baki kalmak ışırtlle arttırma 15 ıüa 
daha temdit edilecek 13-6-938 tarihine mil· 
sadif P3Zarte!li l(ÜnÜ saat 14 den 16 ya 
kadar temdiden milza;)'edeye devam ola
n:ırak en çok arllıranın nstnnde bırakıla
caktır. Arttırma peşin para iledir. Miltera
kirn verıi '\"e tanıifiye '"e tenvirh·e ve tel
Hllye, ,.akır karesi borçluya alt olup satış 
tutarından tenıil edilecektir. Tapu harcla
rile 20 senelik nkaf taviz bedeli milşterl
ye aittir. 2004 numaralı icra .,e tnls kanu
nunun 126 ıncı m:ıddesi ne te•flkın tıptı 
alclllerile sabit otmıyan ipotekli alaC".akh
larla d f 1 e r a l A k ı d a r 1 a-' 
rın irtlra'k hakkı sahiplerin hll haklınnı 
husualJe faiz ve masrafa dair olan iddia
larını l!An tarihinden itibaren 20 ıün !cin
de 03S-32i2 numaralı dosyasına blldirnıe
Jerl lAzımdır. Aksi takdirde baklan tapu 
slclllerlle ııablt olmıyanlar satış bedelinin 
payla~asından hariç kalırlar. 

Arttırma şartnamesi herbs tarafındın 
"örQJebflmek fiıere 4-5-938 tarihinde lc:ra 
divanhanesine asılı bulunacaktır. Daha 
fazlı malOmat almak lstlyenlerln 935 32i2 
numaralı dosyasına milrıcaalla 'l'azlyet ve 
takt!lrl kıym~ raporunu ~ttblllrler. 

Arttırmaya iştirak edeceklerin bu ıtarri 
menkule alt bilUln malı\nıatı 61renmlı ad
dolunacaklan ilin olunur. 



Elinde bir de boynuz vardı. Boynuzu 
ağmıa götürüyor ve bana ıesini duyu· 
rabilmek için olanca kuvvetini sarf edi. 
yordu. Çehresi o kader korkunç idi ki, 
insan ne ka:lar tamsa, gene korkmama· 1 
ama imkln yoktu .. Arabayı birdenbire 
durdurdum ve indim. Apanıız karJiml 
~kan bu adam, her yerde cesaretimi 
kırıyor ve beni Umitsizliğe dü§Urüyor
du. Kendisine: 

- Zannederim artık, çok ileri gitti· 
iinizin aizde farkmduıruz. • dedim • 
Korkunç yilzünUzü görmekten artık 
usan çgetirdiğimi aöyleraem gQcenme
yin.iz. Bir gorili aridıran yiUUnilzil glSr· 
meğe tahammillüm kalmadı. 

- Siz kendi yUzUnUzUn bir k\Ulıy& 
mı benzediğini aanıyoraunıu • diye ce
vap verdi • • Böyle ııkark brııJatma· 
mıza sebebiyet veren gene eininlz. Be
nim dolaıtıfım yerlere dıima m geli
yor,wıuz. Buna rağmen, gene itiraf e
diyorum, dün siz olmamıt olsaydınız, 
bir tavpn gibi avlanmıt olacaktJm. 

Katil ba§lı adam, bu aözleri tayler
Jren kıpkırmızı olmuıtu. Eliyle ifatet e· 
derek: 

- Hem de tam buracb.. Bu nokta· 
da .. d~di ve çakılları kırarak yere dilt· 
ınü1 olan kurıun tanelerini gösterdi. 
Gülerek dıı: çöktü .. 

- Peki, 5iz buraya neyle geldiniz1. 

diye sordum. 
- Yaya olarak.. Hiç bir veuite 

rastlayamadım. 

- Omıandan vava mr ırectini%?. 
~Yet. .... 
Evet. demesine ratmen, atakJmpla

h hiçte kirlenmemitti •• Eter ormandan 
geçmiı olsa, bu rogan iskarpinlerin ıry
nlmast 1izmı gelmez miydi?. 

Bundan, muhakkak bir vasıta ile gel
miJ olduğu anlaplryordu. YUzUndcn 
ve harekatından JÜphelenmcğc ba~a-

romanı 

-- Otomobiliniz nerede?. 
Diye eordu. Birdenbire !arkma var-

dnn. 
On altı silindirlik arabam yolun üze-

rinden yok olmuştu .. KC>Cıi) bir otomobil 
birdenbire nasıl ıır olabilirdi. Katil 
batlı adama dönerek hiddetle bağır. 

dun: 
- Şeytan sizi, kurıunlannızı ve ka

manızı yok ettin l dedim. Ve koprak 
yola çıktmı. Yokut qağı olan yolda o
tomobilin tekerlek izleri göze çarpıyor
du. Ve bu izler yolun imtidac:lmca de
vam ediyordu. 

Eter otomobili birisi almıf olsa, mo. 
tar giirültüsüniln itidilmeei Jhım ge
lecekti. Farzedelim ki, frenleri geyte· 
mit olaun, o nman arabanın muhakkak 
bir tarafa çarpması llmn gelmez miy-

di?. 
On altı silindirlik Aerodinamik bir 

makinenin kendi kendine yokut apğt
ya inip, tehlikeli ve korkunç bir virajı 
d3nmesine imkan varmıydı? tıte bu bir 
muamma idi! .. 
Arabayı bulmak üzere ıür'atle yoku. 

fU indim. Virajı kıvrılınca, arabeımın 
yolun tam orta yerinde durmakta oldu
ğunu hayretle gördüm, her tarafını yok
ladım, ıapasağlam .• Yalnız, golf elbise
ler giymi1 bir aıdeaı, ormanın yü.bekçe 
bir yerinden otomobili gözetliyordu. 
Çok kullanılmtf elbiselerine, eski ayak
kaplanna ve ppbıma rağmen, bu a. 
damın astı bir ~c clduğu hallerin· 
""" v,. bVTt"l11rmdan anlaşılrvordu. 

A•beyr ~an ~ konuol M
tlkten 110nra. buton yutmuı ctbl duran 
ve pi posun çeken 2dama dl>ndUm: 

- Otomobili buraya getiren &iz mi
siniz? Dedim. Adam piposunu eline a
la~ık, yabancı bir fiveyle cevap ver. 

di: 
- Ben ıizin makinenizin bekçisi mi

ylın? Buraya nasıl gelmiş oJdufunu ne 
bileyim?. Scnra ıiz kime hitlp ettiğini
zi biliyor musunuz? Bu yol benim tahtı 
tasarrufumda olan bir mülktu:. Siz, ou
ralarda t~zu dumana kattığımzdan 
dolayı ıuçlu.unuz· bile .. 

( Detıamı UOT) 

dun. Cebimde duran tabancaya sanl. 
mak üzere tetikte duruyordum. Bir ge
ce evvel atıhnıJ olan mermiler, beni 
fazkeiyle alikadar ettiği için, Onisma
yı on metre arkasından, ormanın içine 
kadar takip ettim. Sık bir onnanm 
i5eri$İndc idi. Ne in vardı ne de cin. 
burada bu adam bana her iıtediiini ya
pabilirdi. Llkin, o derhal laaı!m ıövdeli 
bir ağaca yaklaprak ağacın ıövdeıini 
oymağa baıtadr. o bu ı1ıe uiraıırken, ı R dyosu 
ben ormanın nibayetlerine dofru bala- ıstanbu a 18,30 Konferans: 23 Nisan çocuk haftası 
yordum. Te ba)Tamı mOnasebetJle çocuk eslrıeme 

Otuz adım k.arpmdaki çalı ve diken. turumu namına doktor Fethi Erden (ço-

lerin içerisinde bir ıeyler ıe.ıer Kibl ol- cn'k haftası Te bayramı> 18,45 Emlnönll 
d MU HalkeTl gösteril kolu tarafından bir lem. 

um. Derhal kendimi toparladım.. • sil 19,15 pJAlıla dans musikisi 19,30 ~on-
temadiyen bize bakıyor, baıan hafifçe feraos: Cniversite namına d~ent Munlr 
bqmı sallayıp, sağa ve aola çenrip du. Sarpyener (kemik baıtahklanndan ntltlı-
ruyordu. Bu bat bir kurt bapna da mln kemiklerde yaptılı tahribat ve onda~ 
benziyordu. Bir taraf t.:-wn bu garip bay- korunma çareleri> ı 9,55 borsa baberlerı 

20 00 Necmettjn Rııa ve arkadaşları tara. 
\'an bapru gözlüyor, diğer taraftan da fı~dan TOrk musikisi ve halk şarkıları 
katil batlı adam ile meıgul oluyordum. 20 45 hava raponı 20,48 Omcr Rıza tara. 
Birdenbire, bu korkunç suratlı meçhul fr;dan arabca ıö)·leT 21,00 ~ima ve arka-
ada.mı si11hından tecrit etmeği diltiln· daflan tarafından türk musikisi ve halk 
dUm şarkıları (saat ayarı) 2J,45 ORKESTRA: 

•ve: 1 _ Katalanl: La valliY· 
- Size ben de yardım edeyim, doa~ 2 _ Driıo: Polonez. 

tumr.. 3 - TosU: SWetto. 
Diyerek, elinden kemik ppb k&Jl111Yl 22 t5 ajans haberleri 22,30 pJAklı sololar, 

aldım. Ve olanca kuvvetimle çabtann o~ra Te operet parçaları 22,50 ıon haber-
ler ve ertesi ,onnn proıramı 23,00 SON. 

araaından bakmakta elan hayvan batı· llOKREŞ: 
11& fırlattım. Kananın dilmdtb bir iıtl. Paskalya dolayıslle neşriyat yapılmaya. 
kamet takip ettiğini ı&rdUm. Fakat, eaktır. 
ilabet etmediğine de emindim. JCamayJ BUDEPESTE: 

18100 
piyano, keman konseri 19,00 rad. 

•tmca, meçhul ve garip bat. homurda- orkestrası 20,oo 1ı,an orkestrası 21,00 
ftır ribi bir aeı çıkartarak kaçma&- ::Usn nakli 22,10 Budapefte konser or
bafladı. Bir kurt olsa, dört ayrk u.tUn- kestrası 23,40 caıband 24,15 ıfııan orkes-

de smımaır llznndı. Halbuki, bu bir ırası. 
kanguru gibi ilci aya"'- üzerinde kaçı· BERr.lN: ki" 19 00 15' 00 sındgarddan variyete na 1 • 

)'ordu. Kanguruclc"'ttl ziyade de bir a- :~:ıı konser 20,10 plAkla opera mfizl~I 
dama benziyordu. r..oo Viyıınad:ın v'ari)-ete nakli 23,30 hatır 

Fırlatmrt olduğum kamayı almak U- mliılk ve caıb:ınd · 
ıere koştum. Dikkatlice bakınea. ucu. RmfA: i 20 30 pJAk 21,30 
rıun iğrildiğini, fakat üzerinde bir dam- ıs,15 k~m~ :0°~;:111 ~u. 
lacık kan lekeıi bulwımadığını g8rdünı. t~~S~:~ı~ ' 
Bu, botuna mriedilmit bir kuvvetti. l 17 t5 orkeştra kor'lserf 18,15 ,arkılar 
'I'ekrır, katil batlı adamın yanına ıel- 10,15 kttar pJAkları 21,00 ~:~~and 22

•
5

!> ı 
dinı. Yola çıkınca, bena: mOıik 23,30 pllkla hafif m 

HABER-~~ 1 
" = 

Tarihte çocuk haf tası: 

Mektep seyirleri bir nevi 
çocuk bayramı idi 

... Çocuklar arasıra topluca bir te- \ : • ----·--.. -----· .. 
nezzühgaha götürülüp tefeiTiic ettiri- i Bu yazı rahmetli Abdurrah- i 
lirdi. O tenezzühlere mektep seyri de. i man Şerefindir. Tarihte çocuk! 

İstanbul Ef cndisinin tenbibat ve 
tcvbihatma dikçe cevab veren esnafa 
hiddet ederek yliilerinc o hamurdan 
birer parça. atardı. nilirdi O de i d kteb 1 haftamu andıran mekteb eeyir - : 

· v r e mc namına lerini bugün onun kalernile ha- 5 
mevcud olan müesseseler sibyan mek. ! tı~larken, memleketin irfanına E 
tebleri 'olduğundan seyirler aibyana :.· hi-~ d •-~ • -·-~ e en e.ıu nıaarif nazm- a 
milnha...cqrdr. j nı .ela hayır ile anıyoruz: : 

l§tc çocuklo.r bu cemaatle seyir ye. 
rine giderler ve hep bir ağııilan (ala 
Yusuf paşa, binler yaşa) nağm~ni 

tekrar ederlerdi. Mekteb seyirleri ya ilkbahar veya --.. -··----··--······-····· ......... : 

sonbaharda tertib olunurdu. Çocuk -
lar ve hoca ve kalfalar ve mahalle 
(eşbeb - kabadayı) ve delikanlıları 
ve bazı ç~uk velileri bu cilnbil§e iş· 
tirak ederlerdi. 

Çocuk velilerinden toplanan para i
le yemek hazırlanırdı. Muayyen günde 
biribirine yakm bir kaç mahallenin 
mektepleri yukarda tarif olunduğu U. 
zere cemaat olarak ayrı ayrı yalanda 
bulunan bir seyrangfilıa giderler ve 
orada. çocuklar oynarlar, hazırlanan 
yemekleri yerler, akşam üstü evlerine 
dönerlerdi. Mesela F.dinıekapısı sem. 
tindeki mekteblerin seyri Bayrampap 
kırlarında olurdu. 

Gelelim tertibata: .Mekteb çocukla
n yabanlık elbiselerile başlarına. bir 
sivri kUlah giyerler ve ellerine kamış· 
tan uzunca bf r bayrak alırlardı. Külih 
ve bayrak buttln talebeler için mecbu
ri idi. 

Külahlar mukavvadan yapılır, ee • 
kerci külihı biçiminde, yarım ll'§m 
kadar uzunluktadll". Yapanlar aktar. 
lar ve EyUb oyunakçıla.rıdır. KUWım 
fiattna göre, adW, ortası, iyisi olur. 
Adisi mukavva üzerine yapı§bnlmıe 
bir elvan kiğıdmd&n giydirilir, bede
nine soğan tanelerinden de klğrtla.rla 
süslenmig, pUsküllenmiştir. Ve tepesi· 
ne de Uç parmak yüksekliğinde çöpe 
yaprştınlmıı kiğıd parçasından bir 
kUçUk bayrak dikilmiştir. Bazılarının 
alt yanma geJecek cephesine bir de 
küçük ayna parçası yr.pıstırılmıştır ki 
buna aynalı killfill derler. Adileri bir 
iki k~a verilirse aynaiılar bet altı 
kul'Uf& atılD' w f1JAmn aynalı ldıiA
hı var! diye ötekilerce huretJ mucib 
olur. 

Bayraklar da birer uzun kamış ucu. 
na konulmuş kağrt.tan yapılmıştır. 

Mekteb seyrine boy sırası ve tabur 
dizisile gidilmek Mettir. 

Sivri tuıahll ve eli bayraklı oldukça 
temiz giyinmiş bu alaylarm temaşası 
hO§ bir &eY olııa gerek. 

Çocuklann şevk ve §etaretini art
tırmak için her mektebin seyrinde 
merkebe ters bindirilmiş bir İstanbul 
Efendisi bulunmak p.rttı.1sta.nbul Er 
fendi8inl temsil edecek kimse mahal
lenin tatlı kontıfUr, lltlfeci ve olduk. 
ça ya§lı adamlarından seçilirdi. Ken
disine cübbe ve büyük kavuk gtydlrl. 
lir, bedenine soğan tane-terinden di. 
zilmiı bir teebih uıhr, eline de bilek 
kalınlığında bir çubuk verilirdi. Çu
buğun ıutesl lülecilere sureti mahsu· 
sad& ıipariı edilerek yUz dirhemden 
ziyade tUtiln alırdı. Bizim mektebin 
seyrinde Hasan baba isminde yeniçe
riden kalma bir ihtiyar adam latan. 
bul Efendisi olurdu. 

Bu utanbul Efendisinin vazifesi ne
dir! .• 

Gü.r.ergahta bulunan dilkkAncılar • 
dan ve yolda tesadllf olunacak tabla. 
k!r ve kUfecilerden sattıkları egyanm 
cins ve nevini ve flatlannm narha uy
gun olup olmadığının sual ve tahkik 
ile kusuru görülenleri cezalandırmak· 
tı. 

Mesela bir bakkalın önUne gelince, 
zeytini, şunu bunu bozuk ve çUrUk o
lup olmadığını muayene eder, fiatmı 
sorar ve tUrlU lfttifelerle bakkalı af. 
!eder veya mesel! yanın okka pey
nir vcnneğe mahkfun eylerdi. Kulluk. 
çuluk vazifesi yapan delikanlılar cm. 
rini yerine getirirlerdi. Esnaftan yine 
§aka olarak falakaya yatınp dövdüğü 
de olurdu. O esnada çocuklann keyif 
ve ne§eSlne payan olur mu? İstanbul 

tuhaf muameleler yapılırdı. Simitçi 
ve Kuşlokumcu gibı esnafın tablala
rı yağma olunduğu vaki idi: badehu 
parası muallim tarafından ödenmek 
§al"lile ... 

İstanbul Efendisinden başka mc.k. 
teb seyrinde bir timarhane delisi bu. 
lunurdu. Mahalle delikanlılarından 

biri deli kıyafetine girer, kısvesini o
na göre uydurur, boynuna bir zincir 
takarlar. GüllAbicisi zinciri tutar. 
Göğsünde topraktan bir Iô.zmılık ası· 
b. İçinde leblebi unundan yoğurulmuş 
yumuşakça bir hamur. Yollarda saç
malar söyler, bazı geçici ihtiyar ka. 
dınlara ve avanak satıcılara. bulaşır
dı. 

Bu Yusuf pa§a, mckteb seyrini ilk 
yaptıran zat olmalıdır. Herhalde es. 
bak sadrazam Yusuf Ziya paşadan ev
vel olsa gerek. 

Seyir mahalline varılıp da karşı ta· 
raftan ba§.ka bir mekteb talebesi daha 
görülürse o vakit nağme değişip her 

iki taraf: (Bizım tayfa hu, karşıki 
tnyfa dız!) diye bağrı§ıdardr. 

Bu seyirler yalnız mekteb çocukla_ 
rma değil, mahalle ahalisine de bir 
hoşça eğlence olurdu ve kiraz veya 
ilzüm vakitlerine tesadüf ettirilirdi. 

Abdülazizin saltanatının başlarına 

kadar silrmilş vel 280 tarihlerine doğ
ru kesilmi§tir. 

Bey•i'·ÇAGLAYAN c. .. .-
MEŞHUR RAKKASE 

Namet Elmasriyye 
Aynca: Anadolu ve Zeybek Reviileri 

Mupaniyeler: MAHMURE ŞENSES, FAtDE, AYDK, 
RADiFE DORDANE 

Muhte§em uz heyeti. Tel: 40335 

4-938 ~ ı..laeJ,ınd-n itibaren tatbik edilecektir. 

SON 

Yeni 
ÇIKAN 

plaklar 

ODEON 
Malatyalı Bay Fahri 

No. 270210 - Erzincan şarkısı -Ayşem gider su yüzünde 
-Halk §arkıs.ı-Elinde altın~ ,.. 

Bay Refik Ba§aran 
No. 270211 - Halk şarkısı - Şen olasın ürgüb 

- Halle şarkısı Manavgat yolları 

Avanoslu Bay Salahaddin 
No. 270212 - Halk şarkısı - Ak koyun meler gelir 

- Halk ~SI - Suya gider has gelin 

Erzincanlı Bay Salih 
No. 270213 - Erzincan §ariası - Gül koydum gül tasma 

- Erzincan §3rlosı -Havuz başının gülleri 

Urfalı Bay A. M. 
No. 270214 - Urfa Sünbülesi - Felaket dideler 

- Urfa tecnisi - Sevdim bu küçük ya§ta 

Kanmıi Bay Ahmet 
No. 270215 - Rast taksim - Kanunla 

- Hicazk~r taksim - kanunla ------~~~------...;;;;;;;~;;;. 
SiGARA TIRY AKILERINE MOJDE 

Fenn~n son icadı v: yUzde 89 derecesinde tütünün Nikotin, 1 
Pddin, Amonyak ıibi tütündeki zararh maddelerini eU.ıeıı 
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Sıhhi 
ağızhklar 

Efendisinin en bilyUk kahrmı çeken- Avru~dan ıelmlıtir. 
ler tiltUncüJerdi: çünkU bir iki avuç 
tUtUnle 1Ule dolmaz! Dolunca Ustüne ıo, ~ded ilacile beraber 150 Kr. Satıı yeri Pll'u PAZARI Sultınb•mam 
nargile gibi ateş dlr.erler. öteki tUtUiı· lznur: Kemeraltı, M:ızhar Öngör - Buna: Uzunçarıı saatçi Nureddin. 
cUye varıncaya kadar da lUlede bir 1 Ankara: TütllncU Ali TUmcn, T Vıan. Zonguldak: Saatçi 0111Wl Gur-
§eY kalma.zdı. TUtUn vermemekte yap- d~~. T~zon: H~kkı Atmaca, kunduracılar - Adana: Hacı Halil Yafca· 
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re yine neeeyi arttırmak için tuhaf 



Bazı insanları afyon nasıl zeblrlemlşse, 
sizi de Holt \lud· zehirlemiş 

General 
Muharrem 

BlltUo Tekirdağlılar tarahndan 
uğurlandı -52-

Holivudu terkedeceğim. Bu son ge
cemdir. Not defterim:i artık kapa
dım; bagajlarnn trenle gitti, ben "de, 
buradan beş bin kilometre mesafede, 
Nevyorkta bulunan ve beni Fransaya 
götürecek olan "Norınandi" nin hare
ketinden yirmi dört s&.at ·eyvel tayya
reyle gideceğim. Artık ben bir yolcu-
9an başka. bir şey ci'eğilim; artık hiç. 
bir §eY düşünmüyorum; hiçbir şey be. 
sab etmiyorum; hiçbir şey tetkik et. 
mi yorum; sinemanın bu mukaddes 
şehrindeki son günümü, brujrboş do
laşmakla geçiriyorum. 

"Klover klÖb., de, Marlen yannnda 
oturuyor. Siyah elbiseler giymiş, so
luk çehresi hale şeklinde geniş bir 
şapkayla çevrilmiş. Ondan başka, Ho
livudun eskilerinden olan birkaç kişi 
daha var. 

- Öyle zannediyorum ki. diyorum, 
bu memleketin kuvvetini tevlid eden 
her şey bir formUl içindedir. En meş
hur ve en büyükler arasında dahi, Ho. 
~ivudda kim mes'uttur? Hiç kimse. 
En sefiller, en ehemmiyet.sizler ara • 
sında dahi Holivuddan ayrılmak isti. 
yen kim vardır? Hiç kimse. 

Buna bir tek isim verilebilir: zehir. 
lenme. Daha şairane olan diğer bütiin 
tabirler: teshir, din, ümid, mistik §µ 

tıbbi, fiziki teşhis: z.eh.lrlenme önün
de boş birer kelimedir. Ba.zı iruıanlan 
afyon nasıl rehirlemişse, sizi de Holi· 
vud rehirlemiş. Holivudun, tabii, te
rem bir saadete kavuşturduğu bir tek 
insan var mıdır?,, 

Herkes susuyor. Birisi de, sahte bir 
kahkaha atarak şöyle diyor: 

- Doğru, böyleleri çok değildir. 
Hayvan yırtıcıdır. Kendisine verilen 
şeyleri dört be3 sene içinde yutuyor. 
On senelik muvaffakryetini aşan kaç 
kişi vardır. On senedenberi burada o. 
lan siz varsınız, Marlen. Ga.rbo on 
dört senedenberi buradadır. Loretta 
Yung,Konsta.ns Benet, Ja.n Kravford, 
Vilyam Povel, Vallas Beri, Norma Şi. 
rer ... Ya sonra? .. En parlak, en neşeli 
devirlerinde her seyi mahveden hayat 
makinesi içine atılan ölülerden, krrk 
yaşlarına vannıyan üç yüz ölüden 
bahsetmiyorum. Fakat diğerlerini, ha.. 
la yaşıyanları, bir müddet için dün
yanın gözü önünde, en yüksek şahika
lara ulaştrrılmr!} gibi göst.erilerek, bu 
gün silinen, unutulan, mahvolanlan 
ınevzubahs ediyorum. Giş hemşireler 
nerede? Talmac hemsi reler nerede? 
Mey Mürey nerede? Bebe Da.nyels ne
rede? Glorya Svanson nerede? Ani ta 
Paj nerede? Büster Keton nerede? •• 

Bu sözler, herkes Uz.erinde garib bir 
tesir bttakıyor. Bu masada oturan 
herkee, hatırrasından bir isim, bir ha
yal ~ıkarıyor. 

- Ce~en gün, bir evvel ararken, 
dım. Figilranlıktan kurtulup yüksel • 
mek istiyor. Halbuki harab bir halde. 
Buna imkan yok. 

- Ban.kroft sık sık Evelayn Brenti 
görüyor. Şüphesiz beraber şöhret ka. 
zandıkları devirleri hatırlıyorlar. On
lar da "Santral Kasting., in telefonu
nu bekliyorlar. 

- Bı.tııdan iki sene evvel ölen Var
nerin sahne vazn Ja.n Dannesi'yi ha
tırlıyor musunuz? Altmış bet yaşında 
olan annesi figilranlık yapıyor. Var. 
ner ona gayet iyi muamele ediyor. o. 
na kabil olduğu kadar futa figüran. 
lrk yaptırılması hususunda emir ver
miştir. 

- Geçen gün, bir evvel ararken 
• 1 

Adriyen Arn tarafından inşa ettirilen 
evi gezdim. Olur şey değil. Her ta.raf 
kıymetli taht:ıdan veya altındandır. 
Banyo salonunun ortasında atlastan 
bir kanape var. Adriyen bu evde asla 
ikamet etmemiştir. Bu saray ha.Zil" ol
duğu zaman onda bir tek dolar kal. 

. mamıştr. Şimdi kendisi, bu sarayın 

;ı.•anmda iki odalık tahta bir kulübede 
ottirmaktadır, 

- Ya. kliçük Pat Falli? Herkes onun 
Con Cilbertlc çevirdiği filmden sonra 
meşhur o1acağınr 7.anııetmişti. O ise, 
bir anda her şeyden vali:'~. Evan-

jelist oldu; ''Selamet ordusu,, (Bey. 
nelnıilel ve dini bir hıristiyan teşkill. 
tı) na girdi. Orada da mes'ut olamadı. 
Şimdi Viijıirle Natrara.ga. köşesinde 

bir "drog • stor" da hizmetçidir. 
- Geçen akşam eski aktörlerin ay

lık toplantılarına gittim. Cidden kor· 
kunç ve kalb sızlatıcı bir manzara .•• 
lcabmda yemek salonu ve temaşa sa· 
!onu haline ifrağ edilebilen eski bir 
şa.pelde toplanıyorlar. Oraya en iyi 
ve en temiz elbiselerini giyerek, ihti
yar aktrisler de boyanarak geliyor. 
lar. Bu senelerin, ümitsizliğin, inkisa. 
n hayalin yıprattığı maskeler altında 
bazan, dünyayı teshir etmiş olan çeh. 
releri, tebessümleri görürsünüz. Ye -
mek yiyebilmek için ancak birka.ç 
santim veriyorlar. Sonra, herkes, san
dalyesini sahneye doğru çeviriyor ve 
aralarında en cesuları numaralar ya· 
pıyor, şarkı söylüyor, dansediyorla.r. 
Bunların arasında öyleleri vardır ki, 
herkes bunların uzun zamandanberi 
öldUklerini veya kaçtıklarını, memle • 
ketlerine dönerek ailelerine karıştık. 
la.rmı zannediyor. Halbuki onlar gi. 
dememişlerdir. Meçhul bir şekilde ha.. 
la yaşıyorlar. Hala buradadırlar. 

- Klınbilir, belki bU. de bir gün 
''M.ovies Picture Fund" (Aktörlere 
yardnn sandığı) ndan sadaka isteme

. ye mecbur olacağız. .. 
Marlenle ben, bütün gece, bUtün 

barlarda ev kabarelerde dolaştık ve 
bunlann hepsinde, her sigara satan 
kız, her vestiyerci kız, ya kendisini 00.: 
ğenecek olan sahne va.zuru bekliyen 
bir insanın heyecanlı tebessümü ile ve 
Ya.but da .... her çareye başvurup artık 
her §eyden vazgeçen ümit.siz bir te -
bee&Umle gUUimsediğini gördüm. Ho
lf vudun son ~aliıillelerine, Meyn Stri. 
te, Los Anoolosa kadar, bin Sessir 
Hayakava'run hulyaya daldıkları Ja. 
pon mahallesine, bin Pol Robsonun 
dans ettiği renci mahallesine, güzel ve 
bitkin kızların, musikinin ahengine u. 
yarak, konjestyon'a tutulmuş işçilerin 
önünde soyundukları "Bürklesk,, !ere 
kadar gittik. 
Şafak s-Okerken Marleni evine bı

raktım. Apartımanı, her gün olduğu 
gibi, çiçeklerle doluydu. 

- İşte, dedi. Holivudu gördünüz. 
Onun hakkında fena şeyler yazma • 
ym. Burada ezilen ve kendilerini 
mahvedenlerin, hila kendilerini bura· 
da feda etmekte hangi acı zevkleri 
duyduklarını ve buna mukabil mabud 
haline getirilenlerin za.f erinde hangi 
gizil inkisarı hayaller ve nedamet bu· 
lunduğunu anlamağa çalışmayın. Ho. 
livud zalim ve gayri insani midir? E. 
vet, fakat her akşam o, acı ve gailele. 
ri teskin eder; kırk milyon erkek ve 
kadının hayal ve santimantalizm.ini 
besler; her akşam kırk milyon rüya 

Tekirdağ,' (Hususi) - Tümen kv· 
mutanı general Muharrem Mylum !s
kora Birint.;i ordu kurmay ba§'k.anlığına 
tayin edilmit ve diln binlerce yurtda· 
§rmızın candan sevgileriyle uğurlan • 
rnıştrr. Tekirdağı halkının derin mu • 
habbet ve saygısını kazanan gcneralmuz 
hareketinden evvel bütün a1aylan, 
resmi daireleri, melttepleri, müesseseleri 
ziyaret ederek vedala§tlll§tır. 

Tümen komutannnız §Crefine Bele -
diyede 40 kişilik bir ziyafet, öğretmen
ler tarafından bir çay ve askeri gazino· 
da bir veda balosu verilmiştir. 

Generalımız Tekirdağmdan ayrıla -
~ağx gün bütün subaylar, tntmurin, 
mektepler kendisini uğurlamalt i_çin or
duevinde toplanmışlardı. Bu hududsuz 
bağlılığa memnun olan generclmuz ken
disini teşyie gelenerin birer lıi.rer el -
]erini sıkmak suretiyle teşekkür etmiş
tir. Valimiz ve devair müdürleri gcnc
rabmızı Çorluya kadar uğurlanuşlardır. 

Tekirdağda 23 nisan 
Hakimiyet bayramı ve çocuk hafta· 

sı münasebetiyle Tekirdağm<la bütün 
mektepler birer müsamere hazırlamış
lardır. Ayr~:.a Edime muallim mekte -
binden de (25) kişilik bir kafile Tekir
dağma gelerek, 23 nisan gecesindt 
(Oğuzlar) piyesini oynayacaklardı':. 
24 nisan pazar günü de şehrimizde bü
yük pehlivan goJ.reşleri yapılarak kaza 
birincileri seçilecektir. 

Kuş yemi 
Bu yıl Tekirdağından yabanc.ı mem· 

leketlere (130,000) çuval kuşyemi ih· 
raç edilmiştir. Bu yıl yapılan ihracat 
geçen seneden (20.000) çuval fazladrr. 

Iğdır Pamuk 
rekoltesi 

Tahmin doğru çıktı, iki buçuk 
milyon kilo ·pamuk alındı 
Iğdır, Hususi) - Iğdır kooperatif

ler birliğine bağlı, Başköy,Iğdır, ve 
Taşburun kooperatiflerinde ortakların 
pamuk teslimatına devam olunmaktadtr. 
Bu dört mmtalı:anın 938 rekoltesi evvel· 
ce tahmin edildiği veçhile 2500000 ki
lo taranmış pamuktur. Talımin.de bu 
kadar isabet, şimdiye kadar duyulmuş 
şey değildir. 

Dört mıntakadald çırçır fabrikaları 

azamt bir intizamla çalışmaktadırlar. 

Bunlardan, Başköy Taşburun ve TuL· 
lucadaki fabrikalar yalnız iJrçırlama 

ameliyesi ile tavzif olunmuşlardır. S· 
tandart ve balya Iğdır merkezinde ya
pılmaktadır. 24 mart tarihine kadar çı· 
kan balya adedi Iğdır hesabına - 7283 

Başköy hesabına - 1092., Taşburun 
3138 ve tuzluca kooperatifi hesabına 
315 olmak Uzere cem'an 11797 stan -
dard balyadır. 

yaratır. İşte bunun içindir ki size bir 1 

1 
gün: ''Holivuda dönmekten memnun . Yurddan 
olup olmadığımı bilmiyorum,, demiş- KUçUk Haberler 
tim. ~~akat yine bunun içindir ki, bu- -------------
radan giders<>m, tekrar dönerim.,. ~ Bürhaniyede bir ay içinde be§ 

Marlen'in gözleri mahzunlaştı, he . sürek avı tertip edilmiş ve 44: domuz, 
men hemen mavi safir haline geldi. iki kurt, üç çakal vurulmuştur. 
Yorgunluk yanaklarını oyuyordu; ma- "' Beyşehirin Aşağı Soma köyünde 
kiyajı altında teni, fildişi renginde, Yörük Ahmet ayni köyden Şerife ile 
sanki şeffaftı. tarla hududu için kavga etmiş ve ka. 

TUZAK dmı döğe döğe öldürmüştür. Katil ya· 
Yalnız kalıyorum . Otelime gitmiyo. kalarunıştır. 

rum, uyuyamıyacağımı biliyorum. o. * I<onyadaki tarihi eserlerin tamir . 
tomobilimde. Sunset Bulvar boyunca, !erine başlanmak üzeredir. 
Beverley Hills'den ge~erek. Pasifik'e ~ Konya çocuk esirgeme kurumu, 
kadar uı.anryorum. önümüzdeki 23 nisan bayramında ilk 

l{endimi Holivudun yegi;.ne hakimi, okullarda okuyan öksüz ve yardıma 
yegane yaşıyan insanı hissediyorum. muhtaç 122 c;ocuğa elbise, ayakkabı, 
Geri Kuperln pencere kanatlan kapa. şapka ve c;orab verecek, otomoblllcrle 
lı, Jan Artilrün penceresi aralıktır. gezdirecektir. 
fakat oraya tırmanırsam. onu vahşi ~ Bartında yapılacak modern ha 
çocuk çehresiyle uyurken görürüm. pishane binasının temelleri merasim· 
fren DünUn bahçesi önünden ge~er • le atılmıştır. 
ken, bir köpek uyanarak havlıyor. ~ Akşchirin · Doğanhisar nahiyesi 
Klark Ckybl'in bahçesinde ise. bir iyi su t emin etmek için belediyeler 
çift çizmenin kurutulmaya çıkarıldığı- bankasından bir istikraz yapacaktır. 
ru görüyorum. Garbo tarafından brra- • Sıhhiye vekaleti Konya mmtaka.. 
kılan evde bir. penctıre kanadı müte - smda bataklıkları kurutma işinde el. 
madiycn sallanıyor. de edilen büyük muvaffakıyetlerden 

(Deuamı oor) dolayr vali Cemal Bardakçıyı tebrik 

Seyahat Notlan 

•• 
Uç yılda camları ta-
kılmıyan mektep! 

Bu mektep, fakir blltceli bir şark vilA· 
yetinin kervan geçmez köyünde değil 

Efes harabelerini saklzgan lzmirin 
Selçuk nahiyesinde 

Öyle bir yer ki her ay yüzlerce seyyahın 
ziyaretierJle dolup boşanıyor 

""-'---
Alt pencereleri uç senedir oam görmiycn Self1ıkım yeni meHcp binmn 

İzmir, (Hususi muhabirimizden ) - } 
İzmirden çıkıp Aydına doğru seyahat 
edenler bilirler ki Efes han:.belerini sak
hyan ve geçmiş bir medeniyetin ankazr
nr muhafaza eden Selçuk nahiyesi bu 
hattın üzerindedir. Oradan geçen her 
yolcu, eğer acele işi yoksa, Selçukta bir 
gün kalmaktan kendini alamaz. 

Ben Kuşadasrna gitmek üzere bir gü. 
nümü bu şirin nahiyede geçirirken hiç 
te srkılmadım. Bir nahiye olmakla be
raber, bır ~oK' mumaSil ri.iliiye ve hattll 
kaza merkezlerini bile utımdrracak ka
dar güzel ve kalabalık elan Selçukta, 
Selçuklu dostlarımın arasında iyi bir 
gün yaşadnn. 

Hergeyden önce kaydetmeliyim ki, 
tarihi eserler bakımından pek fazla e
hemmiyet kazanmış olan bu nahiye, bir 
turist memleketi halindedir. Ben orada 
kaldığım gün 14 yabancı turiste tesa. 
düf ettim. Selçukun, yahut yabancxlarnı 
dille.inde hala Efes - Aym.ulog adım 
taşıyan bu incir memleketinin inkişaf 

etmiş tarafları derhal göze çarpar. Bir 
turist memleketi olduğu için, gördüğü
mUz inkişafı sadece şehircilik n<>ktasm
dan değil, ayni zamanda yc.ıbancılara 

göstermiş olmak bakımından da iftihar 
la anmak isteriz. Fakat bu arack:ı acı ba· 
zr noktalara da ilişmek gerektir. 

Eskiden Selçuk, İzmir - Aydın hattı 
üzerinıde üç beş damlı bir köydü. Halen 
tzmirde incir tüccarlığı yapan Rifat 
Baran isminde münevver bir zatın hi
mayesinde çarçabuk inkişaf ediveren 
bu köyceğiz, şimdi Trakya müfettişi 

bulunan general Diriğin de dikkat na. 
zadarmı üstüne çekince daha çok bil· 
yüdü. Ve şimdi iki bini mütecaviz nü
fusiyle kUçük bir kaza merkezi halin. 
dedir. 

lhraootçı Rifat Baran Selçukta gü
zel binalar, caddeler ve güzel bir mek
teple bir çocuk bahçesi yaptırmış, ge. 
neral Kazımın da daimi teşvikleriyle 

muhitte bir topluluk hayatı y<.r<'ttığı 

kadar incir mahsulünün tekniklcştirile
rek nahiyenin iktısaden ilerlemesi için 
ne lazımsa esirgememiştir. Bugün Sel
çukto bir hareket görülüyorsa bu, bir 
kaç s~ne evvelki o çalışmaların eseridir 
üstüne hiçbir şey ilave edilmemiştir. 
Anc:ık kaydetmek istediğim şudur ki 
yapılanların takviyesi §Öyle dursun. 
mevcut eseler bile ihmal elclilmiş, ba 
kı'f!l§ıZ kalnıı~tır. 

Mesela: Mektebi gezdim. Bu güzel 
eserin üç sene evvel takı:lamayıp, kal
mış olan pencereleri hala açık duruyor ı 
Bazı yerlerinin grvaJarı bile dökfilmeğe 
yüz tuttuğu halde masraf küçükken ta-
mir görmüyor. 

. 
Çocuk bahçesi bakuruuz kalmış. Et

rafmx saran duvarlann betonları dökül. 
müş başını kaldınp bakan yok .• 
Eski eserleri muhafaza eden müze bina 
sınm eskisi kadar ihtimamla üzerinde 
durulmadığı ıda belli. Bir posta telgraf 
binası var ki içine girince örlimceklerc 
tesadüf ettim. Kimbilir her gün bu bi
nayı kaç tıaone yabancı turist gôrüyor! 

Kıyılarda yollar bozulmuş; kasaplar 
ve aşçılar kontrolsuz istedikleri gibi 
hareket ediyorlar. 

Daha neler saymalı? Üzerinde durul
sa uzar gider .. 

Kalabada nahiye müdürü yok.. Bu 
vazifeyi köy muhtarı yapıyor. Fakat 
köy ihtiyar heyeti bu saydığım şeylere 
karşı niçin harekete geçmiyor? 

Se1çuklulardan bazılarını dinlcldim: 
-Biz yeni eser görmekten ümidimi. 

zi kestik. Jt::sasen bunu beklemiyon.u: 
da .. Lakin hiç· olmazsa mevcut eserlerin 
muhafazra ve himayesine ihtimam edil
se ... diye acınıyorlar. 

Buna biz de acmmz. Çünkü bir tu
rist memleketinden bahsediyoruz •. 

Bugünlerde belediye teşkilatı kurul
masr da mevzuu bahsolan Selçuka e· 
hemmiyet vermek gerektirı a 

Tarihi eserler Jxlynağı Yeni Selçuktan bir göninüŞ 

\'e t akdir etmiştir. 
"' Konya kız muallim mektebi tale

besinden 60 kişilik bir grup Niğdeye 
bir tetkik seyahati yapacaklardır-

:,.. Konyada daimi bir sergi binası 
yaptırılması kararlaştırılmış ve pro • 
je1eri hazrrlanmaya başlanmıştır. 

• Ceyhan tüccarlanndan fıay Sani 
Ceylıanda yapılacak mem.le}ct hasta· 
nesi için 60 bin lira. tebenii etmiş ve 
parayı bankaya yatırmıştır. 

lf. Zonguldalrta çıkan Zonguldak re· 
fikimiz on be§inci yılma basın tştlT 
Tebrik eder, muvaffaklyetler dileriz. 



23 NiSAN - 1938 

[an~zı11r,.] 
Cinsiyet 

VE 

Şahsiyet 
S ~aıla Napolgon, zaferden zafere 
koşan namdar blıer humandan 
oıauklaıı kadar çok meşhur biıer 
Don/uandu lar 

·vazan: Dır. ~asam A<dlasan 
Bir ferdin şahsiyetini çerçeveliyen bel

libaşlı kabiliyetleri arasında seksüel kud
retin mevkii çok mühimdir. Çünkü ha· 
yatımızın bırçok safhalarında ve bilhas
sa ruhumuzun heran değişen müsbet ve
ya menfi heyecanlarlle buhranlarında 
rolü büyüktür. Modem cemiyetlerde 
(seksoloji) yani maddi veya ruhi mahi-
r ette seksüel sevkitabiilere ve mekaniz· 
matara ait bilgi ilmi, tabii ve maraz! 

ruhiy:ıtm ve pratik sahada pedagojinin 
en esaslı bir şubesini teşkil etmektedir. 
!Ik insan cemiyetlerinde otorjtesine en 
ziyade saygı gösterilen kuvvetli erkek. 
aşağı yukarı bir nevi donjuanlık yapabi
len ve kadmlann gönüllerini kolaylıkla 

fetheden erkek idi. Kabile ve cemaat re
isleri hep bu erkeklik kudretlerile tema
yüz eden erkeklerden seçilirdi. Bugün da
hi Poligaminin yani birden fazla karı 
alm:lnm cari olduğu cemiyetlerde bu 
donjuanları: ihti yarlaclıklan halde kıs
kançlık ve şehvet çılgınlığı ile sayısız ca
riyelere hükmeden reisleri görüyoruz. 

F.n güzel edebf romanların ve filmlerin 
kahramanları çılgın Aşık olduktan ka
dar §3.h!ıiyetleri ve vücutları itibarile de 
ço!c kuvvet!idirler. Antuvan, Romanın 
tarihine geçen biiyük bir kumandan ve 

ayni zamanda Kleopatra gibi dilber bir 
kraliçeyi intihara kadar sürüktiyen kud
retıı .t>ır aşık ıdi. Bir tavuk kümesinde de 
bütün horozlar ayni salahiyet w ayni 

büyüleyici cazibe ile saltanat süremez.. 
ler. Muhakkak ki ibikleri daha kalkık. 

rJaha oarlak renkli ve sesi çok daha ber
rak olan horoz bu kümesin hakikt efendi
sidir. 

Demek ki bu horoza bu idare ve otori
te imtiyazmı, bu cesaret ve kuvveti ve-

ren gerek ~enf ve gerekse ruht sahalar 
da bir üstünlükle beliren yük~ek erkek-
liği1ir. Biyoloji ve fizyoloji metodlan 
ile bu donjuanrn tenasül guddeleri mUta

lea edilirse. intisaçlannda ve terkiplerin
ıiı muhakkak surette daha bariz bir mü

kemmeliyet olduğu, ilkah bombalanmn 
tesir itibarile daha müessir bir rol oyna
dıklan görülür. 

Canlı mahlftklarm ve o meyanda cinsi 
fonksiyunun en yüksek ve karışık kade· 

nıe.<;ini teşkil eden insanda da bu hayati 
\etire ayni kanunlarla cereyan eder ve 

ayni kemmt ölçü ile ölçülür. En kuvvet
li erkek, nevin hakası veya hiç olmazsa 
cı.levli aşkları teskin yolunda fleksUel fa. 
aliyeti ile temayüz eden erkekdir. 

Husyelcri küçülmüş veyahut da bir 
anteliye ile çıkanlmrş olan erkeklerin 
karakterlerinden çok şeyler kaybettikle-

ri tesbit edilmiştir. Filozof Efl!tun ile 
Lokman Hekim dediğimiz lpokratın ya
§adıklan en eski çağlarda hile tenasillf 
kudretin normal bir şahsiyeti tamamJa
lllak hususundaki mühim rolü biliniyor· 
du. 

Iııanrn doğumundan çok evvel, tpok
rat, kadmm ruht buhranlarını rahminin 
bozutduklanna, bağlamış ve ona (rahim 
hastalığı) manasına gelen isteri ismini 
\'enni~ti. Fakat bilhassa son çeyrek asır
~a Viyanah ruh hekimi Freud, (Libido) 
1Stnini verdiği cinst sevkitabil ile ruhu
nıuzıın ve cemiyetin birçok muammala
tını çözmek hülyasına bugün tamamile 
lnüsbct bir ilim veçhesi vermiş bulunmak 
t~dli. Gerçi muhafazakM ruhiyatçılara 
gore ruhun teessürt hissiyatını ve bu me
~·anrl~ bütün zevklerle heyecanlan ve 
~at~ b.dil hisleri sırf seksüel kudret ile 
zah eden bu (Pancekc:üalizm) c.ertvanı 
fnühat~~ah ve hatt~ kl!sik ahl!k mef· 
humıanna mugayirdir; çiin.'<ü Viyana 
f'llektebine göre cinsi uyanma. tenasül 
tlzviyetinin ilk faaliyet eserini gösterdi-

ği ve mesela erkekte m~ni ifrazile ka~: 
dığı zaman başlamaz. ' lnsanda tenasüh 
meylan doğuşta başlar ve öltimle nihayet 

bulur ... 
Nevzatın meme emrnesinde, parmağı

nı yalamasmda, tenasül aleti ile O}~nayı· 
şmda hiç olmazsa tahteşşuurt mahıyette 
bir cinsi temayül mevcuttur. Çocuklukta 
da havvant neviden bir şehvet, cinst bir 
mek~izma vardrr. Ancak zamanla muhi
tin terbiye telkinleri, çok defa cezaya 
kadar varan tedbirler önünde bu dnsf 
meylAnlar kühulet çağma kadar normal 
bir seyirle uyuk]ar bir halde kalırlar ve 
şuur dilnyamızm tahtındaki tahteşşuur 
dünyamızda bir müddet gömfilmilş olur-

lar. 
Fakat her şahısta bu tenasUlt arzuJar 

ve heyecanlar ayni müstakim hat üstün
de nonnal bir hedefe varamaz; çocukluk
ta anaya ve babaya marazt denecek ka
dar bir sevgi ile bağlanmak gibi bazı ve

tireler günün birinde başka bir şekilde ve 
mesel! bir sinir hastalığı §eklinde sem· 
boliıe olurlar. işte psikanaliz yani tah
teşşuura dinamik ve hayatl bir kıymet 
veren ruhi tahlil yeni binasını bu (Ll ti
do) yani seksüel kudretin kaidesinde 
kurmuştur. 

Fakat psikanalistler gibi dOşflnmesek 
bile, tenasill guddelerinin vücudumuzun 
diğer fizyolojik vazifelerine ve bilhassa 
nanza gıoı en uastt blr ıudc!ıc-d"° ilıı.lct 
gibi en terkibi ruhf mekanizmaya bir 
kamçı rolünU ifa ettiği ink..'lr edilmez bir 

hakikattir. Bir kadının en ıstıraplı da
kikaları, baml haricinde olarak veyahut 
da gayri muntazam olarak gelen aybaşı 
günleridir;çünkü tenasül güddelerinin 
ifraz fonksiyonunda bir bozukluk var 
demektir. 

Tenasillf kudretin en yilksek ve en be
dil ifadesi olan aşk, bütün hissiyatmuıa 
renk ve ~ni veren ve en ideal kahraman 
lıklara ilMıt bir kaynak t~il eden ruh 
fırtınası değil midir?. Hatt! dehanın bi· 
le a~m derecede cinsiyet faaliyeti ile 
tev'~ olduğunu söyUyen mütefekkirler 
vardır. Daldan dala konan kelebekler gi
bi, gönillden gônüle konarak hergiln baş
ka başka aşkların kahramanları olan bir 
çok sanatkatlarta bfiyük idare ada.mlan
nm hayatları bu misallerle doludur. Se· 
zarla Napolyon zaferden ıafern koşan 
namidar birer kumandan olduktan kadar 
çok meşhur birer dojuandılar. . 

Maamafib cinst kabiliyet ve faalıyete 
sırf mUcerret mahiyette maddf bir kıy
met vennemelidir. Cinsiyet, baıı yük~ 
kafalarda bir sanat eseri, Alemşüınul bır 
zafer veyahut yaratıcı bir kudret gibi te· 
kHlerde de tecelli edebilir. Bu, psikana· 
listlerin SubHmation dedikleri nıhf me
kanizmadcr. 

Dante bfitiln sanat ilhamını hep gilUJ 
Beatristen alıyor: koca Beethoven ııefalet 
ve mahrumiyet içinde ya:şarken: vel~k+ 
EflAtunf mahiyette de olsun. bıran bıle 
hatrrasmdan siliiınrlyen bir aşk kudreU~e 
gıdalanarak fnsanlılm en güzel bestelen
ni çıkarıyordu. İşte daha dün. ~len Gab
riyel Danunçlyu ile bizim şaınmlı IU· 

mit!... cl 
En zayıflara dahi zaman zaman mu • 

ze kabi!fnden olan cesaret ve çalışma aş· 
la aşıJıyan bu kudret bir ıama~~ sa
ntldıltr gibi metafizik bir en: d~ıldır; o

da vOcudumuzun (dahıtr ıfraz ~d
~~l~ri) dediğimiz merkezlerin~en kökleri 
ve mekanizmllan, onun da di~er haya
tf foksiyonJarnnız gibi milsbet ~lyoloji 
\'e psikoloji kanunları vardır. Bı.naena
leyh ceınivetin sayısız feJM<et veya saa· 
netlerine hUkmeden bu kudretini. Türk 

1 ·~·ın'rn bOnvesinde en kıskandır bir 
~enç '"' k k 
hassasiyetle muhafazaya çatşnaı ço 
yQce bir yurt vazifesidir. 

Dr. Ruim ADASAL 

HABER - /\1'sııım ı>ostaın 'l 

Sinema payıtahto bDr BabftD D<uDesnfllıır 

Holivudun en mes'ut 
çiftleri 

11otıvuata, bıı Mellsikalı yıldızın hıı ıı lanctaıı ilt:; EslıioEunun 
bir Rus Pıensile; bir ()inli kadının Halifoıniyalı ile evlendik

leri daima qöı ülPn hndiseıeıdendir. 

• - ~~~·~~~~bllll~~;.Jıı;,,;ı:w.ı;.,~·~·.~ 
Holitmdun en nıesut rlftltrinden biri de Danytl Daryö ile Hanri Dö Kuuandır. 
olan f otolraflarına bakınız: l' ol hazırlıi& tsnts$ında bile nı kadar mesut 

Birbirile evlenen sinema yıldızlan 
Fransa.da çok azdır. Biltün Fransız 

yıldızlan a.ra.smda. birbirile evlenmi~ 

sinema. arllsti olarak ancak §Unları 

gö.ttbiliriz: 

Annabella ile Ja.n Mlira.; Jan Ren

pivardi ile Fernan Gravey; Ha.rui Ga
ra ile Betti Rov. 

Fakat Holivudda mesele böyle de
ğildir. Burada her milletten, her ırk

tan birçok sanatMrlar ka.rşı kar§Iya 
gelir; sevişirler. Birbirlerinin ana dil

lerini bilmiyen birçok çiftler izdivaç 
bağile bağlanır .. 

Din kitaplarının anlattığı Babil 

kulesi bir efsanedir, fakat Holivut 
hakikt bir Babil kulesidir. 

Ora.da bir Meksikalmm bir İrlan
des ile, başka bir Meksikalının da bir 
Çekoslova.k ile evlendiği her gün görü
len hadiselerdendir. Viyanalı yıldız, 

Nevyorklu halis bir Amerikalı ile 
birleşir. Bir Eskimolu, bir Rus pren-
sesile; bir Çinli kadm bir Kaliforni
yalı ile; Tasbina aralarında doğmuş 

bir kız, İngllizle; Lehli~ Fransız, ıs.. 
veçli, Norveçli genç kızlar da hiç 

mtlnascbetlerl olmayan mllletlerden 
erkeklerle hayat arkadaşı olurlar .. 

Mesel! Dolores Del Riyo ötedenbe
ri Cedrik Gibon ile evlidir. Doloresin 

ana dlli İspanyolcadır. halbuki koca
sı ne bir kelime lepanyolca, anlar, ne 
de söyler .. 

Dolores, kocasmm kıskançlığını 
şu cümle ile anlatıyor: 

"Ne ookit bir erlrek arlı.~nila ls
pcınyolca konuşmağa ba17la.Mm 1oocam 
derhal k"Ulak kabartır. Cııns aıkılır, 
ve yalnız T:altnca benimle kavga 
eder . ., 

Pa.t Paterson, Şarl Buva~ ile ev
lenmezden evvel bir kelime bile Fran

sızca bilmezdi. Evlendikten sonra iki 
yıldız karşılıklı Fransızca ve İngiliz.. 
ee ağrenmeğe bqladılar. 

Holivut yıldızlarınm lsimlermt ha
tırınızdan geçirirseniz daha ne kadar 

karma karı~ık izdivaçlar ve rastge
lirsiniz: Avusturyalı Elisa Landi 1-

talyalı Nino Martini ile; Amerikalı 

Miryan Hopkiruı Rus Anatol Litvak
la; Fra.n.sız Klodet Kolbcr Amerikalı 
Yol Presmanla evlidir .. 

Bu sayılanlar, bu çeşit evlenenlerin 
küçük bir kısmıdır .. Hepsi sayılmaya 
kalkılsa yUzU çoktan geçer. 

Bu evlenmelere sebep olan tesadüf

ler bazan vapurda olur. Lilf Damita 

ve Erol Flin gibi. Şarl Buvaye ile Pat 
Paterson sinema. direktörünün oda.
smda; Margo ve Framıi Lerder film 
çevirirken tanışmışlardır. 

Bu çiftler blrbirile konuşurken ek
seriya üçüncü btr dilin. yardımına 

müracaat ederler. MJryan Hopkene 
kocasile evde Frar.sızca konuşur. Bir 
Meksf kah ite evlenen Çekm!lovakya.
hnın aile hayatında kullandıka.rı lisan 
İngilizcedir. 

Bu kadar garip izdivaçlar ekseriya 
garip neticeler doğurur. Mühim bir 
kı~mı urun zaman devam etmez. ta
lakla neticelenir. Bunun içindir ki yıl

dızlar arasmda. ikliıci, UçUnctı. hatta 
dördüncü de!a olarak evlenenler az 
değildir. 

' Bir yıJd:ızm evlenmesi kadar aynl
ması da masraflıdır. Bilhusa karıl~ 

rmd:m ayrılan kocaların na.faka ve 
tıı.zminat olarak karılarma ödemek 
mecburiyetinde oldukları para ~ok 
bUyüktür. Erkek yıldızların bu yüz-

den beş para.sız kılldrkları vakidir. Za.
valı Con Barimor beş defa kansından 

ayrımış ve bu ytlzden 600 bin dolar 
ödemeğe mecbur kalmııtır. Fakat ne 

bu kadar çok paranın elden çıkması, 
ne de hayli ilerlemiş olan yaşı onu al

tıncı de!'a olarak hem de çok gene: bir 
kadm olan Elen Bari lle evlenmekte.n 
menedememi§tlr. Şimdilik Con Bari-

Da1ıa Amerika}•a gitmezden rvt:cl alınmt~ 
görünüyorlar? 

mor kansını çılgınca sever gibi göril~ 
nilyor. Fakat bu ihtiyar Don Juva.n 

galiba maceradan bıkmamış olacak •• 
Ç'ıinkü bu aralık fazla çalışıyor ,.e pa

ra biriktiriyor, bu hali görenler (Con 
Barimor altıncı bir talaka hazırlanı
yor!) diyorlar. 

Anneballa ile Jan .MUra Holivudun 
en mesut çifti sayılıyor. Saadetleri 
dillerde dolaşıyor. Bu knda.r saadetin 

eonu muhakka.k bir felaketle netice.
leneceğini söyliyen §Om ağızlarda var. 

Holivudun mesut çiftlerinden bir 

diğeri de Danyel Daryö ile Hanrl Dö

kuvandır. 

Dug~astan ayrılan Ma.ri Piykordun . 

kendinden yirmi Yas daha gene olan 

Bilddi Roger ile evlendiğinl biliyorsu

nuz. Delikanlı kendisinden çok yaşlı 

olan kansIDI müthiş surette kıskanı
yor. 

Holivuttaki çiftler arasında birbiri
ne hiç yakışmayanlar da var. Mesela 
sinema merkezinin en güzel yıldızla
rından biri olan Me.riyon Nikson, Vi

lian Sayter ile evlenmiştir ki. kocası 
hiç de yakışıklı bir adam değtldlr. 

Yeni Neşriyat: 

Almanca yardımcı 
kitap 

Ortamckleplerle liselerde takfp edil-
mekte. · olan "meıod Alge,,den talcLenin 
lhiklle istifadesi için Alman lisesi mu. 
nllimlerlnrlen Zeki Cemal tarafından (:'llc
tod Alge ile almanca öğrenenlere )'ardım. 
cı kitap) ismile bir eser neşredilmiştir. 

Zeki Cemalin uron yıllnrdanberl elde etti
~i tecrübeye istinaden haınttanıış olduğtt 
bu e.<1er ayni zamanda nlmancayı do~ru \"e 
p{lr(b:"nz okumağı, konuşmn~h temin t>ltiJI 
gibi Alman gramerinin belllbaşh kalrlele
rlnl de bol mlsallerJe izah etmektedir. !\fek 
lep tıılebc<1lne ve Almanca öjtrenmck i!.li
~·enlcre bu eseri tavsil·c edcrfz. Fiyatı 50 
kuru~tur. Tevzi yeri Kanaat kfifüphnne~i
dir. 
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Bu haftaki güreşlerde çok 
çetin karşılaşmalar olacak 
Memle ·etin en çok sevilen pehlivanı Kara Ali 

şerefli şöhretin~ layık olmak için elinden 
g ~?eni yapacaktır 

Baıu1ırmnlı Nazmi 

lki gün sonra, yani Pazar günü İstan
bul cidden mühim gür~ müsabakalarına 
sahne olacak. Taksim stadında kurula
cak ringte Türkiyede büyük şöhretler ka 
1.anmrş, pehlivanlarımızı karşı karşıya 

göreceğiz. 

nugünkü başpeh!iYan Tekirdağlı, eski 
ba~pehlivan Kara Ali ile, ve Mülflyim 
de senelerdenberi kolu kırıldığı için mey 
dandan çekilmiş olan Himmet ile karşı
la~acak. 

:\1ülayim ile Himmetin güreşi, ilim-

A1<.ınspor 
Yarın Barutgücü ile 

karşılaşıyor 
Yarınki Pazar günü Bakırköy 

Barutgücü sahasında Akınspor 

klübü A timi ile Barut.gücü A takımı 
arasında qok mühim bir futbol maçı 

yapılacaktır. 

Saat 16,30 da yapılacak olan bu mü
sabakadan evvel de ayni klüplerin B 
takımları ka.rşılaaacaklar, sabah saat 
10 da Gücün iki genç takımı, daha 

metin bugünkü vaziyetini pek bilmediği
miz için ne dereceye kadar çetin olaca
ğı bilinemez. 

Fakat Ilüseyinin karşısında, pehlivan
larımızın en merdi, ve en çok sevileni 
Kara Alinin çok zorlu bir güreşini gö
receğimize şimdiden eminiz. 

Senelerce ringden uzak kalan ve has
talı~ı yüzünden 'Türkiye başpehlivan
lığı ünvamnı kaybeden Kara Ali hiç 
şüphe yok ki, eski şöhretine 15.yık bir ne
tice almak için elinden geleni, hatta daha 
fazlasını sarfedecektir. 

Birinci plfmc!aki bu iki müsabakadan 
ba~ka pazar günü•ayni ringde Adapazar
lı Ser..-et ile Hurşidin, Şileli Rahmi ile 
de Bandırmalı !\'azminin güreşlerini sey 
redeceğiz. 
Bandırmalr Nazmi, Kara Alinin ça

lıştırmakta olduğu, ve çok hüyiik bir is
tikbal vaadeden henüz 18 yaşında, ı srı 

Rnmrnıyalı Ahmet 

Ma e!<as Von 
Gramın yerin, ı 

alacak 
Bı!rlin, 22 (A. A.) - Öğrenildiğiııt 

göre Davjs kupası için yapılacak h» J 
nis maçında Avusturyalı von Metakas, 
Alman ekipinde von Cram'm yerine 
oyn ıyacaktır. 

sonra da Bakırköy rum futbolcüleri 
çarpısncaklardır. 

Anadolu da spor 

?1.l:iıt.' 

C. H. P. kupasına ait Ha1kevi spor komiteı::ince tanzim edilen fikstüre güre 
1-1-9~8 tarihinde ba;:lıyan maçlarda Uşak Gen-:lcr lıirJi~i spor hayatmd:ıki es· 
ki hızını yine spor sahasında bilfiil g östermckle kendisine kuvı/etli rakibi 
bildiği Ergenekon İdman yurdu _ Turan idman yurdu kar~ıla~malarımh nok
san kadro ile çıktığı halde yine bu raldplerinc (0-G) (0-7) gibi mühim sayı 

farklariyle galebe çalarak memleketin ötedenberi devam edip gelmekte olan 
t.eıftccühilnU fa,..clemişlerdir. Ayni znma.nd:ı voleybol sahasında da yeni bir 
varlık g8stererek iki de\Tcli orta okulun Pn kuvvetli rıkibi bulıını:nnk vnrlığı
m yine bu sahndn. da ispat etmişlerdir. 

Yukardaki resmimizde galip sporcular görülmektedir. · A. M. Atalc 

Kara Ali 

boyunda, ve 96 kilo ağırlığında bir genç
tir. 

Yarınki güreşler için Romanya mu-
hacirlerinden Ahmet isimli bir pehli. 
van daha şehrimize gelmiştir. 23 ya -
şmda olan bu genç 90 kilo sıkletinde. 
dir. Kendisi baş altı müsabakaların. 
da muvaffak olacağını söylemektedir. 
Diğer taraftan meşhur Dinarlı Meh -
met de Bulgaristandan getirdiği üç 
güreşçi ile bir kumpanya halinde A
nadoluda bir turne yapacaktır. 

lzmit idman yurdu 
KaragUmrUkle karşılaş~ 

mak Uz ere şehrim. ze 
geliyor 

lzmitin !dman yurdu klübü futbol 
Lakımı 23 ve 24 nisan tarihlerinde iki 

müsabaka yapmak üzere şehrimize ge. 
!erektir. İzmitli syorcular her iki maç· 
!arını da, ikinci küme takrmlarmdan 
Karagümrükle yapacaklardır. 

Voley Jol maçları 
T. S. K. lstanbnl bölgesi voleybol 

o.jmılığmdan: 

Bölgemizle bu seneki voleybol birin
cilik müsabakalarında bazı takımla • 

rın sebcbsjz olarak çekilmeleri, bu 
spora karşı efkarı umumiycde bir g. 

lflkasızhk uyandrrmı§tır. Srrf bu vazi. 

yeti önlemek maksadile müsabakalara 

muntazam bir şekilde iştirak etmiş ve 

muvaffakıyetli oyunlar göstermiş o. 

lan dört takım arasında füi haftada 

bitmek üzerC' bir turnuva tertibi ka
rarlaştırılmıştır. 

Kura ~ekmek üzere Eyüb, Feneryıl
maz, !stanbulspor, Hilal klüplcri mu

rahhaslarının 27-4-1938 çarşamba gü_ 
nü saat 18 de Bölge merkezine gelme_ 
teri rica olunur. 

Bu turnuva galibine hatıra olmak 
üzr.re bi!' kupa verilecektir. 

Eminönü Halk evinin 
lik maçları 

Eın iııöııü halkcvindcn: 

Evimirn ba/Jlı klüpler 1-5-938 p::ıznr ııli· 
nii lik m:l~l:ırııı:l b:ışlıy:ıcoğınılan lıitli~i-

ıııiZl· ılalıil ldiiıılı•rin Jisnnsiyc OYlllll'tılnrı· ı 
nı .26-1-n:rn nkş:umna kadar bildirmeleri 
Lclıliğ olunur. 

Dekatlon şampıyonluğu 
Müsabakalarınd3 Şarif Basset 

birinci oldu ~ 
938 senesi lstanbul dekatlon birin

ciliği müsabakaları nihayetlennıiş ve 
birinci sınıfta Şerif Basset birinci, 
Vasfi ikinci, Sudi de üçüncü olmuş _ 
lardır. İkinci sınıfta da birinciliği Mü
nir, ikinciliği de ~Iuzaffcr kazanmış_ 
tır. 

Derece alan atletlerin elde ettikleri 
neticeler şunl:ırdır; 

Şerif Easset: 
100 metre l 2,6 
Tek adım 5,67 
Gülle 11,67 

Yüksek 1,60 
400 metre 59.4 
110 metre ma. 23,2 

Sırık 2.93 
Cirit 45.02 
1500 metre 5, 32, 4 

5~4 sayı 

5:32,05 

5:~8 

578,f:S 
41G,:J2 
449,20 
560.55 
430 

4883.00 
Vasfinin elde ettiği derccc7cr: 
100 .M. 13,1 
Tek adım 5,77 
Gülle 9.06 
Yüksek 1,60 
400 m. 58,1 
110 m. 18,3 
Disk 27 

Sırık 2.93 
Cirit 28.70 

1500 6, o, 2 

404,60 sayı 
551.G5 
372 
538 
627.76 
687 
308.02 
449.20 
111.75 
254.80 

4304,78 
Sudinin elde ettiği dereceler: 
100 m. 13,2 381.20 sayı 
Tek adım 5.16 402.20 
Gülle 8.30 296 
Yüksek 1,45 328 

400 M. 67,2 285.60 
110 M. 20,3 480 
Disk 30,62 445,58 

>:ım.ı.t ~,oo 4.'9:ı:J,~ 

Cirit 31,01 ;t.99.75 
1500 6.54 000.00 

3257.53 

MUsabakaforrltı Uçiinrii olan Sııdi 

Dekaflon hirincfrd .~crif 

Miisabakaların ikinci günü yağmak
ta olan müthiş yağmur yüzünden pist 
çok çamurlu idi. Dekatlon nizamname. 
si mucibince müsabakalar iki gün üst 
üste yapıldrğı için iUinci güne dü~en 
110 metre mania, disk, sırık, cirit ve 
1500 metre tehir edilcmiyerek yapıl -
mış ve bu sebeble de dereceler düşük 
olmuştur. 

Otomobil 
Bali ye yarışlarına 

Jştlrak etmek 
isteyenler 

Türkiye Turing ve Ootomobil klübünden: 
Yunan otomobil klübü tarafından tertip 

olunan Balkanlararası otomobil Rallyesine 
iştirak etmek isliren otomobil sahiplerinin 
şcraili anlamak üzere Türkiye 1'urfng ,.c 
otomobil klübü idare merkezine "İsliklAl 
caddesl 81,. müracaatları rica olunur. İş
tirak talepleri ancak mayısın beşinci gü. 
nüne kndnr kabul olunabilecektir. Azalık 
şart değıldir. İstonbuld:ın h:ırckct 2 hazi-

Büyük otomobll 
yarışına 

hazırlanıyorlar 
Nevyorktan bildiriliyor: , 
Her yıl yapılmakta olan meşhur Van .. 

derbild otomobil yarışma 30 mayısta İn 
dianopolis'de başlanacaktır. Amerika o
tomobil federasyonunun neşrettiği ·::ım

piyonluk listesine göre geçen yılın tasnif 
neticeleri şunlardır: 

1 - Vilbur Şov, 
2-Tedhom, 
3 - Bernd Rosemyer, 
4-Ralf, 
5-Luis Mayer, 
6 - Rişard Zeman, 
7 - Bill Kumings, 
8 - Reks Mays, 
9 - O lif Berger. 

Müthiş bir sağ yumruk! 
Şmelingin, Stev Du 
dasla karşılaşaca • 
ğrnı yazmış ve Al
man şampiyonu -
nun son zamanlar ..ı 

da çok iyi bir form 
da olduğunu söy • 

lemi~tik. 

t.~ 

lnylıkla. mağfü'ö edeceğini söylemektedirler. 

Merakla bekle
nen bu maç büyük 
bir kalabalık ö
nünde Harnbrug da 
yapılmJş \'e Şme

li n~ rakibini beşin 
ci ravuntta nakavt 
etmek suretile yen
miştir. Bütün mü ., 

tchas..c;ıslar, bil has ., 
sa Şmelingin meş .. 
hur sağ yumnır.ru -
nun mukaYem ı e
dilmez bir hale gel
diğini ve mükcın .. 
mel bir formr::ı o
lan $melingin. ö
nümüzdeki yaz İ' 
çinde, dünya ··am' 
piyonluğu içir ka! 
şıla~acağı Coe uisi 
- sağ yumruğuntl 
kullanabilirse - ka 



Hiç dUşUndünüz mil? 

Av hayvanları 
avcılardan nasıl 

kaçarlar? 

Biliyor musunuz? 

FUler çok iyi 
duyarJar 

Bazı hayvanlar öyle şaşılacak kurm11Jıklar yaparlar 
ki insanın bunları bilerek yabhklarmn inamıcağı getir 

AOA TAVŞAN I 

,./\f"-rf'Jfl ~'~ 
·~&.:::l-4.-..C.....:O..::.o.:M ....... ~:::ı...-----1 

-----"'d' .. J!t ~...._.__,......,.~~ . __ ,,...,,... 
.... . .-- . _,,.,. ......... 

Kanatlı ve tüylil hayvanlar; 
avcılam karşı kendilerini mü
dafaa i'1n bir çok çarelere mil
racaat ederler ki, bunlar, biç 
filphesiz nefsin mubafazasr 
için sevki tabii ile yopılan ha
reketlerdir. Fakat bazan öyle 
hayret edilecek şeyler yapar
lar ki, insanın, bunlan bilerek 
yaptıklanna hükmedeceği ge-

lir. 
Jşte, av meraklısı küçük oku

yucularımıza, hayvanbrın ba
zı kurnazlıklarını, kendilerini. 
kurtarmak için müracaat ettik
leri hileleri yazıyoruz: 
Tav~an .- İlk evvel bir düz 

yol takip eder, sonra ayni yol
dan geri döner; yarı yola gelin
ce yz.::ı tarafa doğru alabildiğine 
kaçar ve bu suretle arkasından 
koşan köpekleri şaşırtır, alda-

. . ... 

su 

Çulluk .- Orma;1!ık yerlerde 
oulunur. Avcının yak'aştığını 

hissetti mi, r.aıı:ır arasında 
kendine bir yol açar, ve ancnk 
aja.cın tepesine çıktıktan sonm 
blva1arur, uçar. 

tır. Eğer avcı usta değilse ka
ça:-, kurtulur. 

Hindistan ormanlarında bir 
fil. İşittiği bir gürültü Uzeriııe 
kulaklarını açmış, gürültüyü 
dinliyor. Kulaklarının büyük-

lüğüne dikkat ediniz. Fillerin 

kulakları yumuşaktır ve çok 
hassastır. Çok uzaktan bile 
herhangi bir gUrültuyü duyar. {{ * ~ 
ilk deniz feneri 

Ada faypnı .- Birdenbire 
f'ırlar, avcmın önünden kaçm-. 
Sağa ve sola gayri muntazam • 
&çrayxılarla bir ot demeti arka
eına saklanır .• 

Tarihin en eski devirlerin . 
denberi fener mevcuttur. ln • 
sanlar d enizde seyrüsefere 
başladıkları zaman fener ih
tiyacını da. hissetmişlerdir. 
En eski devirlerde yapılmış o-

Bıldırcın ve Tarla kutlan .
İzlerini çaprazlaştınrlar, biribi
ri içinden geçirirler ve en avcı 
köpekleri bile şaşırtırlar, yol
dan çevirirler. Fakat, bir defa 
havalandılar mr. canlı bir he
deftirler, umumiyeti~ dosd~ğru 
uçarlrır. 

Sülün .- Avcıyı görür, teh
likeyi anlar anlamaz gürültülü 
bir tarzda havalanır, yakın bir 
ağ~ca sığınmağa çalışır .. Ekse
riyetle şakuli u~. Uzun kuy· 
ruğu, usta avcılar için iyi bir 

hedeftir. 

,,....,_ 

Sa culluğu .- Bat<ıklıklarda 
• Avcıyı sulak yerlerde gezer. 

wa ve görünce, aşağr, yukarı, sag 
• uruşlarla sob gayrı muntazam :ı. 

kaçmağ.a çalışır, tehlikeyi at-

lan İskenderiye fen eri, dün -
yanın en büyük harikaların. 

dan biri addedilmektedir. BL 
Hi:hare Rodos ve Messina bo • 

ğnzındaki cesim fenerler, de -
nizcilcre büyük hizmetler ifa 
etmeye başladılar. 

İlk elektrikli fenerin tecrli
besi 1865 de Fransız limanla· 
rından birisinde yapıldı. 

Hintli Fakirlerden bir ~okla 

n garib bir böğürtlen yatağı 
üzerinde yatarlar ve bunu ga. 
yet rahat bulurlar. 

Şen F1krnl~ 

Saffet - Ben 
her aktörü ve 
herkesi tak -
ıit edebili -
rim ... 
Nez i h e -

Bahsa gırcum ki, babamı iak
lid edemezsin. 

Saffet - Ben de taklid erle. 
bileceğimi iddia ediyorum. Ba 
ban ne yapıyor? 

Nezihe - Bu sabah bana 
bir kutu çikolata getirdi. 

}atınca havaya doğru uçar. 

Suda yaşayan hayvanlar .
Su kuşları, karabatak, ilah .. 

Suyun üzerini yalayarak sür'at
le uçarbr. Fakat, ekseriyetle 

suya dalarak hiç urnulmad k 
bir yerden tekrar çıkarlar. Ka
çarlar. 

ördekler .- Hafifçe meseta 

kanatlarından }'C1ralanan ördek· 
ler suya düşerler. Ve kendile • 

rini yakalamak için yüzen, ağ

zım açarak tutmak istiyen kö· 

peğin önünde suya dalarlL"'t!' ve 
çok uzaklarda ölürler. 

Resimlerde bu hayvanların 
avcılardan nasıl kaçtıklarını 

.!?Örüyorsunuz. 

Ç ö ı d .e fi 1 rn 
Meşhur sinema aktörü 

Pole!l Rodye sahraıd'.\ sevrile • 
c:k bir filmin baş rolünü yapa
caktı. 

Hareketinden evvel, on dört 
yaşlarında bir lise talebesi olan 
yeğeni Şarl, kendisini de bera
ber <:imasını ondan yalv..-:ırarak 
rica etti. 

Çöldeki ikameti kısa süreceği 
iç!n, Polen Rodye, yeğenının 

bu isranna dayanamadı ve onu 
da beraber götürmeğc karar 
verdi .. 

Kafile, Ur<ıgladan 250 kilo
metre mesafede bulunan Elgo
lea civarına gelmişti. 

Eskiden gayet tehlikeli ve 
güç olan bu seyahat bu defa 
büyük bir kolaylıkla yapılıyor
du.Otokarlar; artistleri, opera
törleri ve id·ırecileri sapasağlam 

bir halde istenilen yere getir
mişti. 

Yalnız, baş rolü yapacak o
lan kadın artist meydanda yok
tu. Herkesle ber3ber gelmek 
istemediği için geç kalmıştı. 

İki gündenberi herkes onu 
b~kliyor ve fena h<Alde kızıyor
du. Çünkü yakıcı güneşin al
tında boşuboşuna beklemek 
d:iden güç bir şeydi. Diğer ta
raftan geceler de son derece 
bunaltıcıydı ve herkes bitkin 
bir hale gelmişti. 

Bir sabah, saat dörde doğru, 
esasen bir türlü uyuyamıyan 
Polen Rodye, kalktı ve kc:ımpın 

dışında ağır ağır dolaşmağa 
baıladr. 

Henüz elli adımlık bir mesafe 
kat'etmişti ki arkasından bir 
ses duyfdu: 

- Nereye gidiyorsun, amca? 
- Görüyorsun, Şarl gezme-

ğe çıktım. Bu sıCID!<ta imkanı 
yok uyunmuyor. Biraz dolaşıp 
güneşin doğuşunu seyredece
ğim. Görüyorum ki sen de be· 
nim vaziyctimdesin .. 

- Hakikaten öyle.. Fakat 
amca, seninle beraber film çevi
recek olan yıldız amma kendi -
sini bekletiyor, ha! .. 

- Evet, oğlum 1 Kendileri
ne ihtiyaç olduğunu bilen her 
yıldız gibi o da nazlanıyor. 

- A~ba bugün otokarla ge
lir mi dersin?, 

- Her zaman gelebilir .. Biz 
'Cle burada onun şerefine kavru
luyoruz .. Bir tayyaresi olduğu 
için, bizden daha çabuk gele
ceğini zannetti. Halbuki h5.1.1 
meydanlarda yok! .. 

- Tayyaresi olduğuna gö
re, her h;ı'.de çok para kazanı
yor, öyle değil mi, amca~ . 

- Tabii oğlum .. 
- Amca, bana da artistlik 

öğretsene .. Bu her halde. lise
de ders okumaktan daha hoş 
b:r şeydir. 

Polen RoJye gülnıeğe başla
dı: 

- Pekala, dedi, öğretirim ... 
Fcıkat evvela liseyi bitirmen la· 
zıın. Danı-. vaktin var. 

!kisi de, neş' eli l:>ir tavırla, 
böylece konuşarak, develerle, 
çıplak ayaklı göçebelerin kum 
iizerincle çizdik1 cri dar biryol
clan yürüyorlardı. 

Bu yol nereye gidiyordu? 
Bunu bilmiyorlardı. Fakat bu
nun ne ehemmiyeti vardı?. Za
ten uzakk•ımağa ııiyetleri yok· 
tu. Sadece gcziniy<.'flardı. Yo
rulunca tekrar geriye döner
lerdi. Kampa dönmek için, iz. 
teri takip etmek kafiydi.. Bu 
müddet zarfınrla, peklenen 
"yıldız,, da, belki dönmüş olur
du . 

Etraflarında sahra, korkunç 
bir ıssızlıkla uzı ınıy:>rdu. Her 
tarafta, tıpkı deniz !dalgaları 
gibi, kum dalgalan görünüyor
du. 

Yürüdükleri yol, kum tepe
lerinin üzerinden aşarak, diğer 
tepelere doğru uzanıyordu. 

Şart şöyle diyordu: 
- Ne çok kum .. Her taraf 

kum.. H"yatımda bu kadar 
kum görmedim .. 
Amcası da cevap verdi: 
- Ben de görmedim, oğlum. 

Hem düşün ki, bu çölde, bu 
namütenahi sahrada yaşayan 
insanlar var .. 

- Olur şey değil .. 
- Fakat bu bir hakikattir. 

Bizi Biskr~an, üç yüz kilo
metrelik bir kum mıntakası a
yırıyor. 

Yürilforlardı. 

Garip yol, mütemadiyen kıv· 
rılıyor, kum tepelerini aşıyor
lardı. Ne uzaktan, ne de yakın
dan bir tek canlı mahllık gö
rünmüyordu. Diğer tarafron, 
görünürlerde kulübe ve ağaç 

ta yoktu .. 
Birdenbire rüzgar çıktı. 
Bu mıntakalan:la her zaman 

olduğu gibi, rüzgar hızla ve 
şiddetle esmeğe başladı. Koyu 
kum bulutları yükseldi, toz 
cı:ncayla yeğenin yüzlerine 
çarpmağa başladı. 

Polen Rodye: 

- Galiba fırtına kopacak, 
oğlum, dedi. 

- Ah r Bftl'9lfır.ur yağsa ne 
güzel olur, amcacığım! 

- Evet, cidden iyi olurdu .. 
Fakat her halde ~murun ya
ğacağı yok. Her ne olursa ol. 
sun, derhal geriye dönmeliyiz. 
İster yağmur yağsın, ister yağ
masın, bu fırtınada burada ra
hat etmemize imka!l yok. Ace
le edip kamıl:aı dör.elim. 

Hiç tereddüt etmeden, kam
pa dönüş yolunu tuttular. Fa
kat rüzgfir, şimdi tarnamiyle 
bir kasırga halini almıştı. 

Yer yer, küçük kum hortum
ları peyda oluyor ve liumları 

on metre havaya yükseltiyor· 
du .. 

Rüzgar, kumlzın büyük bir 
şitldetle sahra boyunca sürük
lüyor .• Yol siliniyordu .. 

Şarl, endişe içinde titriyen 
bir sesle : 

- Koşalım, amca, dedi. 
- Soğuk kanlılığını muhafa-

za et, oğlum 1 .. 
- Peki, fakat koşalım .. 
- Büyük bir dikkatle yürü-

me·..,iz lazım.. Görmüyor mu
sun ki, yürüdüğümüz yol şim
diden kayboldu .. 

- Korkuyorum .. 
- Korkma. Kampt;ın o ıca-

dar uzakta değiliz. Bir kaç 
dakika sonra oraya vannz . 

Sıkı adımlarla ilerliyorlar
dı .. 

Biri biri aroınd. ,,, aştıkları 

kum tepeleri, onları şaşırttı, 

yanlış bir istikamet tutturıdu • 
lar ve iki saat sonra, yak1cı bir 
güneş, kum bulutlarını deler
ken .. onlar, art1k yürüyemiye
cek, bitkin bir hale gelmişler
di. 

Ne yapacakb:-dı? Halleri ne 
olacaktı? Yiyecek bir şeyleri 

yoktu ve bilhas!a susuzluk on
ları bitiriyordu. 

EvvelU Şarl yere yıkıldı. Yü· 
zükoyun uzanmıştı. Gözlen ka
panıyor ve kum ağzını doldu
ruyordu. 

Kalb sızlatıcı bir sesle şöyle 
mmldamyordu: 

- Su, bir yudum su .. 
Dehşet içinde kakın Polenin 

de hali haraptı. Mes'uliyeti onu 
titretiyordu. 

Bu çocuk, gözleri önünlde ö
lecek ve o buna bir çare bula
mıyacak mıydı? . 

Çılgın bir sesle bağırıyordu: 
- Şarl, Şarl, yalvarırım sa

na, yavrum, ~k 1. Biraz cesa
ret. 

Fakat delikanlı cevap vere
cek halde değildi ve rüzgar 
daha büyük bir şiddetle eserek 
onun vücudunu örtmeğe başlı
yordu. 

- Ahi Ya Rabbim .. Kamp 
uzakta değil l Onu bulmalıyım l 

Ve zavnllı aktör böyle keke
ledikten sonra, ayni çılgın ses
le bağınyordu: 

- imdat! İmdat! .• 
Nihayet bütün kuvvetini top 

layarak, her ne bahasına olur
sa olsun, bir imdat bulup, ken
disine teslim edilen socuğu 
kampa ıdletmek ümidiyle koş. 
m.ığa başladı .. 

Bir saat sonra, bir tayyare, 
kampa müteveccihen, kum der
yası üzerinden geçti .. 

Bu, hep geç kalan güzel "yıl· 
dız,, ın tayyaresiydi.. 

Bir aralık, pilot, aşağıda, 

kumlar üzerine uzanmış bir ço
cuk vücudu gördü. 

Bir kaç yüz metre ötede de, 
diğer bir vücud uzanmıştı. 

Bunlann hiç birisi canlı gö
r ünmüyordu v e kum onları boz 
bir tabakayla örtmeğe b:ışla
mıştı .. 

Tayyare, en yakın kampa 
doğru yol aldı, oraya indi ve 
oradakileri vaziyetten haberdar 
etti. 

Derh.2'1, araplardan müteşek
kil bir yardım kafilesi hazır

landı ve, fırtınaya rağmen, tek
rar havalanarak k~ndisine yol 
gösteren araplar sayesinde, iki 
fırtına kurbanını bulnD~a mu
vaffak oldu! .. 

Can çekişen amcayla yeğen 
sedyelere konarak kampa geti
rildiler. Uzun müddet tedavi 
edildiler ve uzun müddet onlar
dan ümit kesildi. 

Nihayet dudaklım kımıldadı, 
gözleri açıldı. 

Kurtulmuşlardı! .. 
Nazlı sinema yıldızı, bu defa 

hakikaten vaktinde gelmişti l . 

BULMACA 

Yukarıki (V) harfini yalnız 
iki makas darbesiyle öyle üç 
p·ırçaya aymııız ki, bu parça
lan birleştirdığiniz zaman, 
Fransızca (X) harfi meydana 
gelsin. 

Bu bilmecemizi halledenler
den birinciye bir kol Eaati, ikin
ciye büyük bir resim albümü, 
üçün~üye bir bel kemeri ve ay. 
rıı:a 200 okuyucumuza muhte
lif hediyeler verilecektir 

H ASE P 
COCUK SA y;:A~ 

Bilmece kuponu 
23 1'IS.\N - 1938 



Bir ilim, Cenubi Amerikadaki 
korkunç se11alıatini anlatı11or 

On •• ,. .. ,..... 
1 

-·~ ........... : 

"""· . ,.,,,,,.,. ....... ,.... ............................... .......... 
.,,. ....... ,.,.,.,. .. c-. ..... ~ ,.,,,., ,... ... .,, ....... .,,., ,.,.,. .. 
.. v ...... 1'f'Mlll ........... 
............ ,..... ..,.,.,,,.,. .. P"' 
:ıft ,.,_., ,...,..,. •111 •tratla ,.,.,, .. ,,.,: 

,..,,., .... Wr,.,.. 
m dllma •ıbmt konuma bir ,.. ... ....,..da. 

Ytrliler Jdmll a&Gr 111nms. lalt8n 
lawttderlle ...... claylndür, •Mlh 
o bdlr imla bip llhlle dolra cwftnli. 
.. ld • bllln devrlHJOftfuk. Pllalt va. 
a.11am bartldl bir blrebtile mıda
lm .,__.al Jmldm kunWar. Vt 
ca'Julrça brwdd llhDe ~ Onııdl 
... got *' cılan bit a.tmı -
tulmut oldutumma arbdaalanm bana 
anlattds. 

Suda )'ap)'ID Bola )'Jlanlannm bir 
alac ath'delitııe llnlarak en yObelr dal 
... -- çıktddsı ft mya dolna .. 
"'w dall8I' a.rtnde amn amanlar hare-._......_.her vakit ll&'QIGr. R"11r· 
lerl - NnldlW belmedlll için ...... 
~ tmktm Jllamn .......... 
malar Hayvan ora ava.,....,..,. 
hancf hlr ...... lltmdan le(erlf JJ1-
dmm llalle a.ine atlbr ft ....... 
• kurblnmı ,.... 

• ileriye dolru Dd mmı ..... 
..., ollafd* ,..... bmlmle beraber alan 
J9l1llerdlD blrlai lııalaıldda ~ 
ti. 
Heyıecanlanan ,...., ........... 

mldlb clarduulular. TGfflt yVtlMwa. 
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1 ıpkı bir roman 
.., - ~ - ..... -

Bir haydudun hayatı 
- Galatadahi şirhet hAdiseslnin içgüzii -

Ne sihirdir 
ne keramet ! 

Malezqalı sihirbaz, bir ln[lilize -Dtt1't'KÜ SAYIMIZDAN MABAAD-

Bize günlerdenberi kibar haydut Mah :Kadir marka kurt ni~nhnm kalbine sal

mut Nadirin hayatını anlatan ve şimdi dırdı: 
nezaret altında bulunan bayan Remziye - üç günde, ne olsa bir yabancı sayı
Fikri mektubunun burasında asıl mesele- lan senin kollarına düşen bir kız, acaba 
ye temas etmektednr. evlendikten soara neler yapmaz! 

mükemmel bir oqun oqnamış 
Pek iyi hatırlarsınız ki bu meselenin Biraz strSeri ruhlu, biraz .. avanak, \·e 

başı Galatadaki şirkette muah~ebeci ba- çok görgüsüz olan delikanlı buna da ka
yan Emine Demirbaşa yapılan soy- prldr . .Mahmut Nadir denilen bu adam 
gunculuk taarruzu idi. İş oradan patlak ne kadar akıllı bir dosttu. 
vermiş ve zenci saçı gibi döne kıvrıla bu - Ne yapmalı? dedi. Vaziyet mühim. 
günedek sürüklenip gelmiştir. - Onun ehemmiyetini kız dilşünsün. 

Bayan Remziyeyi okuyalnn: Kız, se\'gisini ni~nlısına söyliyebil-
• • 1f. mi~ oJsa~rdı bunlar olmayacaktı. Toy 

Şimdi gelelim asıl çıban başını kopa· nişanlı vicdan yolunu sapıtmayacak
ran uğursuz hadiseye. Evet, ui:'Ursuz ha- tı. Fakat söyleyemedi. Gururuna mı ye
dise. Mahmut Nadir hayatının ilk hata- diremedi. ananeye mi uydu? Ne haltet
smı o gün yapmamış olsaydı bugün iş- tiyse etti. sustu. Bir gUn yine iki dost 
ler böyle olmazdı. Gene bilenler tanıyan- konuştular: 
lar (Mahmut beyefendi a~ağı! Nadir hey- - Tavsiyen üzerine terketmeğe karar 
efendi yukarı!) diye kavuk sallayacaklar verdim. 
clr. Neyse başınızı a~ıtmayım. - Bravo! Biraz açıkgöz ol. Gördün ya, 

Daha ilk tanıştığımız gün de söyledi- babarnıdan beş yüz lira bile alıp ver
~ gıöi bu bayanın adı Emine değildir. mecli. Halbuki ~nin ihtiyacını biliyordu. 
Kibarlıkları, sel"\·etleri, muhafazakarlık- - Şim•Ji ne yapacağız? 
lan ve ahlaki intizamlarile tanınmı~ bir - Fazilet yine sende kalsm. kızın re-
ailcnin tek lnzıdır. Bay Ali Demirbaş- simlerini. mektuplannı gönder, a}Pflldı
la uzaktan yakından bir akrabalığı yok- ğrnı söyle. Birkaç ay için buradan sa
tur. Fakat eskidenberi iki aile dost idiler. nış. 
Biribirlerini çocukluk zarnanındanberi - l\1ektuplarmı filan gönderelim 
tanıyorlardı. Bay Ali daha fakültede i- ama. biliyorsunuz ki vaziyetim savuşma 
ken ( ) · .,.,; b ı tı ( ) ğa müsait d6~ı. .... yı sevm"6e aş amış . ... q;• 

delikanlıya kar§ı kayıt5ızdı. Sadece aile - Düsündüğün şeye bak! Sen böyle 
dostu sayıyordu. Ali iç duygularını kıza mi arkadaşsın? 
söylemi~ olsa bile kız aldrrmryacaktı. Bugün hende var. sana veririm. yarın 
Çünkü başka birisini seviyordu. Aile i- sende olursa bana iade edersin. Ben sa
!;indeki - belki bazılarınca pek asri gô- na iş de bulurum. Üç yüz lira versem 
rülmiyecek olan - şiddetli nizam kızı yeter mi? Ama dur, ne olur ne olmaz, 

Malezya adalarında çiftçilik ile 
meıgul olan bir lngiliz, Lonclra mec
munlanndan birisinde bu adalara 
dair meraklı taf ıilit ile dolu maka-
leler •eriıi neıretmektedir. 

Bu makalelerdeki hidiıeler ve va· 
kalar belki mubalğalıdır. Fak.at u• 
zak iklimlerdeki adetlere dair ille. 

rakla okunabilecek ıkmmlan vardw. 
Size bunlardan birini naklediyoruz: 
Malezya adalannl ycrle~cmin üze

rinden çok seneler geçti. Sahilde adeta 
bataklık halinde olan bir arazi parçası 
üzerinde Hindistan cevizi yetiıtirmek
le uğraştım. İşlerim iyi gitti. Çalıştı· 
ğım nokta ile adanın medenilefI?Üş kıs· 
mı arasında yirmi millik mesafe var. 
Ormanlar arasından geçen bir keçi yo
lundan istifade ederek ıehre ko1ayhk
la gitmek mümloiindilr. 

Bir kaç gilndenbcri, mini mini bir 
köy evini andıran ikamctgihımda şah· 
arma ait bir takım qya kaybolmağa 

baılıyor. Bir sigara tabakası, bir saat 
ve daha buna benzer bir takım ufak 
tefek eşya... Fiyatı itibarile kıymetli 
eıya değil... Fakat ~er birinin haya· 
tımda tatlı bir hatırası var. Binaena
leyh bence çok kıymetli ıeyler.. Onun 
için bu ufak hıraızlrk çok can.mu slktı. 

Suratımdan düşen bin parça oluyor. U
şağını Vahip de bu hırsızlıktan benim 
kadar üzüldil. Onu en fazla müteessir 

başıboş bırakmıyordu. beş yüz ,·ereyim de yanında bulunsun. 
Bütün istirenlcre karşı - ki o zamanlar - Mektuplan nasıl göndereyim? eden nokta kendisinden JÜpbe etmem 

Ali İngilterede tahsilde idi • kız aksilik - Nerede mektuplar? ihtimali ... 
ediyordu. Ana baba bunun sebebini bul- - Şu çekmecenin içinde. Bu dü1Unce günlerce upğımı üz-
makta zorluk çekmediler. Delikanlıyı - Bir paket edersin, emin birisite g(fı- dü ..• Nihayet bir gün dayanamadı, ya-
buldular. Biraz üstünkörli tahkikattan derirsin. nnna kadar geldi ve bana o civarlarda 
sonra biricik kızlarım mesut emek için Yoo .• Ben götüremem, iş falso olur. çok in~ur bir sihirbazı uzun uzun 
nişanladılar. Sana hizmet eden ihtiyar madamla gön- methettı. Kaybolan eşyayı bulmak için 

Mademki nişanladılar, artık pek oka- der daha i}i. Sen §İmdi al şu çeki. He-\ ontm yardımına mUracaat etmemi tav
dar geri kafalılık etmeyeliıa. dediler. NJ- mm timdi bmıkaya ait parayı al pi. em 1 aiye etti. Sibir:buın $olr kna bir .sa
§3tllı eve girip çıkmağa başladı. Mahmut burda bekliyonnn. man içerisinde çalman ıeyleri bulaca-
Nadir bu delikanlı ile :Yıldız gazinosu- Avanak delikanlı bankaya gider gitmez, ğmı söyledi. 
nun açık olduğu zamanlardanberi dost Mahmut Nadir çekmeyi açtı, bütün mek Bu sihirbazın muvaffakıyetlerinden 
o1mu~tu. Delikanlı bu dostuna her şeyi tuplan, resimleri gözden geçirdi. Hepsi bahsolundufunu bir çok defa işitmiı
söylüyor ve büyücek bir dünyalığa ko- de bir nişanlının doğru dürüst yazılmı~ tim. Uıafrmın teklifini kabul ettim. 
nacağı için seviniyordu. mektuplarıydı. Fakat bir tanesi çok müt Vakıa sihirbazın kaybolanları bulat.:a-

nasıl arayacağını çok merak ediyor
dum .. 

Epeyce yaglı olan bu adam o akşam 
evime geldi. Beraberinde bir sürU yer-
1iler de vardı. S!lürba~ beraber gctir
diği w~~~~iiıl"' 
yırhfa yarım daire fekllnde ~ ~d(- ve 
evime girmek için benden izin iıtedi. 

Müsaadeyi aldıktan sonra kundurala
nnı çıkardı, içeriye girdi. 

Yüzü bakır renginde idi. Seneler bu 
çehre üzerinde bir çok derin buruşuk
luldar yapmıJb. Ağzında di_ş namına 

yalnız sim siyah liesilmiş bir liaç uf ak 
kemik parçasından bagka bir şey kal
mamıştı. Üst dudağında bıyık ismi ve
rilemiyecek bir kaç pis kıl vardı. Ba
§Inda kırmızı renkte bir sarık aarı4f
ch. Sarı ipekten bir ıömlck &iyuımiı ve 
beline de bir kupk urmı§tl. Kupina 
altmda plvan andıran bir pantalon 
vardı. Sağ elinde kama kadar bUyülıC 
bir bıçak tutuyordu. Bu geniJ bıçak 
yanında olmayınca hiç bir Malezyalı 
kendini emniyet altında görmez. 

l\lahmut bu işe mim koydu. hi~ti. Mahmut :Kadirin de :ıradığr bu idi. fma pek ümidim yoktu, fakat bunbn 

M~m~~dir~~a~m~~ &mek~~a~di~~~ ~~an~=========================== 
mn cayması ihtimali \'ardır, böyle bir tarafımızdan çıkarılmı5tır) · Fotoğraflar bini göstermek için nişanlm tarafından 

ilk defa söze ben bqladım. Misafi
rime kaybolan öte beriyi bulup bula
mıyacağını sordum. İhtiyar adam '1il
mediğim bir dille cevap verdi. Bu .:e
vabı bana tercüme etmesi için Ufağı· 
mın yardımına müraccaat ettim.. 

aki~te kar§ı ne düşünüyorsun?) dedi. arasından da bu mektuba benzer bir tane terkedildiğinc dair olan pusulayı göster
Bu bir J...""Urt idi ki nişanlının beynini o sini seçip cebine yerleştirdi. E5ki nişanlr ı di. 
andan sonra kcmirmcğe başladı., Mahmut bankadan geldi. Yerli yerinde olan mek Aile nizam ve intizarnmı ~iddetle mu
hep açıktan dola~rak dostane mütalea- tupları paket etli. hizmetçi kadma ver- hafaza eden baba iJe ana da kızlarım te
larda bulunuyor ve öyle bir ihtimalin di. Uzun bir ı::cyahate çıktığını, düğünOn selli ettiler. İyi tahkikat yapamadıkları 
önüne geçmek için planlar öğretiyordu. olamayacağınr. kaderin madcrin böyle için suçun yansını kendileri aldılar: ö-

Bir gün plfuı tatbik olundu. yazılmış olduğunu bildiren bir pusula teki yansını da iyi anlamadan sevdası
Acemi kız sadık nişanlısına kar~ bü- vazıp gi;nderdi. K<ındisi de ertesr günfi na düştüğü için kızlarına yüklediler. 

yük bir sadakat Ye bağlılık göstermekten trene binip gitti. (Başkası çookl) dediler, ve onlarca me-
çekinrnezdi. Oyleya nasıl olsa bir gün ev Kıza ne oldu? Bilmiyecek ne var. Dü- sele kapandı. 
Jenecek değiller miydi? şüp barıldı. Korku \'e telaşla mektupla- Kızlannca mesele açıldı. 

Bir ay geçmedi. ikinci bir .Mahmut n yaktı. Yalnız ayılıp bayılmasınm se~ Mahmut Nadir için de orta gelirli ye. 

~-·~ta!i!DW!l*'*"''·*il•J~t.ı:•~-~ 
- O dn ayni günde anasrnm evine gitti? 
- Annın nerede oturur? 
- İyi ama bunları bana niçin soruyorsunuz? 

- Mecburuz, dedik ya! • · h • 
- Siz mecbur olabilirsiniz, fakat ben ccva b vermek ıçın ıç 

ni bir banka kapısı aralandı. 
Eski koca kanların dedikleri ·(elimi 

sallasam ellisi. başımı sallasam ba~ı tel
lisi) gibi Mahmut Nadirde de bu orta 
gelirli bankalardan birkaç tane vardı. 

Vaziyeti anladınız ya. 
Buraya kadar Aliyi ortada göremedi

niz. 
Ali ne oldu ve bu işe nasıl karıştı? 
Onu da asağıda okuyup anlayacaksı-

nız. 

- Mabadi yaruı -

İhtiyar bu işi başarabileceğinden • 
ınin olduğunu aöylilyormuf... Bu ı.:e
vap üzerine nelerin çalındığını uzun 
uzadıya anlattım. Ben bu tafsilatı v&o 
rlrken o bir köşeye bli.zülmilf oturu

yordu. Hali, gı:incıin ııığından gözleri 
kamaşmış bir yarasayı andırıyordu. Ni
hayet ihtiyar mesele ile hiç alikası ol-

(Devamı 15 incide) 

- Bize bugün lfı.zmıdı da Büyük Hanını. 
- Size yardım edemediğime müteessirim. Adres.ini küçük 

oğlum bilir ama, o da eve ancak akşam furtil gelir. 
- Saat kaçta gelir? 

- Ekseri?"~. altı buçuk yedide evde bulunur oğlum. 
ae bir mecburiyet duymuyorum kendimde. 

Murad ağanın bu cevabiyle rengi değişen uzun boylu a~~· tlABERlN EDEBi Tt:t'JltKASI: 56 
- Pek fün oyleyse valde hanım. Biz yine o saatlerde rahat. 

sız eder, kendisini görürüz. 

ihtiyara yaklaşarak hafifçe yakasından tuttu ve fısıld~ gıbı: 
- Biz polisiz,. dedi. Bize cevab vermek mccburiyetındesın· 
Murad ağn vakarını bozmadı: 
- Bizim polislik işimiz yok. Olduğu z:ıman Pyvallah .. 

- Sen bizi ıçe.riye götürsene. 
- Benim götürmeme ne lüzum var ... tşte yol. buyurun ken· 

diniz oorun. 
Hiç bcklenilmiycn bir zamanda köşk1in böylece iki ıdvil ~

lis tarafından ziyaret edilmesi, Murad ağanın, heyecanını gos
termen1esinc rai?men aklını alt üst etmişti. Ne olmuştu da bu 
adamlar gclmişl~rdi 7 Acaba Suad beye bir şey mi olmuştu? Da. 
yanaınıyarak sordu: . . 

- !{uzum ne oldu Allah aşkına Suad beye ... Yoksa kendısı-
nc bir §ey mi oldu'! · 

- Hayır ... Öyle bir şey yok ... Kendisini görmek zaruretinde 
yiz, o kadar. 

Murad nğn, bimz durdu. Sonra: 
- Buyurun, - diye poiislerin önüne düştU. 
Merı:ıcr merdh-cr.ler~en çıkılrak salona girdiklari smı.da. Şa-

yeste ile knrşılastı!ar. 1htiynr bahçıvan genç kıza bir şey sor. 
nıadan yeniden polislere döndü: 

- Rica. ederim. - dedi. Suad beyin annesi ihtiyar bir kadın. 
C'ağızirr. Oğluna bir şey olduysa söylemeyin. Zaten birkaç ay 
l'Vvcl kocn"mı k"ybctti. O dert ilzerine bir de bu, felAket olur 
C\' için. 

Şimdiye kadar bir şey söylemeden, bir put gibi duran ikinci 

Yazan: Hasan Rasnm Us 
polis atıldı: 

- Bir şey söyle.meyiz. ]Jerak etme... Sen yalnız çağırt da, 
adresini öğrenelim. 

Murad ağa, bu iyi kalpli adamın babaca ifadesine gözlerilc 
tefekkür ctU. So:ıra Şayesteye dönerek: 

- Haydi kızını, bir şey hissettirmeden Büyük Hanımı çağı
rrver. Polislerin Suad beyi aradığını i~tmesin. 

Şayeste bir hayli şaşkın uzaklaştı. Az sonra Salmaz Hanı· 
mm merdivenlerden indiği görllldU. Bir bayii çökmil§tü zaval. 
1ı kadın. !ki yabancının kendisini istemesine bir türlü akıl erdi
rememişti. Yaklaşar:ik: 

- Beni istetmişsiniz oğlum, ne istiyorsunuz? 
Uzun boylu polis yerine iyi kalplisinin konuşmaya ba3lama. 

smdan Murad ağa büyük bir sevinç duydu: 
- Suad bey llizrmdı bize Bilyük Hanım. Misafirliğe gitti. 

ği.rJ öğrc:.dik. Acaba nereye gittiğini biliyor musunuz'! Bi.1.C 
s:ırih adresini verebilir misiniz? 

- Ne yapacaktınız oğlum? 
- Kendisi benim arkada§ımdır. Husust bir iei.m vardı ken-

di.sile görülecek. 
- Maalesef bilmiyorum oğlum. Yalnız Göztepeye gittiğin

den haberdarım· Orada Abdullah bey adında sizin gibi bir ar
kadaşı vardı. Oraya gitti. Yarın dönecek sanmm. 

İki adnm çekilip gittiler. Murad ağa, polisler a.rumda bu 
kaılar naziklcrinin de bulunnblleceğinc hayret etmişti. Onun ~ 
lislere karşı hiç de iyj bir görüşU yoktu. Daha yirmi, yirmi ild 
ya§mdayken başından geçen bir hadise, bugünkü ihtiyarın ka. 

fasmda b~ ga.rib kanaati ya.ratm~tı. Büyük Hanıma karşı bu 
kadar nazık hareket eden adamların biraz yalvarmakla hakika. 
ti kendisine bildirebilecekleri zlhabma kapıldı. Polislerin bir 
hayli tızakl~cıtlklan bir sırada. peşlerinden koştu. Onlan tam 
kapıdan ç1kar.akları anda yakaladı. Burada gördüğü manzara.
dan bilnbütiin ürktü. Kapı önünde iki, biraz ilerdeki k~e de 
bir resml polis duruyordu. Demek hadise aklının alamıyacağı 
kad:ır büyüktü. İyi kalplisine yaklaşarak ürkek bir dille sordu: 
. - K~m beyefendi, - dedi. Pek merak ettim. Suad Beyini· 

çın n.radıgmızı söyler misiniz? 

Murad ağanın sun.li gene cevabeız kalmış, polisler uzaklq.. 
mışlardı. Bu esrarengiz arayı§m, köşkte tesiri mühim oldu. 
Hiç kimse, hiçbir hükme varamıyordu. Bu tereddildlU devre U• 

zun sUrdü. Ancak iş rur~a. doğru anla§Ildı. 

lstanbulda çıkan akşam gazeteleri, f ecl bir cinayetten bali. 
sediyorlar ve İrfan Pqa gelini Nimet Hanımın, Doktor Nedim 
beyle birlikte öldürUldilğünU yazıyorlardı. Zabrta katilin izi tl. 
zerinde bulunuyordu. Kö§kten Suad beyi aradıklarına göre katil 
o mıydı? Evde buna kimse ihtimal vermiyordu. Bu if kör b1r 
adamın b&şa.rabileceği i§lerden değildi. 



Çocukların bayramı 
Bugün Milli hakimiyetin ilarunın 181 dadınca bütün sinemalar hergiin bir ~ 

inci yıldönümü ve çocuk haftasının ilk anslanm parasız olarak ve diğerlerinde 
günüdür. Bu münasebetle §ehrimiıdeki de az bir ücretle çocuklara mahsus terbi
çocuk esirge..'Tle kurumlarile, çocuklara yC\1 filmler göstereceklerdir. 
yardım birlikleri muhtelif eğlenceler ha
zırlamışlardır. 

llk okullarda, talebeler süsledikleri sı
nıflarında toplanarak çocuk haftasının 

ilk gününü kutlamışlardır. Merasim şeh
rin her tarafında saat 11 de ba5lanmtır. 
il'aksimde topl:ınmı~ olan talebeler ahi· 
deye çelenk koymuşlar \'e hep bir ağız. 
can istiklAl marşını söyledikten sonra 
geçit resmi yapmışlardır. 

A}'Ilİ saatte bir tayyare şehir üzerin
ne dola~rak çocuklara ait vecizeleri ih
tiva eden k~lar atmıştır. 
Beyazıtta da şehir bandosunun istik

IAf marşını çalmasile başhyan bir mera
sim yapılmıştır. Agah Sım Levent ve 
bir ldiçük tarafından burada birer nutuk 
söylenmi~. açık havada (kahraman) pire 
~ tem~il edilmiştir. 

1 Taksim abidesine. beledıye, parti. 
Jialkevleri, çocuk esirgeme kurumu. Bey
'pğlu 12 inci okul ve Denizbank lstanbu1 
1JUbesi tarafından çelenkler konmuştur. 
ı Bugünden itibaren çocuk haftac;ı imti-

Zelzele 
.W- Baştarafı ı incide 

Halkm heyecan ve korkusu devam 
~tınektcdir. Evleri sağlam kalanlar bi. 
le çatılarmm altına 111ğmmaktan çe. 
\inmekte, aoğuklara rağmen gecelerini 
~'! güııdüzlerini açıkta geçirmektedir. 
~erin altmdan gelen uğultular halkın 
korkusunu arttırıyor. 

KU'§ehir vil!yeti dahilinde 328 köy
lle ze1zelenin tahribatı teebit edilmek· 
tedir· Hemen her köy insanca kurban 
~erm.if, hemen her köyde az veya çok 
l>inalar yıkılmI§, yıkılmryanlar ottru
lamaz hale gelmi§tir. 
l Felaketzedeleri barındırmak için, 
Kırşehir v:ı.lisi, yeniden 1500 çadır is. 
lcmfJtir. Kır§chlr mebusu, yapılacak 
yardnn ve iane işle!"iyle bizzat meşgul 
olmnktadır. Öğrendiğime göre, Dahi. 
liye vekaleti bu havalidekl bUt\ln vl. 
JA.yetlerden telgrafla malflmat sor. 
mll§ttır. ~lzele en fazla. 19 vilAyette \ 
lıiNedilmlf}tir. Hasar görUlen vilayet
'ter Kırşehir, Yozgad, Kayseri, Niğde 
ve Ankaradır. Blltün bu villyetler ha· 
;valisinde ha.sara uğnyan evlerin mec
muu 2356 dır. 

Maden Arama EnstitUsü mütehas-
111slarmdan mUrekkep bir heyet, 'Köş. 
ker mmtakasmda jeolojik tetkikler 
yapmak Uure buraya gelecektir. 

Dahlliye Vekili zelzele 
mrntakasına gidecek 

f Haber verildiğine göre dahiliye ve. 
~ili ve parti genel aekreteri ŞUkrU 

'Xaya da bugünlerde buraya gelerek 
lellkeUeclelere yapılan yardımı kon. 
lrol edecek ve vatandaşlarm yıkılan 
evleri yerinde bir an evvel yenilerini 
'yapmak fçln tetkiklerde bulunacaktır. 

Kırşehir bastabaaesinde 
l Kır-~ memleket hastanesinin 35 
)'atağmda. 70 ağır yaralı tedavi gör
mektedir. Yeniden gelen on yaralı i· 
çin bUtUıı hastane doktorlarr ve hasta· 
bakıcı hemşireler kendi yataklarmı 
~ermek feragatini göetermi§lerdir. A
ğır yaralılardan ikisinin ayakları ke
silmtı, iki çocuğun gözleri kör olmue. 
lur. 
Mabbualann korkusu 

11.k 11fddetli sanmtı, Kırşehir 
ıiapisbanesinde bulunan mah • 
k!ıınlar arasında da bir panik doğur. 
muştur. Fakat, binanın mukavemeti
gl>rilldUkten sonra mahpusların kor
kwru yabş!nıştır. 
Harabeden fışkıran sıcak su 

Demirel köyünde yıkılan evlerden 
birinin enkazı arasmdan mcak su fış
~ğı görülmUştUr. Biraz tuzlu bu
Jmıan bu su şimdi hafif bir pınar ha. 
lfnde kaynamaktadır. 

Korku ve heyecan, bazı köylüler a. 
namda bazr tuba! şayialann da deve. 
ranma l!lebeb olmuttur. Köşker köyUn
~e bir buğday kuyusunun ateş aldı· 
ğı, toprağın altından kan renginde bir 
su f ışkrrdığı, dolatan rivayetler ara
amdadır. 

Zelzele mmtakaıında 
rastlanan facialar 
Eldelekll köyünde bu gün genç bir 

kndm dJzlerlnl döverek aflamaktadtr. 
Kocur Kaatafa etJa fsmau, bir iki 

Fatih parkında da civardaki ilk okul 
talebeleri toplanarak nutuklar ve şiirler 
söylemişlerdir. 

Beşiktaş kazası dahilindeki ilk okul ta
lebeleri saat 11 de parti kurağı meyda
nında toplanm~lar ve istiklfil marşını 
söyledikten sonra. milli hakimiyeti ve 
çocuk bayramının manasını canlandıran 
nutuklar söylenmiş merasime onuncu 
yıl marşile son verilmiştir. B~iktaş ka-· 
:zası dahilinde çocuk haftasının hergünU, 
halkevi temsil şubesi tarafından piyesler 
oynanacaktır. 

Bundan b:ıjka Eyüp, Beyoğlu, Kadı
köy, Üsküdar ve diğer bütün semtlerde 
merasim yapılmıştır. 

Dün öğleden sonra, çocuk esirgeme 
kurumu ve muhtelif yoksul çocukları hi

maye kurumlan tarafından binden fazla 
!;OCtJğa elbise ve ayakabı verilmiştir. 

Bu gece, Ş"..hrimizdeki halke-.·terinde 
temsiller, söylevler ve eğlenceler tertip 
edilmiştir. 

felAketi 
ay sonra askerlik hizmetini bitirecek 
ve tezkeresini alıp gelecektir. Fakat 
ne yazık ki f elft.ket, genç babayı, iki 
küçük çocuğunu görememek betbaht
lığına uğratmıştır. Ana, evlft.tıarmın 
başında çırpınıyor: 

' ··-Babalan ukerden önümüzde. 
ki ay tezkere alıp gelecekti. Çocukla. 
n ona hasret gitti, o çocuklarına has.. 
ret kalacak.,, 

Akpınar köyilnür de acıklı bir hi
kayesi vardır: köyun en dilber kızı 
olan 16 ya~ındakl Memduha., bir düğü· 
ne hazırlanırken, tellenir pullamrken 
can vermiştir. 

Memduha, aynası karşısında, bir 
köy düğilnüne gitmek üzere slisleni
yormuı. Yanında akrab:ısmdan Emine 
isminde bir kız daha varmı~. Emine, 
kucağında tiç Y8Gmdaki kız kardeelnl 
taşıyormuı;. Memduha lıazrrlığını biti· 
rip çıkarken facia. vukua gelmiş. 

Bütün köy, başta anası olduğu hal. 
de, bu dilber kızın yasını tutuyor: 

"Memduha ne o düğiinU, ne de kendi 
dilğü.nilnü görmeden gitti!,, 

Evlenmek üzere olan çift de, facia. 
nın kurbanları arasındadır. Dün "dUn. 
ya evine,, girmeye haZirlanan zavallı 
gençler, şimdi gömUldUkleri "ahret e
vinde,. yanyana yatmaktadırlar. 

Yurdun her köşesinde tela· 
ketzedeler için iane topı anıyor 
Ankara, 23 (Hususl) - Zelzele sa· 

hasında açıkta kalan felaketzedelerin 
barınmaları için Kızılay tarafından 

Kıreehir vilayetine yeni 300 ve Yoz. 
gat vilAyetine de 100 çadır gönderil
mi~ir. 

Bundan baoka Kızılay, Sekiler ve 
Şefaatli istasyonlarındaki binalann 
hasara uğraması yUzünden açıkta kal. 
mış ol:ın inhisarlar ve buğday servisi 
mübayaa memurları için de lüzumu 
kadar ç::.dır göndermi§tir. 

Memleketin her tarafında feliı.keb.e. 
deler için iane toplanmaya ba§lanmı~ 
lmıit Halkevi tenınil kolu zelzele !ela
tır. lmıirden 1000 lira gönderilmi§tir. 
ket.zedeleri menfaatine temsil vere
cektir. 

Dost devletlerin taziyeleri 
Bükreş. 22 (A.A.) - Romanya hü -

k<.ı.metl, teşrifat umum müdilril orta elçi 
Grlgoçayı Türkiye orta elçiliğine gön -
dererek Kırvehlr zelzelesinde:ı dolayı 

teeMilr ve taziyelerini bildirmiştir. 
Türkiye orta elçisi, dost ve müttefik 

memleket hUkfuneUnln bu derin alika • 
amdan dolayı Cumhuriyet Hükfımetlnln 
te:ın' ·ltUrlerlni ibllğa memur edilmJştir. 

Ankara, 22 (A.A.) - Polonya büyük 
eıı:ısı bugün Hariciye Vekili Doktor RU3-
tU Arası ziyaret ederek bU.kinnetinin 
Kıreehlr felAketinden dolayı taziye -
lertnl beyan e~·ıemte ve hariciye vekili do 
buna ~-ıraretıe teoekkUr etmiştir. 

Ankara, 22 C A.A.) - lngiltere büytik 
elçisi Perai Loren, Kırşehir zclı:elesln -
den dolayı Hariciye Vekiline gahst te -
eutırlerini bildiren mektubundan aynca 
Hariciye VekAletine bir nota göndere -
rek bUyük Britanya bUkfımetinin tazı • 
yelerini bildirm.l§Ür. 

Harlcfye yekJlimiB Cumlapriyet Htlkd~ 

HABER - 'Altsam 009ta11 

Amerikanın 
"Uçan kale,, leri 

lnglltereye 
satılabilecek 

Nevyork, 22 (A.A.) - Bugün öğre
nildiğine göre, Amerika Birleıik dev -
Jetleri hüktlmeti, silah modeli satın al
mak üzere burado bulunan 1ngili: hey
etine ,aralannda "Uçan kale,; isminı1eki 

meşhur bcmbardnnan tayyaresi de ol
duğu halde otuz tayyore modeli teklif 
etmiştir. 

Bu modellerin ihraç ddilmesinde 
Amerika Birleşik Devletleri hilkiimeti 
hiçbir mahzur görmemektedir. Zira, 
hilktımetin kanaatince Amerikan kara 
ve deniz o:dulannda bu modellerlden da· 
ha çok yüksek kıymette makineler mev
cuttur. 

"Uçan b1e,, den mpada, İngiltere hQ. 
kfimeti, saatte 450 kilometre sür'atinde 
tek motörlü muharebe tayyare1eri ile Uç 
tip bombardrman deniz tayyaresini de 
satın alabilecektir • 

Amerikan hük\lmeti, daha yeni mo-
delleri ihraç etmemektedir. Amen"kan or 

dusurria, bugün, tayyarenin alt ve üst 
kısımlarında toplar ve makineli tüfekler 
için taretleri havi muhtetem "Uçan ka-

te., Jer ve Stratosferde hareket eden ve 
yere inmeden Avrupaya gidip dönebilen 
altr motörlü muoızam bombardıman 

tayyareleri vardır. 

Romanya 
faşistleri lideri 
Bir ecnebi devletten 
40 milyon ley almış 

Rcma, 23 (Radyo) - Bükre§ten bil. 
dirildiğine göre, demir muhafızlar tet
kilatı reisi Kodreanu hakkuıdaki tahki
kat devam etmektedir. Bu arada, demir 
muhafızlar tCJkilatının bir yabancı dev· 
Jetten 40 milyon Ley aldıfr söylerutıek. 
tedir. 

metinin denn teşekkürlerini beyan et • 
ml§tlr. 

Ankara, 22 (A.A.) - Son yer depre
mi dolaynıiyle !nglltere bUyUk elçisi Sir 
Peral Loren ile lç leleri Bakanı ve C. 
H. Partisi Genel Sekreteri B. ŞllkrU Ka· 
ya arasında aşağıdaki telgraflar teati e
dilmiştir: 

BAY ŞUKRU KAYA 
Ankara ve Kırvehir civarındaki zelze

le tahribatı haberinl bilyUk bir lstmıp 

duyarak öğrendim. Beklenmedik bir ııe
kllde acı bir mateme maruz kalan felA.
ketzedeler ile bunların ailelerine ka.rp 
duyduğum derin al!kayı ebelA.namıza 

arzetmek isterim. 
Percy Loralne 

Slr Percy Lorahıe 

lnglltcre Büyük Elçisi 

btanbal 
Memleket.imlz hakkmda duyduğunuz 

&lAkadan dolayı derin tetekkürlerimi ar

zederim. 
Şü.kril Kaya 

Ankara, 22 (A.A.) - Klr§ehir zelze -
lesi dolayısiyle AmavuUuk hariciye na
zırı ile Doktor RUı,ıtU Aras araamda qa
ğıdald telgraflar teati olunmuştur: 

Ekscli.ns RtiJttt Aru 

RARlOIYE VEKtLl 
Ankara_, 

Kll'§ehir mıntakasmı harap eden z:eı. 

zele felaketi haberinden derin bir su -
rette mUteellim olan Arn9Y'Ut hilkfune • 

ti fellletzedeler hakkında teesısUrUnU ve 
dost memleketin uğıadığı acıya iftira -
kini ekselinsmıza arzeder. 

Ekrem Llbobova 

Ekselans Ekrem Bey Lihobova 
Tirana 

Kıl'§ehlr zelzelesi mUnasebetlyle ek .. 
ııelA.naınızrn taziyelerini beyan etmek 
Uzera gönderildiği telgraftan fevkallde 
millehaıısis olarak en hararetli tcşekkllr· 
lerlmin kabuIUnU rica ederim. 

Dr. Rtt,fii Aras 

~l>OKTC)R ÇIPRUT• 

1 
Cildiye ve Zübreviye mütehas1111 1 
Beyoğlu Yerli Mailar Pazan 

!:argı::ında Pos· sokağı köıesinde 
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Orduya iltihak eden 
yarsubaylar 

Yedek Subay okulunun onuneu dev- ı 
resinden 1800 Türk genci bugün Yar
eubay rütbesile orduya. katılın~ bulu
nuyor. 

Genç yedek subaylar bugün eaat 
9,30 da mekteplerinden ~ıkarak Taksi
me gelmielerdir. Hazırlanml§ olan 
program mucibince evvern. istikl(il ve 
müteakiben de yedek subay marştan 
söylenmiş, Abideye UstUnde Y. O. ve 
D. 10 işarf!tlerl yapılmıa olan bir çe • 
lenk konmuştur. 

Marşa.lr bittikten sonra Yedek.su. 
baydan Bülend ve Fikret, tahassüsle. 
rini ifade eden birer nutuk söylemie
Ie.r ve arkadaşları namma, kanlarınm l 
son damlasına. kadar vatan '\"e orduya 
hizmet edeeeklerine and içmişlerdir. 

Sovyetler ve 
Milletler 

Cemiyeti 
.W- Baştarafı 1 incide 

yük demokrasilerin siyaseti hakkındaki 
inkisannr arttırmııtır. 

Zannddildiiine göre Sovyetler fim
dilik Milletler Cemiyetinin mesaisine 
ittirak etmekten içtinap edeceklerdir • 

Sovyetler, Milletler Cemiyetine an. 
cak bu cemiyet daha kuvvetli, pren· 
ıipler kabul ettiği uman avdet edecek
lerdir. 

Bu müddet adında rcsml mahfeller 
Cenevreniıt prensiplerine aadık kaldık· 
tamu teyit etmektedirler. Daha dün aa
lihiyettar mahfilleri, İngiliz - ltalyan 
jtiJAfınm imzaaı ve Franau • İtalyan 
müzakerelerinin batlaımaı dolayısiyle 

Sovyetlerin Milletlor Cemiyetinlden çe· 
kilmesi derpiı ettiklerine dair olan ha
berleri tekzip etmiıterd.ir. 

Ecnebt mahfeller Sovyetler Birliği

nin Milletler Cemiyetinden çekilmiye -
ceğini zannetmektedirler. 

1 

Eden kabineye 
girmiyor 

Londra, 23 (A. A.) - Havaa ajanm
nın muhabiri bildiriyor: 

Öğrenildiğine göre İngiliz hariciye 
nazırı Lord Halifalm, York§ayrda aon 
ikameti emıasrnda eski nazır Antoni 
Edenle görüşerek kendisinden tekrar 
hUkfunete girmek isteyip istemediğini 
istimzaç etmi§tir. 

Edenin bu husustal:i ceva.bı henUz 
malUın olmamakla beraber kendisinin 
Çemberla.yn başvekil olduğu müddetçe 
hiçbir nezaret kabul etmiyeceği öğre. 
nilmi§tir. 

Başvekil 
Baıvckil Celil Bayar ile Hariciye 

Vekili Tevfik Rüttü Aras ve refakat· 
!erindeki zatlar bu .abalı huıuat trenle 
§ehrimlze gelmiılerdir. Baıvekil Hay • 
darpqa ist.'.)syonunda Vali ve Beledi
ye Reisi Ustündağ, İstanbul ve merkez 
komutanlan, Emniyet Direktörlüğü 
erk1ru, mali ve iktısa.di müesseseler di
rektörleri ve daha pek çok z:evat tara • 
fından karplanrmıwdır. 

Asker ve polis kıta1an ihtiram resmi
ni ifa etmi§. muzika tstiklal marırnı çal 
tm§ttr. 

Ba§vekil ile Hariciye Vekili kendile· 
rini kartı1ayan1arla bero~r Haydarpa -
§&dan Akayın Heybeliaı:ia vapuruna 
binmişler ve 1stanbula ge9?1i§lcrdir. 

Heybeli vapurunun limana girifi, li. 
mzında bulunan bütün vapurlann dU
dülc &C$leriyle sellmlanroI1tır. 

Vekillerimiz, tatanbulda kalacaklan 
müddet zarfında ika.met edecekleri Pe
rapalas oteline inmitlerdir. 

Baıvekil ve Haric:ye Vekilimiz Pa
zartesi ak~ı hususi trenle Atinaya 
hareket edeceklerdir. 

.,..- - -
Nutuklar bitince o!tul Jiomutanı 

Şilkril Kanatlı deftere şunları yazarak 
imza.laml§br: 

''Yedek 3ııbaylarm orduya aorı dam· 
la kanlnrını dökünoeye kadar hizmet 
edeceklerine :söz ı·criıJorıtm.,, 

Komutandan sonra mektebi blrinct .. 
likle bitirml§ olan Rauf da defteri im· 
za.Ja.mı~ ve takım kolu halinde geçit 
resmi başlamıştrr. 

.Merasimde İstanbul komutanı gene. 
ral Halis ve general Osman Tutan da 
ham- bulunuyorlardı. 1 

Geçit resmi bittikten sonra mekte. · 
be dönülmüş ve davetlilerle beraber 
yemek ye!'l.dikten sonra saat 13,30 da 
yeni yedcltııuba.ylanmıza. merasimle 
diplomaları verilmiı ,.e and lçilmigtir. 

Eski Habeş 
imparatoruna 
Maaş bağlanacak ! 

, 

Pariı, 22 (A.A.) - Figaro gazetesi- 1 
1 

nin Londra muhabiri bildiriyor: l~-
tere hükumeti, Haile Sclhiyeyo bit'. 
maaı bağlanmasmı ve bu maqm Tcril. 
meıine Milletler Cemiyeti aasmm it· 
tira.k etmesini talep etmek niyetindedir, l 
Sabık imparator, :tngiltereye geldiği za· 
man aatın aldığı evini, son zamanlarda 
aatmak mecburiyetinde kalmııtır. Ve 
bugün ıefalete yolan bir vuiyete dUf- j 
müıtilr. Bu teklif, önümllzdeld hafta, 
İngiliz ve F.ra.nsız nazırlan araaında da 
müzakere mevzuu teıkil eyliyecektir. { 

Milletler Cemiyeti Umumt Kltibi K. 1 
venolun önümüzc!eld çarpmba gilnfl 
Londraya çağırlımasmın sebeplerinden 
biri de budur • 

Fransız ltalyan mU
zakerelerl başladı 
Roma. 23 (A.A.} - Kont Ciano Pa· 

risten yeni talimat almış olan Frar.sa 
mesl•h•tc(isan Blondel ile dün uzun bir 
millakat yapmıştır. 
Oğmıildiğine göre bu mnl~t pe1t 

saminıf olmuştur. İtalyan. Fransu mU.. 
ıakerelerinin yakında faal bir safhaya 
gireceği Qmit edilmektedir. 

Kont Ciano ile dün yaptılı mültkat 1 
esnasında Blondel Fransanm bafüca tek· 1 

lifleri olan §il noktalardan bahsetmi~tir: 
1 - Akdenizde Statüko, I 
2 - Şimalt Afrikada ltalyan propagan · 

dası, 
3 -!spanya, 
4 -Fransanm Habeşistandaki men

faatleri. 
Zannedildiğine göre kont Ciano bu· 

gün tekrar Blondel ile görüşettk kendisi
ne İtalyanın mukabil tekliflerini bildire
c:ektir. İtalyan - Fransız milzakereleri 
bundan sonra ilç dört giln tatil edilecelC 
ve bu müddet zarf mda kont Ciano tcral 
Zogonun evlenme merasiminde İtalyayı 
U!msil etmek üzere Tirana gideOO<tir. 

Elektrik şirketinde 
kontrol heyeti 

Senelerdcnberi teknik kaidelere muga.. 
yir bir halde çalı§3Il ve balkı mutaz:ırnr 
edecek mahiyette ka:arlar çıkaran elek
trik şirketi, hükfimetin teklif ve istekle. 
rine de ka~ı cevaplar verdiğinden 
Nafia veldleti §irketin mnamelltına kon
trol koydurmu~tur. 

Geçen sene vekAlet mühendislerinin 
gördükleri noksanlar. şirket tarafından 
izah edılecek iken buna hiç yanaHlmamı;s 
aynca hüklimetle şirket arasında müza
kereler de gene şirket tarafından inkrtaa 
uğratılmıştı. 

Nafia vek!leti, bu vaziyeUer k~mn· 
da şirketin yapmağa me4'nır olduğu İ§
lerin tatbikini temin için bir heyet te;kil 
etmiş '"' heret şehrimize gelerek Metro 
hanındaki dairede faaliyete başlamıştır. 

Bütün hesa,Iar. heyetin tasdikinden 
g~ccek. ~irket heyetin malO.matı haricin 
de hi;blr şey yapamıyacaktrr. Mühendi, 

· in muhtelif krsmılanm yeni
den gözden geçirecclder ve faaliyet rapo
ru her hafta muntazaman vek~lete bildi
rilecektir. 

Hariciye umum müdürlerinden Meh. 
met Cevat Açıkalın, Başvekalet huıusi 
kalem müdürü Bald Sedeı, Hariciye bu 
sust kalem müdürü Refik Amir Koca
maz:, ve ajans umum müdüril Muvaffak 
Menemencioğlu, Bqvekilin myetinde 
bulunacaklardır. yU.k elçimiz Zekai Apaydın ile BerJin 

• bUytlk el~lmfz Hamdi Arpag br~in 
Başvek.ıl }.loskova .. ve Berlm j BaşYekH Celal Bay::n u:rarc+ cc!e:-e1t 

Elçılerımızle gorfiştü kendi!!iyle uzun müddet görüşmü~ler. 
:Ank&r&ı! 22 (A. A.) -llatkova bft. dir. 

\. 
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Zıpcıktılar ı 

..... .,.,~ 
(Bllf ... ,. cıaMfı atJyımtado) 

- Aldı 8UI eline, haka1m:ı ne dedi? 
- Evet. Dinle: 

:.f,w •lltn canan tli1• 
Atar iJUJr oatan diye 
Dnı oiımur irfan di1' 
Murat smıin yütı Ta"" 
- Kah kah kah-

bqJadı Geçtili * Mediha AJrıaraydan uyand • takdir- 1 ranta vardı. Abbasm koluna, çok boyalı, ' Calaloilundan inerken, basblı yeri 
her ,.de h&yretler myor, . "b' I Canım asrflild saçları oksijenli kart bir kadın yaslan- görmüyordu. 
I« topluym'. birçoklannı mflcnatil gı 1 

• • • mıştı. Bel soğukluğuna yakalanmı~tı! 
çebrtk arkasından sürükleyip ıötürü· Abbas kaldmmlarda baflarsa köprü Biribirlerini görmemeılikten geldiler. Müthi~ ~t Ne yapacalmı bilmiyor-
,otdu. altında, Boğaziçi, Osküdar, Kadıköy is- Gece yanlarına kadar içtiler. Enti püften du. • ,, • . 

8eyal önlüklü berber çrraklan. en kil· kelelerinde tamamlardı. Buralara ne av- cazbandm, modası geçmiş bayağı foks- Kıyıda bu~a kalnu§ bir ~rlı 
~ bOyOf(ine kadar iriJi ufaklı lar düşerdi, ne avlar! .. O, daha ziyade, trotlarile geceyanlarma kadar tepindiler. hastalrldar mütehassısı,. ~ordu. Niha· 
'lr~'"- en ,.... ...__1 evli kadınlardan hoşlanırdı ... Bu Klark Zıpladılar ve ba~rdılar: yet buldu. Muayenehanerun ardına ka· 

- Gülmemek elde delil ki ... Muallim 
efendi tüldlrilkler saçamk o kadar hara· 
retle anlatıyordu ki, kimimis lai im afi. 
Jilyor, kimimiz gazete, roman okuyor, ki· 
mimiz uyukluyorduk •.. 

--'·tepliler hattA haua yaşını """9"' e;• d k ka k k · • · ~ ·, Geyble benziyen gaytan bıyıklı delikan- c·ı nd Al' b b dar açık kapısın an or or a ıçen gır-
ahml keDi feJti erkekler. bu güzel, bu tik Jıya yaşını başını almı, evli kadınlar ı ~1114 ya ıne, ı a a... di. Kalbi bütün hmyla çarpıyordu. 

•1.......: t tulmua sürilldeni· ' Ptrışan oldum... ehan . h 
Jann c:aııı.~•11ne u 11

' memnuniyetle kollarını arıyordu. Bir A': b ba Al' b b Yukan çıkarken, muayen erun a-
~ " a .. ı a a... . . . Cil'tll ı ·nı 

,ordu. . Sultanah· çok modern salonlari girebiliyordu. Oh Ali baba! r~~ ~en ganp gı. 8: ~ ı er 
• • • 

Genç kız elini çabuk tuttu. ama, aııt1e
den • tuvalet çantasr darmadalm oldu. 
Kmk dişli tarak, sürme, allık, pudra DJ. 
tulan, ruj, oje, kolonya şişesi, ambu, 
boyalı paçavra hep biribirine kanlb· 

Beymt, Tfirbe. Dıvanyol, Oh asrtlik! y Ar baba' gıbı, sankı mmldamyordu. Asrllığın kur-
met. Be'Jallu kaldınmlarmda saatlerce Canım asrftik! 818 1 

•· • • banı! AsrlliJhı kurbanı! •• 
sOrttO. Göz(ine kestirdiklerile sinema lo- • • • Abbas h\llÜil telAşlı ve düşünceliydi. Merdiven başında beyaz gömlekli ih· 

ku ~ t kl nnda oyna.+ı Ma· Bir ~. Beyoğlunun en tapon bir Yüzü k-"mnızı olmu•tu. Gözleri kan tiyar bir kadın onu karşıladı: catanmn lıu u a il~. ........... ...,_ ':I - Buyurunıı!fendim! 
Jdm evlerden bir kaçını dolqtı. barında, iki kardeş biribirlerine rastladı· ~~a dönmüştü. Şakaktan zonklu- _ Doktor ~ §imdi görebilir miyim? 

Yarım saat içinde y{lzQniln boyamu ta 
mamlayabildi. Soma Abbasm bapna geç 
tL BıyıkJanm, morilerini dil7.elttf. Kaş
lanm inceltti. Kirpiklerine lllrme cektl
YOzfhıft pudraladı, penbeledf. Dudakla· 
nm knaıttl. Saçlarına pımat IOntfl. 

Nihayet oldu bitti. Boyandılar, ~ 
diler, pOslendiler. .Apiıdan annelerinin 
aesi ıeJ.iyordu: 

- Çonıldar yeınS yemjyeeek millJm? 
ikisi birden eordu: 
- Ne Yeıntti var? 
- Fasulye pJAkisi ••• 
-~?! 
- Hiç. ... 
ikisi birden bitirip attı: 

- Biz tokUI, ~ bir 
Açlıktan karmlan ~ 11111. 

fasulye pWdsl iCUı de dudaldanmD bo
YISJDJ bmamulardr yaU ... 

• • • 
ikisi de 0 g0n tstanbulun ayn 81'1 

kaltfrnnıta~.,.-!:ı ~ekti. 

Oh asrtıikl tar. Medihamn yanında sarhO§ bir la- _ Bira% bekliyeceksfni%, papm ... Bu· 

Dfit&,_.,. en riu'lt ,W... IHM 'Ammrötıla Şi~o ile D~~ ar~ıw «§lemOye ~~ıı"fır~.. Lo'lromo"t~f ııe .~n
ı.. wri81n ıı'loUZe Aouattıft muka1'emeti asgan hadde ındırUmı~ "'6 bu auretls aürt.ıtın çoğalması teman edilmlf-

ıw. Bu mmıere....,. 6lclmUc eren ümmi ııeriyorlM. ~eki tnm Mr Jokonwnfle 10 oogondon miWekkeptir. 
as Uoı teMr artJllfldo !000 JcUometreıik yoZtı 16 aaatte aıar. BM nretl4!J "!JICl'I dnlti aaatte 116 kflomfltnt oımuı 
oluyor. Trenin a.mmf 111118atJtfe171J kilnmetreye l«IMr çıkıyor. 

yurun odaya. .. 
Bekleme odasım gösteriyordu. 

Abbas dil§ilndO: Acaba bride kimler 
ftl'dı? Utanıyordu. 

Sordu: 
- Kalabalık mı? 
-Hanr-
Yorgun adımlarla ve terecldfitle ()(faya 

lirdi. 
-Ati 
Odanın bir k8şesinden hafif bir çığlık 

mpmuttu. Göderint. açıp gpıyarat. o
Clanm loşluluna alqtırdr. G5rdüiil man
ma onu şaprttı. Gözlerinin &ıilnde san, 
mor, Yt!§ll, lkivert bir sf1rll mık oynaş
ır. Ba§t alırl3§tr. dizleri tit!edf. 

Mediha, kız kardeşi, odanm lO§lulun· 
da, marlllı:en bir koltuia sinmi~. abal, ım 
nı mor, süklüm püklüm oturuyor, mua
Jelle sırasmı bekliyordu. 

-SON-

192" MARRf"J; DO POMPADUR. 

---------------------· --....-.---- ~~ ...... - ---------~-------------
MARtctz 'DO 'POMPADUR 

ttı.adccılu bu mektup ya~ .. , ...... , .,ıa, 
demek tehl,ke de ani deiildi. 

Bunun için Jan, on befinci LOiyi ha
berdar etmek için beklemete karar 
verdi ... 

Fakat &yni zamanda, Versaydan u
aiaımamayı dü1Undü .. 

- Beni nereye ıötilrilyonunu.z, f8-
valye? diye devam etti.. 

- Siz nereye &6tUnnemi eıı.reder· 
ıeniz, madam f Eğer Pariae dCSnmek 11.
teCHniz atım. •. 

Genç kadın i&ticalle : 
- Hayır, hayır, dedi .. Vertıyda kaJ.. 

mam lbım ... 
D'Aısaıın çehresinde bir hüsün be-

lirdi, içini çekti .. 
Versı•yl .. Yani kral! .. 
Fakat Janı yanında hisaetmeai ken

disine öyle bir uadet veriyordu ki. b~ 
krıkançhk düşüncelerı bir an ıonra saıl 
oldu .. 

Tereddütle : 
- Mademki Pariııe dCSnrnek iıte. 

miyorsunuı, dedi, bir tek çaı e cörilyo· 
rum ... 

- Nedir bu çare? Çekinmeden ıtiy· 
leyin. şöv ı:ye .... 

D' Assas çok ayıp bir ıey ııöylemit 
gıbi kızararak: 

- Sizi evime ıötilrmek ! 
Jan gayet aade bir tekilde: 
- Evet, en iyisi budur, dedi. Sb da, 

ıinn cibi bir intanın tabu muhafua • 
sındı, hiç bir şe)·den korkm:yacıtm
emin olabilirsiniz. 

Janın, bu teklifi kabul edipndeki U· 

delik zavalb d'Assasa garip bir ıatırap 
veN!i .. 

O, bir mukavemet bekliyordu. Jın 

iıe onun evine gelmeyi ıayet tr.bit kar. 
tr!ıyordu. Tıpkı bir lcardqin e"ine gidi· 
yormut gibi .• O saman f8valye, ıttırap 
içinde CSyle hiuetti Jri aevdili kadm, 
ontı bir kardet gibi aeviyortlu. Ve biç 
bir zaman onu baaka tilrlll sevmivecell
tir. 

ı....ına ıa&men. Jarun götterdili iti-
mat ona biı nevi aunu veriyordu. 

Bunun üzerine, kat'! aduabrla Re
ıervuarh 1ıOkaia dojru yilrüdU ve mas. 
yö Jakın kendiaine bu kadar prjp bir 
rniMfirperverlik ıötterdiğl •rarenıia 

evin inünde durdu. • 
Fakat o ~aman, bu ıarip hallerin ha· 

trrası onu Urperttk 
Kendisini ziyaret etmit olan o haya. 

Jeti. her ne babasına oluna ollun, kar· 
tıdaki paviyona ıirmemeahıi taveiye 
eden o aiyahb kadını hatırı.da! .. 

Ayni zamanda fUDU da hatırladı ki, 
abahleyin aldılı mektup oaa, Janla 
beraber eve dl>ndiltll takdirde bu kar. 
tıdaki paviyonun kendilerine tahaiı e
dileceğini bildiıiyordu. 

D' A11as, korkunç bir tehlike hiaac· 

der gibi cl.!u .... 
Gerilemek istedi .. Çok ıeç kalrnııtı 1 

Kapı açılryor ve Lliben aralıktan ıö
rünüyordu .. 

D'A .. aas hAdiseyi olduğu gibi kabul 

etti •. 
Kendieinde büyük bir kuvvet ve een-

rd biısediyordu .• 
_ Her ne olur• olıun, onu müda. 

faa edebilirim, diye dOtündU.. Yarm 
1&bah ta ona bqka bir yer arar bulu· 

rum .• 
Bunuı1 üsennc lçeriyı ıiıdi ! .. Kendi 

busuıl diifilnceleriyle me11ul oldutu 

t . bir. bir endiıe duymayan Jan da 
çın 'lJ • 

onu takip etti.. 
A vJuda, elinde bir pımhıla 6nde 

yUrUyen Lilben. 11.ia dotru saptı .. 
D' A&Nt t0ldaki paviyonda ikamet. 

ediyordu. ~--kr v. 
J,,Ubene bu ikametclh de • .,. ııı 

hakkındı izahat •~raeaktr .. Fakrıt artık 
geç kalmıttı .. Bu buauaa tcmu etmek
le ın~ Janı korkutmakla kalmıyacak, 

' ~ -·nda keııdislnt ıöıetlemeleri 
aynı · ····- ü 
muhtttnel otan dilımanlanna da. m -

'-'--• bulunmak jmklnmı verecek. 
tıya•llil&6 

tif.. 

____________________________ .._ ____________________________ __ 

di, o da benim gibi bu itte methal<laı. 
dır; o cb benim gibi para aldı!.. Ahı J 
Madam r •• Size fenalık ~pmak iıtiycn· ~ 
ler. her feyi hesap ettiler .. 

Jan aakin ıörilnmeie ıayret ederek 
tordu: 

- Bana fenalık yapmak iıtiyenler 

.kimdir?. 
JWyet, ayni tavırla cevap verdi: 
- Kralm düşmanlan ! .. 
Bu defa Jan, bir ıstırap çıtlığı ko

parmaktan kendini alamadı.. 
Kendiıi tehlikede olu7dı, nihayet 

kendisini müdafaadan bcıtka bir ıey 
dil1Uıuneadi •. 

Ceıur bir kadın oldutunda şüphe 
yoktu.. 

Müteıebbiı ve romancak ahlakı, en 
tehlikeli serıüzeştler kartısında bile 
onu korkutamazdı. 

Fakat kral! Sevgili kral! .. 
Onun tehlike lawtmnda bulunması 

ve onu kurtarmak için, belki hiç bir ıey 
yapamaması ihtimali, genç kadını iir· 
pertiyordu • 

Dehıct içinde titriyen bir sesle: 
- izah et! •• dedi. Daha doiruıu aa. 

na aoraeağım bütün suallere, .. rUıat· 
le cevap ver •• Ve bilhassa yalan söyle
mcmete bale 1 Aksi takdirde, ıcni kendi 
elimle öldürmek icap etıe bile ... 

Jillyet yalvanr bir tavula bağırdı: 
- .Madam. size yefin ediyorum ki 

yalan söylemiyeceğim 1 Esasen ne diye 
yalan ıöyliyeyim? Efer sizin fenalığı
nm istemi§ olsayclun, sonuna kadar, ro
lümü oynay..ı~ilirdim! .. 

Jan: 
- Doğru! dedi ... 
JWyet, çehreıindc beliren bir ıevinç 

tebessümünü gizlemek için batını önü· 
ne eğdi .. 

Jan devam etti: 
- Uyıla veçhile müWatlandınla

caksın .• Fakat söyle bakayım.. Evveli 
mevzuu bahaettiğin adamlıarın kim ol
duklarını ı6yle 1 •• 

- Onlan tanımıyorum. Ancak bil. 
dip bir fCY varu, o da. bu adamların 
asilzade o!duldandır. 

- Haydutlar l Beni mahvetmek için, 
neden Süzonu değil de, seni buraya 
gönderdiler?. 

- Çünkü Süzon korktu. Çıkıp citme
ğe, yerini bot bınııkmafa ruı oldu, fa. 
kıaıt pynanması icap eden rolü b~ türlU 
yapmağa cesaret edemedi •• 

- Neden korkuyordu?. 
- Bu itte muvaffak olunmamamı-

dan korkuyordu. O zatnan yalnız ıizin 
Mddetinize delil, f.almt kra1m intika. 
mına da maruz kalacaktı. Hülisa, Sil· 
zon, mühim bir mebl41 mukabilinde, 
ancak çıkıp gitmeğe ve yerini daha 
kurnu birisine bırakmaia mır oldu.. 

- Yani sana, deiil mi?. 
Mahcubiyetinden Jma.ran JWyet: 
- Evet, Madam r dedi.. 
- Pekala, senin ne yapman ieap edi. 

yordu?. 

- Sizi erkenden yatmaia scvkederek, 
saat ona kadar uyumU§ olmanızı temin 
etmem limndı .. 

- O zaman ne olacaktı?. 
- İyice bilmiyorum, madam. Yalnu 

duyduğum ıeylerden bazı noktalar ıe
zer gibi oldum. 

- Neler sezdin?. Çabuk söyle! .. Çilıı 
kü saat ona yaklaııyor ! .. 

- Öyle 8J\k)dım ki madamı ele ıe
çirmek istiyorlardı. Sonra tehdit ve ica
bı nde cebirle maje1teye bir mektup 
yazdıracaklardı. 

Jan ürperdi .. 
- O uman, kral, madamın mektubu 

üzerine buraya kOfup gelecekti •• Ve .. 
Artık ötesini bilmem t .. 

J an dehşet içinde mınldandı ı 

- Ah l Fakat ben meaeleyl mıı,o. 
rum ! Bu, LUiye kuru1muf bir tmaktırl 
Aman ya Rıbbim r .. Ona n-1 .._ 
ftrm~~ ' 

Bu esnada, evin dıt bpeı h.mce ra.. 
ruldu.. 
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- .Turbinli Generatör 
Bir kilovatlık T urbi~li Jeneratör 
s. s. c. i. 

Yüksek 
Fabrikaları mamulatından 
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- Dr • Ihsan Sami 
!STAFiLOKOK AŞISI 

SON ÇIKAN 

istafilokoklardan miltevelJit (er
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çıba· 
nr, arpacık) ve biitün cilt hastalık-

1 ~~~ karıı pek tesirli oir ilaçtır. 
~yolu No. 113 

COLUMBiA 
PLAKLARI 

17443 - KALBiNi KALBLME Bayan Süheyla Bedriye 
YILLARDANBERt ,, ,, 

,(Bestekar Y eıari Aımı) 

D O K T O R' 174-42 - YEMiN ET iNANAYIM Raaih Beıer 
Necaettln Atasagun PARLASAYDI UFKUNDA Rasih Be1er 

Malatyalı Kemani Kalender 
Her gUn ubahlan etki& buçuğa 

ak~amlan l7 dm 20 ye kadar LAJe 17441 - MALATYA HALK ŞARKiSi öKSOZ 
li •ayyare apa.rtmantan lkfncl daire ,. ,, ,, LAMBADA ŞtŞEStZ YANAR MI 
l 7 numarada buta1armı bbt,ıl eder. Malatyalı Kemani Kalender 
Cumartesi günleri 14 den 20 Je la 17445 - HALK ŞARK.ISI TURNALAR Rasih Beter 1 
dar baatalamu paras•z. Kunm, Ha " " KARA DUT Rasih Beıer 
bet okuyucutaMm dakupoa mub· 17444- HALK ŞARKiSi FADtMEM Bayan Suzan 

bl~dem~y~~6.Tu~:;2;~;~;·~~······•"•••"••IYIA•R·™·l·N·E·V•LIEIRII••IBlal~-~~ •••• 
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Jan: 
- İşte geldiler f diye bağırdı. Çabuk 

haber ver, açmasınlar!.. 
- Haber verdim madam 1 Sizi kur

tarmayı kafama koyduğum için, kap 
eden tedbirleri evvelce aldım. Kapıyı 

içeriden kilitledim .. Ve i~te anahtar f. 
Bu sözlerle beraber Jülyet, cebinden · 

çıakrdığı anahtarı masanın üzerine at
tı .. 

Jan: 
- Ne yapmalı? diye mmldandt, ne 

yapmalı?. 

- Kaçın, maıdam ! Bir tek saniye 
kaybetmeden kaçın.. Duyuyor musu
nuz? .. Kapı daha §iddetle vuruluyor ..• 
Açmadığıma hayret ediycrlar ! Aman 
ya Rabbinı !.. Belki bahçeden geçmeğe 
çalı§acaklar .. Kaçm, madam. kaçın .. Bir 
an sonr~, çok geç olacak! .. 

- Evet, kaçmak!.. Ve kralı haberdar 
etmek lazım r .. 

- Gelin 1 Gelin!., 

Jülyet, bir Fttkınlık anındayıruş gibi, 
kapı tekrar vurulduğu bir sırada, Janı 
kolundan yakalayarak bahçeye sürükle
di. 

Küçük kapının önünde titriycrek 
durdu .. 

- Durun, maıdam ,dedi. Bu taraftan 
hiç bir tehlikeye maruz olmadığımza 
kanaat getireyim de .. 

Jan şefkatli bir tavırla: 
- Bu sadakatinin mükafatım göre. 

ceksin kızım 1 .. dedi. 

Jülyet küçük kapıyı aralamtş ve a
ğeoçlarm altına seri bir naza!' atfetmiş· 
ti. 

- Kimseler yok, diye mmldandı .. 
'Kaçın. madam .... 

Jan kaprdan geçti ve birdenbire sor-
du: 

- Ya sen? Sen de benimle gel! .. 
Jülyet, cevap olarak : 
- Kaçın! Kaçsanıza, c:anrml .. 
Dedi ve derhal bahçeye Eİrerek, .kü· 

çük kapıyı itti, · kilitledi ve &ürmeleri 
itti. 

O zaman, bu defa artık gizleyemediği 
bir heyecan içinde soluyarak, Jamn a. 
yak seslerinin kaybolduğu ana kadar 
bekledi. .• 

Sonra, eve girerek Nikolu çağırdı , 
- Beş dakika sonra, bütün ışıklar 

sönecek ... 
- Ba~üstüne .• 
- Ve gece yansı .. K~ı vurulunca .. , 
-Açacağım .. 
- Ve gelecek olan adamı elinden tu-

tup madamın odasına getireceksin! .. 
Bu sözler üzerine Jülyet. sür'atle o

daya çıktı "e madam d'Etyolun giydi
ği gecelik elLiselerin ayni olan bir el. 
bise giymeğe başladı .. 

XXXlll 
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Jan bahçe kapısının bu kadar ani bir 
şekilde kapandığını görünce,' kendisini 
kurtarmak istediğini iddia eden kmn 
bir oyun oynadığını hisseder gibi oldu. 
Bunun üzerine, bir an. seslenmeği her 
ne bahasına olursa olsun eve girmeği 
düşündü. Fakat ya Jüli hakikati söyle
miş İ<se! .• 

Eve girmek istediği meçhul adaml<)
nn kapıya vurulan darbeleri duyu 
yordu. 

Kralın tehlikeye maruz bulunduğu 
düşüncesi onu ürpertiyordu. 

-Aman ya Rabbim 1 Diye mırıldan
dı. Evvela o 1 Ona haber vermek! Onu 
kurtarmak lazım! .. 

Bunun üzerine Jan, mümkün olduğu 
kadar kapıdan uzak bulunz,rak, şato is
tikametine doğru atıldı. 

Kararını vermi§ti .. 

ı 
Doğru şatcya koşacak ve krala, kü

çük eve gittiği taltdirde, b~yük bir teh. 
likeye maruz kalacağını haber verecek
ti. 

..... ------~------------------------------------------------------Ağaçların yanından geçtiği bir sıra
da, bir gölge, bir adam, birdenbire ka
ranlığın içinden çıktı. 

jan, dehşet çığlığım güçlükle zaptet
ti .. 

Fakat, demin de söylediğimiz: veçhi. 
le, J an cesurdu., 

Göğsünden, altın seplı küçük bir ka
ma çıkardı ve metin bfr sesle f:Syle de
di: 

- Her kim olursaınız, olun! Derhal 
çekilip bana yol veriı1 ! .. İster asilzade, 
ister köylü olun, bu yaptığınız hareket 
cidden alçakçadır 1 Fakat ıiz:e şunu söy. 
liyeyim ki, kendimi müdafaa etmek az
mindeyim! .. Bunu görüyor musunuz? 

Adam bir adım geriledi, hürmetle e. 
ğildi ve içinde bir hıçkırığın titrediği 
bir sesle şöyle dedi: 

- Sizi bir an için olsun korkutmak 
ve nazannızda adi bir adam hissi uyan
ldırmak cidden acı bir ıstıraptır, Ma
dam ...•• 

Jan çılgın bir sesle bağırdı: 
·-Şövalye d'Assas •.. 
- Evet, madam 1 .. Aşkını ayaklan -

nız altın senneğe ve kılıcını hizmetini
ze vazetmeğe gelen şövalye d'Assas .. 

Jan bir sevinç nidası kopardı ve iki 
elini uzatarak: 

- Oh 1 Şövalye, dedi, bulunduğum 
vaziyet ve şerait içinde, hiç bir tesadüf, 
sizin bana telkin ettiğiniz itimadı telkin 
edemezdi .. 

Bu sevinç nidası, bu jest ve bu sözler 
şövalyeyi sevinç için.de titretti. 

Bunları hayalinden bile geçirmeğe ce. 
earet edeme~di. Kalbi müthiş bir hızla 
çarpmağa başladı .• 
' Jan: 
' - Evvela uzaklzı'.jalım 1. • 
Dedi d' Assa~ da ıu cevabı verdi : 

. - Koluma girin madam ve emin o
\lun ki, bu kolun tahtı muhafazasında 
bulundu}ı:ça hiç bir şeyden korkmama -
ruz icap eder ı .• 

1 

1 

ı 1 

Jan d'Assasm koluna girerek ve bü
yük bir itimatla bu kola yaaJ;inarak: • 

- Bundan eminim, şövalye 1. ~ 
Dedi .• Bunun üzerine yürümeğe baş· 

laıdılar ..• 
D' Assas, güzel bir rüya ~örüyor gi. 

biydi.. • 
Jan onun kolunda 1 Onun himayesinde 

idi! Bu, onun için. en mes'ut bir an, 
hiç bir zaman unutulmryan anlardan bi· 
ri oldu ..•• 

Bir nevi vecd içinde yürüyor, bir 
tek kelime söylemeğe cesaret edemivorı
du .• 

Jan da susuyordu •. 
Maamafih, d'Assastan ziyade, Jan 

için bu süktlt can sıkıcı olmağa bqla· 
dr. Bunun üzerine sordu: 

- Şövalye, nasıl oluyor da, tam be .. 
nim çrktığmı bir sırada, siz de bu baıb.. 
çenin karşısında bulunuyordunuz?. r 

- Bunu nasıl sera.biliyorsunuz? Si· 
zin sığındığınız evi öğrenince, bir ha
yalet gibi, ağaçlartn altmd0 ldolaşmağa 
başladım .• 

- Fakat bu evde bulunduğumu nasıl 
öğrenebildiniz?. 

Şövalye sarararak cevap verdi: 
- Sizi getiren arabayı takip ettim.., 
Şövalye çüte yalan söylüyordu. 
Kendisini, küçük eve kadar, Berni 

getirmişti... 

Janın saat onda bu evden çı:kacağmı 
ise ona esrarengiz mektup haber ver
mişti .. 

Fakat hımgi aştk, bu nevi hatalardan 
münezzehtir?. 

Jan düşünüyordu. Kralı tehlikeden 
haberdar etmek istiyordu. Fakat, on be.. 
şinci LCıinin aşk rakibi olan d' Aaaas. 
tan, bu hususta kendisine yardıın et • 
mesini isteyemezdi 1. • 

Fakat bir nokta onu teskin ediyordu 
yeg5.ne gaycleı:i, onu, krala bir mektu.P. 
yazmağa icbar etmekti. Binaenaleyh. 
kralın tuzağa d~Urülmesi için onu!!, 
m.ektubum güveniliyordu. 



Ne sihirdir 
ne kerameti 

myan bir kaç ,!';;~':"'~~;;:!~ !1ler dı dahil oldutu halde herkea 1U• 1 :ı: ="':=' ft iki tabm 

10nra ertesi gün tekrar utrayacapu Sihlrbu. bir hqke! kadar hareket- Sihirbaa yirmi dolar .erdiılL Ba ~ 
eöyliyerek çıktı .• O çıkarken eıyalan- ıls duruyÔrdu. Bu hareket1Lıtik ne ka- naıı llmlt etıMdill btr para idi. Bu ,. 
mı buluna, ne kadar ücret iatiyeceiini dar devam etti, farkında deiiJim.. Son· ra da hem 91yalanmal arama Ucretl, 
eordum. Kıw:a cnap verdi: "Ne ı.. ra •lzr ap yO.rllaMte bqlidL Ocala hem d• ..,mdlim ıaerüh piyesin te
tenenlst,, kJ tam ocalm yenma pJlace 1Mt& balda wr&... Bu itten en ful& 

Erteal cUn plakla beraber ıetcH. S• :;ı::a~lr bir hldlee olda. J>e1aek- uptrm Vahlp"in arar ı&rdUfllnl san
Jlmdan, hal ve hatır sorduktan IOl1l'& 

1 
ri biriblrine balJıyan ip koptu, del· aedlyoıdmn. ÇUUtl Jmkaya&ın 111r-

9Jman eıyalarm çalınmadan evvel n• l e _. Dltlcnl olarak 1ıılr hafta atefler 
rede durduklarını aordu. Ben ve up- nekJer yere 4tlft8. etti. Vah! dart • lçerilfnde batıl yattı. .. 
tun onu yatak odum& ıötilrdük. Ça- 1 Sihlr!>u Jpret p Kendi kendime yaJms blcbp .a
lman etYalann durdutu yerleri biru yak llserinde ~nk ocata yanqtr, kit 9ihirbum muftffaklyet 8lrnlU u
birer ıöaterdilr. kolunu sıcak kBJlerfn altına IOkta. Ve sun uun 63f0ndilm. Bir tUrHl balle-

Sihirbazın yüzU o vakit çok ağır bir oradan bir ~ '1P ~brdı. Ba demeclim. Gbll Jnınetlen luncuta 
hal aldı ve bakıflan bir kaç dakika, bu- yıfm piı bir çıkmdı. Derhal açmala blt'-""ltnn. .• 
Junduğumuz odanın her tarafında do- başladı. Fakat. bir dUfUınil çeserlren Fakat bir Jrag ıGn 80Dr&. bekJenml-
la§b. Sonra beraber getirdiği küçük 

1 
acı bir çıtlık kopardı ve elindeki bol· yen bir .an mÜammanm dOpmtıntl 

bir paketi açtı ve içcriı=nden yedi kil- ça}'l yere atu. Yarım metre mania- skd0. 
gak defnek çıkardı. Bu detneklerin funda bir kırkayak panmklarmdan 1ııl• Vahtp bana ıeten bir mektuba ce-
bir ucu açıkta idi. Öteki ucu ince bir rine yapıprJtJ. binden ~Jranrlren. yen on clolarbk bir 
ip Ue b'rlbirine bağlanmıştı. Sonra ku- Yerliler derhal haynm aldGrdGter. banknot dUtGrdil. •• Ve telatb bir bare-
pğmm kıvnml:ın arasından çıkardığı Bofçayı ihtiyatla açtılar. Son dlltlm Jretlı l&klam.ata alrqtı. 
bir seytlnyağı şiıeıinden bu değnekle- çödl1üne• pprdım, lra1dnD. Ç81ıMn Derhal içime ftlphe ahdi- Vah!p'e 
rin lberine yağ ~ôktlL Bir bc.z parça· ttıtilıl 1fY8 bolçamn fslnde bal~ temls bir topa pktlm n her t9'l itiraf 
aile detnekleri iyice yafladı. Kolunun du. 9ttlft!lm. 
lberlne koydu ve kolunu uzatarak o- Yerli munffaın,etile Jq te ,_.. Bea ...W,. ikinci Wr takim IÜI 
dayı doJa§ln&ğı bafladı. Bu hareketle- ıanmamrıtr. Etfa11 topkyaralr. .... ...... ptlnıiaek isen c!ıpnya ~ 
ri yaparken hangi lisandan oldutu bel· meTktine l(ttllr. orada muua11 .ı. tim. Karna apk ,atak odamın kapı 
U olmryın bir takım anlatılmaz sözler tı:n. Blru eonra poU.. slnlf.mls h- anlıtmdan ..klcrj ~ ..,._ 
elSylUyordu. lübenin sahibi baJUlllft adamı ,...... 1111 afll'dllm cirmi ... 

Ben ve Vahip sihirbazdan uzakta, dı. Bu. ilki elblae!er abp Atan bir• loma ftbJI IDlfhur ddrbua 1111-

dikkatle bu ıahneyi ıeyredivorduk. Si· damdı. Onu ıarOr ,arma derhal ta- llltmlt- B.aber bfrlepp baa ıGnl 
hirba.za itimatıızlığtm devam etmekle nubm. Efyalaml p!m:lılz lfln bndl• 1ı1r komedi OJIWDlllar-

::~ber dikkatim de gittikçe artıyor- insan yiyen yılanlar 

kulfibeterl dolapn w ym \flbfl. yan bayvmun ifinl bitirdiler. 

ts 

C•l_I!_!_!_ ·-"'-=- -:1") • llQllllZUI. ~-, .uı.memen 

ni iateneniz? 
DIJl7MID ber tanfmda ka]JanıJan. 

Te dldl -..... ..ra penmk pbf 
J'1UD.11f&taD 

POKER 
Tl1'8f bıçaklarmı kolJanm••. 

-EEKZAMninl\i°l 
lrnllanınız. Blnleree hastan lrurtıırmıehr ~Pi••"•" l•IP.vlnl•-1 

'" 
Kan çıbanları, el ve ayaa p&l'llWkJanDI n arumclald kquıtılar, dolama. 
mmı lltllıabı ft ~lıJrJar, tJesmanlar, JUılrlar, trq )'ll'&lan, ergenlik

ler, koltut altı çdwnlm. ANTlVIROS De 
Tedavlll m erba ft en emin bir mnue tmdn eder. 

SARK iSPENÇiYARi LlBORATUAlU 

KARAMÜRSEL Fabrikasının 
Ha1at Ueozlatuna hizmeti 

Blrlnel. sınıf hare ve dlklı ile 

ıSMARLAMA 24 27 . ELBiSE ve hra 
İhtiyar, çalınan eıyalann bulundu

iu yere yaklaşınca değnekler tuhaf 
bir tarzda titremeğe baıladılar. Kapı
ya doğru yaldapnca bu titreme çok 
belli bir ıekil aldı. Bu vulyetl c8ren 
ihtiyar odadan ıynldı, koridoru geçti. 
evden dıpnyı çıktı. Ormana dolru 

W'" Battırafl 10 ant'Udı 1 CI hedefi buldu. Sonra IOJ'l]ada wrarat 

medeni otan bu fnMnJann kul1andddan Hesbs ~ Molmor olan 
e§Y8llJft lptfdaillll bıpmda filflldmt. ft tfrD ttrtl tltrtym bdm atepn,.. Karua8ne1 fabribamm memleketlmlltn her tanfuida tamnmıı çok 
Adetlerini g&-dGm, masallarım dlnJedlm mnda ç&neıdi. Faciayı a&m ~ •ilam n arif JGDll kamatJarmdaıı ~k mahir mabltu matmdan itina 

Bir kadının atlıltılı nm-Jan biri bize anlattı: • cHJrDnwkte oı.a 
korkun9 tehlike Kadın. elinde te1t111. mmttm • 11- Ismarlama elblıel er 24 ve 21 llra )'ilrildU. 

Ezilmiı toprak llserlnden ytıril,or
duk... Ormanm kenanna ıellnce ılbfr
baa durdu. Bis de beraber ... 

Onlarla bir hayli lrnntııduktan an mala selmittL Testiyi doldunlrbn bir· 
tarlalamu görmek lsttd~-r-~bile reisi denbire Oç metre kadar Derisinde sadan t.rlDclea imal eııfilme"tecllr. ~ pefiadir. 
. • yan çılamt kocaman bir yılan bapnm K'ek ,.loada am haaı illWM .._. de aplMlldır.) 

°"EJyalar buradan çok unkta, dedi .. 
Belki de töyde., ••• 

:ı 1:;i': :~ =·=~ :ı:; kendisine dikkatli dikaktli ~ I&'· ( 8ultanhamam ikinci Vakd hanı altında ) 
bire k61 ~ .c:ı 1.,.._ Jrop. mQştO. Ve qukkanhlıltm muhafaza e- .~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!! 

K-,, ..... ,........ ............ 
Böyle bir seyahate hlç te niyetim yok
tu. Fakat bir defa bafladılım iti yan· 
da bırakmak is~emedim. 

E:raz dinlend'kten ıonra yola çık· 
tık. Fakat bu defa ihtiyar çok hızlı ıt· 

yordu ..• 
Yolumuzda içerisi timsahlarla dolu 

iki ırmak vardı. Adi kayıklarla bu ır
~aklan geçtik. Her ırmaktan ıeçer

ken ihtiyar yerli itina ile değnekleri 
koluna koyuyor ve onların titreyif ia
tikametine bakıyordu. 

Sut ikiyi buJmuıtu. Ormanı bitir· 
nıiı. yola pek u bemfyen bir patikayı 
buıınuıtuk. Bereket venin Jd yolda 
eaJd bir arabaya ratıeldilr te 11calr 
hattı Dattln slnetf altında daha pis 
'6rilmekten lnutalduk. 

Sihlrbu &raba)'l ilk ilk cluıdwa)'OI', 
3'en iniyor, detnekJerl koluna kOJ'll
l'alr dofna yoldan lfttlllmlse emin ol
lllü latlyonta. 
Kau~uk topla)'lft yerli bdmlar Pl

!aıı ptlan bin bakıyorlar, .. w yerli 
-..ında bir beyu adumn nı iti oldu
lwıa kendi kedilerine IOl'U}'OrJardı. 
ltendlml, bu iki yerli aramda bir lir~ 
te tqbir edilen acayip bir mahlOlra 
1-aetlyordum. Yolda bir tamdıiJmll& 
l'aatrelecellmbden n ba aaretl• et 
dott aramda alay mevna oJacaP 
4an Adeta Brkfl,ontum. 

ta. .. ..... ........ .....,.,...... ......... 
Acele .. kulGbelerln ,...... den- nl fJrlatmllk dirayetini &6Stermfttf. Bu 

hareket ydam bir dakikaak 6iiiD bmit 
dQk. Bir whtl kabUe hOmm edlyur ıe- w ha bir dakikada kadmm salu1den bl 
habile herkes okunu. yaynu alarak ileri· ru maklaşmı olmasına kAfi aelmfıtİ 
ye dolru atıbyordu. Fakat umala dolııı Fakat yılan da ırmaktan çıkarak -
bakınca deli gibi la?çan ve: koval~ ve tam yakalryacalı sırada 

-Ydan, yılan! erkeklerin ite kanpnası. avım yakala. 
Diye balnll bir kadm a&'dOk. mamut mani olmu§hJ. 
Kadmm arkamıdan man bir '1laft Ha)'Wn .ıı yUbn yedi metre bo-

ınarutmıyacak bir hata km'darak yQrQ. 7Ulxla lcft. Kalmhlı bir erkelin kalçam 
yordu. Biru eonra kadım yakalıyacaktı. kadardı. Fakat ne kadar whllkell bir 
Tüfelimi reisin kulObelinde bırakmıt ol- hayvan olcfulunu göstermietl Leefnf ~ 
dulum için mOeMir bir tekilde mGdaha- reye attılar. Akıntı onu blru IOrOkledf, 
te eık!ndtm. fakat • Deride 111 kenannda •ıhklara 

Kadmm ili bltlktL Erkekler oMarml takıldı. bkh. K6yden d&ıerken yanm. 
yılan a-1J11 atbllf. 11' bir ..sOf e- dan aıeetik, Mıklar ydanm SOsOnG ım· 
... alarÜ oklardlD 1*fll ..... lllbet çaı .... kla ineeluldG
ettL 1111* acr9dl w latuldl. Ba lav- Daha mat.cak cıcık ftblar var. Fakat 
nlıl Dtınm ~-·• lmkb wntl. Bu IDk malebt mnak1armda dnlapn 
tınıda ,.ıner ...,. .... Ddnd bir ok ,.._ ba - tehlfbll mahlGklara dair ldkl,. 
muı mll tuttuJar. Bil oklaadln da blrb- ler an1atıtmakJa biter gibi delil tlt_ 

NERViN 
Nihayet aihlrbum bahlettili k5)'8 

teldik. Yirmi otus kadar yerli kulOJ». 
" u. damlan çinko kaplı bir kq dik· 

~nr.:; !~:~-::= Çillll tllo- [:; Arada büyük fark var 
itayı cirerken aUıırbum c!etneJderl 

Sl4detıe titremele bqladL Durduk n ,,...,.. ~ ıwraaı ....,_ bdll hiçbir bmmrt tarallD6a tü. 
bir Çfnllnln lılettilf kalıvehınede 11- 114 edJlem8llllltlr• Bu pudramD. • bllJlk malıeti blUtı-. QOCÜ clld. 
- birer bhve içtik. Sonra tekrar •· a..I lçlD taamrlanm,ll olmam ft terkibllldl tabrll ed1cl Jdcblr maddi ba. 
~la batlıdık. thtiyarm ne ara- l mı•uıdlr· tz!:' bllmf yen bir çok yerli halk etra-

1111 

detn!~,= = = PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
-.. bir kulilbenln 8nDade durduk.. ......... tlaatha. bul kfmnltr c1e k1111aamaktadır. VlcudtlD DtL 

ftlannda w blbdl aJtJarmm plelkleliDt bl'll bımdaa d&ba mo-tr bir ihtiyar alır bir tavırla lrulUbenin Jra. 
P11ntt açtı. Kulübe boftU. Fakat ip· 
deJd bir yatak. bir mum burada bir • 
~ otul'dafana deWet edlJOAla. 

oecalrta mü lrOJler ftıdl. 

padn ..... ...., ......... . 

ONU oıca ADI ('IAU l'flD&U .... ~ 

i:Jtonbui Beledivcsi ilanlar 
V..Stmakll19 .....,,Men. ola borcundan doJa71 hacla altına alman Sttldba. 

ker markalı ft 2318 nmnarah tabi otomobili Bet1ktqta Hadinin garajında 

Z...938 puarteel stınl mt 11 de açık arttırma ile ablacalı illn olunur. 
(B.) (2323) 

-------------------V el&l tlnüll 19 NllD'nden 'Olaıa btınUDdaa dolayı baerıeclllen J'ord markalı 
38'8 p1'kalı bmJ'cman Tekalmde KilU pn.jda 27-4-938 çarpmba gllnO aat " 
de açık arttırma ile atııacafl ilin olun ur. (B.) (2322) 

V.UtJnakll19 J"M!Dlnden oJ&D borcUDQ&D ClcM&)'I h&ciz altma alman StUdba· 
ker markalı 1288 numaralı buat otomobil Takatmde Jılerkes garajmda saat 
U de 28.'-938 Salı stıntl ~k aıttuına ile satılacağı 1lAn olunur. (B) (2321) 

Senelik muhammen tık teinJnatt 

Kapalı Ç&l'llda Dlvrlk IObimda 815-81 
N. h dtlkkln 
Kapahçatpda Y~ llObimd& 
Camili banda ' N. h oda 
Kapalı çarpd& Yqhkçılarda 18 N. dllt-
k11n. 
Kapalı carpfa YatlıkCllarda Ali p11& 
banmda 10 N. Jı oda 
Kapalı çaı'llda Dlvrtk IOkafmda 4MT 
N. h dOkkt.n 
Kap&lı cartJd& Bacı lluan IOblmd& 
11 N. lı dtlkldn 
Kapalı cartıda Kınz!ar 11e>bfmda 44. 
48 N. 1ı clllkkln 
Kapalıprp:la Batptnrmda 190,1192 N. 
dtıkkln . 
Kapalı CU'IJda Hacı Hasan IOkafmda 
H N. h dtlkkla 
Kapalı çarpl& Dlvrtk aokağmda l50J52 
M N. h dtlkkAD 
Çarpbpıda Yenf~Jeıo eokaiuıda 40 

21 

'12 

30 

120 

38 

N. 1ı Çorlulu Sani medreeeel 380 
Nuruoemanlyede Mehmetpap aotaim- ' 
da 805 '1 N. h fl'I ve dtlkkh 
Emln&dlnde t"Sçekpuan oakalmda 20 
N. Jı Bı•1d Mustafa ap mektebi 
Vefada Tq Tekneler IOkafmda 31 N. Jı 

180 

312 

klrul 

2,'10 

1.58 

ı.so 

2,TO 

2,25 

1,80 

2,70 

4,95 

27 

13,50 

23,40 

Klhya Jılebmet Efendi mektebinde 1 ocSa 18 1 20 
~ ' 

Yubrda aemtf. aenellk muhammen klralan yuılı olan mahaller 939, 940, 
941 leDelerl ma,m 10D1111& tadar ayn ayn tlraya Terllmek tızere açık arttır. 
maya konulmaftul". lutname1erl levumı mtldllrlqtlnde s&'flleblllr. hteklller 
hbıalarmda ,e.terl1en ilk bımlna makbu.s ft1& mektubUe beraber 26-4-938 1&· 

1ı gtlnll aat 1' ele Daimi Enetımende balunmalıdn"lar. (l) (1979) 

Den'zl>ank Akay lşletmeslodenı 
11 Nlaan 1118 lılllll Hlklmf7et Ba)Tamı mtlnuebetf1le H Nl8an 1938 

Cama gtlDtl IC8prlden Ut No. lu 11&&t JS,30 'f'9 Ta!OTadan 11 '1 No. Ju Hat 
13.&0 •ferleri ,apılacalrtJr. !8 Nlaan 1938 Cumarteıt clntı Pazar tartfeat 
tatbik olanaeütır. (2211), 
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