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sükün 
Sulhçular ittifakı 

ivasi vaziyette 
............___::--------~----~~~--~~~~~ ' • 

için ·: m üzake e·Ier 
müsait safhada ... 

Nazırı 
yapacağı 

lngiliz Başvekili ve Hariciye 
lngilterenin sulhu korunıa harbi 
rivayetlerini tekzip ~--------

l,histan · 
htl/k bır ltttaftan httdullarında manevralar yaparken ~rhirlerde de 

10,,,,," lıava tehlikesinden korunma tedbi'rJeri öğretmele çalışıyor: l ' ar· 
~aklarına konulmU§ olan bir hava torpili ... 

Yugoslav Hariciye Nazm 
Romaya gidiyor 

ettiler 
Londra, 20 - Dün Avam kama- yeceğini ve bu anlaşmanın Alman. 

rasır da liberal mebuslardan Man.. ya da dahil olmak üzere di~er 
del, lngilterenin diler memleketlerle memleketlerin imzasına açık bulu· 
akdetmek istediği anlaşnanm kar- nup bulunmıyacatrnı sormuştur. 

ılıklı taahhütleri ihtiva edip etini· (Dntnnı 4 Uncüdı) 

Fransaga teminatımız: 

"Hatayı cebren işgal 

~a~!7sta~ıa y~goslavya. arasında Fransız Hariciye Nazırı TUrkiye ile lııgılızkra~~lralruf~~-d~:·" cek UR.,.,. '"61' 

,~~anlaşma teminine çalışılacak Fransanın daima lngılız hukumdarlarının 
8abab· ik, 20 (A.A.) - Cumartesi zaJ:e·elerden m~sat Italyanın arzu k 
ıosıa:y~~~i~e gelecek olan Yu- etti~~~car-~ugoslav~akınhtrnı dost kalaca larını söyledi Kan.ada sevaLat·ı 
~~gosıavy:~~~0:1;';ç~~~:~:~~~ ~;un ıçı~ .. halıh~rdakı ltalyan - Paris 19 (A.A.) - Hariciye na- Polonya hakkında demiştir ki: J 1 f' 1 
~l lllahsus. ~üdürü ve İtalyanın tıracar goruşmelerını tamamlamak- zm Bone mebusan meclisi harlc:L "- Fransa, Polonya • Fransız 1• Londra 19 (A.A.) _ Kral ve ~~~~~---:o--~~~-

gracı elçısı refak t ed ekti N 1• . . .. ye encümeninde enternasyonal va- (Devamı 4 üncüdt) kralirenin Amerikava 7 hazı'randan ıır \7 a ec r. a- ~ ı haber alan rnahfıllerde soylen· ziyet bakında uzun izahat vermir ---------- :r J 

&el~ enedike ihtimal tayyare ile (Devamı 4 üncüdt) tir: f•ılom • • b• 11 hazirana kadar resmt ziyarette BugUnkll sayımız ıstag olan kont Ciano tarafından UZ 1Ç1 n 1 r 
ı/o~ k~ılanacaktır. F ra n konun Bone, Alicantede mevkuf bulunan bulunacakları, ve bu müdckt zarfm-

rtıtı ı gun devam edecek: olan görüş- rransız konsolosu ile komünist harp 1iman1 da Ruzveltin davetlisi sıfatile Ame- 16 'ara er, .belec!iye dairesi olan Corner m a"' n· ·,da r b 1• r Fransız mebusu Tillonunun rakın· rika hükOmetinin misafiri olacak. 
b.} aa yapılacaktır. da tahliye olunacaklarını s0ylemi1 va pı l ıyor 

Sayfadır «l':l~ t~ftan İtalya ile Macaristan k ve Fransa ile ispanya arasındaki 1 lan dün Buckingham sarayından 
ı ~l müzakereler devam eder- n Uf U ihtilAflı meselelerin halledildilini Ankara, 20 - Donanmamıs resmen bildirilmiştir. 
?ı(i dı6er taraftan da cumartesi gü- f I görmek arzusunda bulunmuştur. için bliyük bir liman ile bir deniz -----------!~~l!~l!~!~!~~~~l!_!I!_'!.!!., 
kO\iVenecıikte kont Ciano ile Mar.. Spanyada " mparatorluk Sonra, nasıf Fransız ve Jngiliı Ussil tesisi tekarrür etmiı ve bu 

g ç Clrasında İtalyan • Yugoslav'- fikri ,, canlanmış hükfunetlerlnin son haftalar içinde hususta bir Alman firmaaiyle an.. 
~eri başbyacaktır. Bu mü- (l'azısı ~incide) gayretler sarfettiklerini ve sulh teş.. Iaıılarak mukavele imzalanmııtır. 

kilatı vücuda getirmeye çalıştık- lnşa edilecek modern limanda 'e 1 J • 1 • 
1 

• !arını anlatmış, bu gayretlerin daha bir tersane de yapılacak ve diğer 
J ~ r a ı u ın ın anne s l şimdiden mesut neticeler vermiş ol- bir çok llizumlu tesisat ve atelye

(luğunu söylemi1 ve Fransız hükQ- ler kurulacaktır. inşaata pek ya-

QR [at l ''O r metinin teşebbüslerini bildimıiıtir. 1anc1a ba11:acak_ıı_r_. ___ _ 

A '.:I Fransızların 34 bin tonluk 
rnavut Kraliçesinin lohusa p · t 1 t'"" · 
döşeğinde geçirdiği korkunç arıs ransat an ıgı 

l' ve müthiş gece Bir suikast neticesinde 
•rn 36 saat, hasta nakliye otomobilile dağlar, tepeler yan d 1 ve battı 
aşarak devam eden eziyetli yolculuğun hikAyeJi 

lt- ~bral "ITlilrltrl flrofla .•• 
(Yaıuaız incide) -

• 

Normandi transatlantiğine de 
bir suikast yapılacağı 

öğrenilerek tedbir alındı 
Le Havre, 19 (A.A.) - ''PL dan emniyet tedbirleri iki misli 

ris,, vapurunda gece saat 22 de arttmlmıı bulunuyordu. Buna ve 
çok bUyük bir yangın çılıcmııtır. tehir itfaiyesi ile tulumba vapur. 
Vapur, içinde Nevyork ıergiaine lannın da çatıımalarına rağmen 
giden birçok phıiyetler bulun. yangın ıüratle ilerlemekte, vapu. 
dufu halde burUn hareket ede- tun tamamen kaybedilmeıinden 
e.ektl • korkulmaktadır. 

Bundan batb vapurda deleri Sut Uçte ateı ikinci ve üçilncü 
"2~ ın)lyon franktan ful& tu aruında mütekbif bulu. 
iinit.uerleri de mevcut oldu lD1tJ01111 4 üntüdi)J . 

ÇERÇEVE 

Sanatkarın imtiyazı 
(Benlard Sbaw), bundan yarım uır eneJ yazdığı sosyan.t tema. 

yilllll bir eserinde, kahramaıuıu tüyle konqtunu: 
- Dehanın kat'i n riyazi lstlpdadma taraftar dilnşac1a tek lmu 

\'ana o da aanatklrdu. Elleri Ut ellerden d&ba Jyl 11 yapua bir ret"m, 
midesinin de &dl midelerden daha iyi muamele göJ'Dleslnl ister. Jlallnald 
bir gUnllik Is, bir günlilk ittir. İster tarlada, ister tttglbta, ister kti· 
tüphanede, ister atölyede geçsin. 

Şair, romancı, ressam nya bu cinsten, ferdi irade ~rçevMlndc 

ça)Jşan bir artist, ulkm onlan, esasen iKi ımıfmdaıı ayml eden ma 
ne,1 alikasllc iktifa etmez, farkını kazan~ ölçllsllne ele ifade ettirmek 
ister. Sanki kiltllphanede geçen çalışmayla tarladaki arumclald zaman 
farkı nmuı gibi. 

Eserdeki kahraman, ıu fikrin de Uhlbldlr: 
- Sanatklr yeni (Molocb) un bilytlk nlıJplertne benzer. Çop 

lıa8tadır, d&ba doğrusu, cinnetlerinin lstlsnıamu yapacak kadar akıllı 
Sanatkar seclyeslnde bana saygı tel kin eden biricik nokta, bu.an onu. 
sennedlğl iti yapmaktansa açlıktan ınm~ kadar göttlrm ah1 
cgolzma. 

Şüphesiz takdir edeniniz Jd, lğrl '\Cya doğra, ba mesele bbde llo
nuJU)amaz. Zira bizde sanatklr, ylik amelesi, tarla ren~berl ve gemi 
miçosundan hem d:ıba az kazanır, hem de daha az saygı görür. 

Fakat siz (Bernard Shaw) un bundan 50 sene en·elld llıOllY&llstf! 

biçtiği fikir bllnyeslne bakını Sosyallmıanm en Deri hamlesi olan ko 
milnlst rejlmlde buglln sanatklr ve cntelltktuel, besiye oturtuımaı 

makaddee kazlar \'Ulyetlndedlr. Siz, aosyallst gö~ • .....,,_, ... 
böyle bqlayıp ı,ı Myle bltlnnlı olmuma 'bakm! 

Bu ricatta h&klıdrr. ÇllnkU aan ıatklr Te mlltefekldr, tıelr bllme 
Ue hayat bina edenaır. Oturak yapanla hayat yapan a.rasmdald farba 
~ell ve ebedL 

'Necib Fazıl 'KiSAKVRBK 
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1J .. şündüijüm q,iBi 

a ket 
Yazan : SUAD DERVIS • 

K ENDINE çok 'kıymet verdiğim bir genç arkadaıım bilmem 
neıeden aklına gelmiş, 19 uncu asırda yapılmasr laum 

gelen bir anketi bu ün yirminci asırda ve yirminci asır Türkiye
sinin zeka~ını ve m· ncvverlik seviyesini gösterecek olan bir mu
hitte, iinivers"te muhitinde yapıyor .. Ve bu anketin suali şudur: 

Kadmm yeri n re 1 "r?. Ev mi, i hayatr mı? DUnyanın her 
tarafın.da bu i in m "aka :ısı çoktan yapılmıştır. Ve büyük Atatürk 
memleketimizde onu kafesler·n :ırkasrnd:ın çekip çıkararak, medeni 
dUnyada yeri nere i ·s oraya gotilrmUıtıir. Hayatın bütün mika. 
dele snflanna, il' .. me tepten · nivcrsiteyc, amelelikten mebusluğa 

kadar umuını hayatın her taraf na ....• 
Milnakac:.:sr ço .tan yapılmış olan bu meseleyi, bu arkadaıı

mzzın tekrar kurcalanma mı bir orijinalite telakki .edip geçer ve onu 
burada mevzuu bahsetmezdik. Eğer bu arkada§ Universite tahsili 
gören genç k zlardan bu ankete, on dokuzuncu asırda dahi verilmi
yccek kadar ge\-i ve iptidai cevaplar almasaydı. 

Bizi bu an'~et ve cevapların üzerinde durduran ~ey şudur: 
Yüksek tahsil görmek gibi bir gaye güden genç kızlarımı

zın hareketleri ile sözleri arasındaki bu garip ve inanılmaz tezad ... 
Biz üniversite dershımelerine '.kadar yilkselmiş olan genç 

kızlarınuzd:ın evvela ne isteriz?. 
Mütekamil bir kafa değil mi?. 
Tekemmiıl etmemiş bir baş ile üniversiteye devam etmek ne. 

ye yarar?. 
Univer iteye bir genç ni(iin devam eder? .Bundan gayesi nedir? 
Dostlar alışverişte gCrsiın diye mi?. 
Hayır! .. 
Halbuki univer itcli genç kızlarnnrzdan bu ankete cevap ve

:rcnlerin hemen hepsi üniversiteye devam etmeleriyle tam tezad 
teşkil eden tıu sözleri söylüyorlar: 

- Genç kız n yeri evdir. Genç kıza orta tahsil kafidir. Lise 
tahsili dahi lüzumsuz! ., 

Eğer bu genç ku:lar 'Üniversitede olmasalar, ''bu yanlış ve saç
ma bir kanaattir. Fakat nihayet bir kanaattir,, diyebiliriz. Fakat bu 
kanaati taşıyan genç lm:lann üniversitede işleri nedir? Dershane. 
leri kalaba! ktaıtmp hocalann işlerini çoğaltmak mıdır?. 

1.tniversite, bir mılletin yalnız münevverlerinin devam ettiği 
bir ocaktır. Oraya devam eden her genç bir ideal ile oraya girmeğe 
mecburdur. 

Çalz m k, men up olduğu cemiyete müfid olmak ve memleket 
külturünil her sahada ?>ir derece daha yükseğe çıkarmağa 

çabalamak. 
Böyle bir şeye inannuyanlarm, üniversiteye devanu Tiirk kül

türüne 'küfürdür. 
Biz üniversitede bu cevabı veren genç kızlarımızın bu asırda 

bile kadını yalnız eve bağlamak dUşil'ncesini hakikaten bir kanaat 
şeklirı..de beslediklerini bilmi§ olsaydık, gene "ISd kadar 'ıetlf' etmez-. 
di'k.. ihayet, JUnun 1 im I ir hangi kanalaan gelmiş kötü bir pro. 
paganda olacağını ve Türk kızının başında uzun bir muddet tutuna
mıyaeağım bildiğimiz için umursamazdık \>ile ... 

'H ~BE R - :.\kfAm Poımll 2ti NtSAN - 1939 ;_~ 
!ZllL 

"Aksaray qaddesi,, kaldırım bekliyor! 

E."zde garip bir tecellidir: Şehrin plôm çizilir. Bu planda sn kak. 
/ar, caddrler işarrtlenir. Alôkadar makamlar, ıesbit edilen sokakta, a, 

caddtlerc mihıasip isimler verirler .. Cadde ııeya sakalın isimlerini ha· 
.ı·i tabelalar, küçük ı:eyn biiyfik bir merasimle sokak ı•e cadde başları· 
na çakılır. 

Senekr geçtr. Falwt, zavallı cad dt, 10zın toz, kışın çamur d ryfJS. 
olmaktan bir türlü kurlıtlamaz. lşte, Laltlıdt de böyle bir cadde var. /t 
dına "Aksaray,. deniyor. Etrafında üçer beşer katlı binalar yükseliyof· 
Şe.~ir planında caddeyt verilen e lıcmmiyete aldanan zavallı nıiilk sO• 
hibi, senelf'rce, cl'ine girebilmek için yarı bellere kadar çamura ı•e totl 
bulanıyor. . 

Şehrin Pldrmıda 8-JO metre genişlik verile11 bıı caddeni11 sağlı sollu 
arsaları birdenbire birkaç misli kıymet iktisap ederler. Çok kısa za. 
manda, etrafında iiçer, beşer katlı apartıma11lamı, evlrrin dizildiği gö
rüliir. 

Çalışkan ı·a/i ,., belediye reisi UUfi Kırdarın bir himmeti. lıU 
şiiphe yok ki, bıı cadde sakinlerinin makamı riyasete sundukları istidl' 
]ardan birini dosyalarından bıılıtP çıl:aracak ve kısa bir zama11da 0111' 

rı kaldırımlı bir caddeye kav11şturacaklır. 

Lise muallimleri 
imtihana gırıp doçent 

oldbilirler 
Maarif Vckfılcti Univcrsile \'e yük 

sek mektep profesörlilk ve doçent 
tiklerinin mllnhasıran bu mektepler 
den yeti§tizilerek verilecek bir paye 
sa.yılmaması ,.e lile muallimlerinin 
kanun ve nizam yollarından üniver 
site ve yUkaek mektep profesör ve 
doçentUği imtihanına girebilecek • 
leri hakkında .mektep idarelerine 
şu tamimi göndermiştir: 

".Memlekette en yüksek illm p:ı -
yesi olan üniversite ve yUksek rnek 
tepler p~ofeaörlUkleri mUnhaeıran 

bunlarm 1 inden g ec~ o an db -

çent ve asistanlarımızın varacakla
rı bir paye sanılmamalıdır. Onlar -
dan bqka ve geııe meslek içinde bu
lunup yUksek ilim kabiliyeti göste
renlerin, bilhassa lise mualliınlerl -
mWn muayyen kanun ve nizam yol
larından Univel".sitenln ve diğer yUk-

İki cinayet davası 

Susuzdere cinayeti 
fail i ilk ifadesin·i 

inkar ediyor 
Sekiz gün sekiz gece dayak yediğini iddia etti, 

fakat şahitler aksini söylediler 
Dlln ağır ceza mahkemesinde Komiser Şükrünün sözleri bitince, 

Okmeydanında işlenen ··susuz-! maznun haykırarak ayağa lafadı: 
dere cinayeti"' nln muhakeme- - Yalan. bnştanbaşa :ralnn 
'51no devam O-lnncJu. {'ntll "Ilı lrllJylUyol'. Du ııacı.m Lenl O"'b 

rat yukal:tndlğı ztrmnrr tıollste 8 "gece c'Wrenler arasındaydı. 
ve şulh bAltlnılııin huzurunda Sözlerini kabul etmtyoru1-" ue-
verdfği l(adelerde: dl. 
"-Dadaylı lhsan ile Okmcy- Bundan sonra Galata sulh bil· 

Manisada 
sevgilisini 

öldüren genç 
Jandarmalardan kaçarl<S" 

uçuruma düşüp öldü 
!\lanisa, (Hususi) - Vilayetiınizfıı 

Hakibaba mahallesinden lbrahill' 
oğlu Mehmet.kızı Halideyi 'bscl>S 
birisine nişanlamifh bundan JllU• 
tcessir olan kızın aşıkı ÜskUpl~ 
Hilmi oğlu Hamdi nişan gece!1 

samanlık damına gelerek giı,Ictt• 
mişti-r. Davetliler gittikten sont• 
!Hamdi kızın odasına girerek Jıl· 
ı;~ lili..) aı 11.i:l.locı.ı..d ,,,, u ... uı ~» • 

Bu sırada Halide kardeşi ile bil' 
basma haber göndermiştir. :aıı· 
nun üzerine Ho.mdi hazır bulutl
durduğu bıçağı kıza muhtelif yet 
}erinden saplamak suretile knıt· 
lar içerisinde yere sermiştir. 

Fakat böyle düşünen genç kız, o zaman evinde olurdu. Bir ta
raft:ın hayatın en çetin mücadelesine irfan zaferi kar:anmağa çık
mış olan 1..·tzlanmızm .diğer taraftan bu sözleri söylemeleri fiille. 
riyle sözlerinin biribirine bu kadar aykm oluşu... Evet diltilnce
leriyle har"ketleri arasında i bu tezad, onlarda düıüncenin, bu 
tezadı idrak edecek bir seviyeye henüz yUkselmediğini gösterir. 

Ve asıl üzerinde durulacak §ey, asıl telaş edilecek fey de 
budur. 

I sek mekteplerin doçentlik imtihan. 
larına her vakıt ıireblleceklerlnl 

hatrrlatmayı lUzumlu görmekteyim. 

danında bir eve gidip içecektik. kimi Nusı·et dinlenildi. Nusret 
Fakat yolda ka\·ga ettik. Başını de tutulan zaptın do:;ru olduğu
bh· taşın Uzerlne koydum. Diğer uu. Arap Muradın lhsanı öldUr
bl:- taşla vurup öldUrdUw. Aı·- dilğUnU ittraf ettiğini, öldUı·dUk 
kadaşım Hasan da baoa yardım ten sonra da cebinde para olup 
etti" diyerek sucunu itiraf et- olmadığına baktığını, maktuıun 
mlş, fakat ağır ceza mahkeme- başını ezdlğfoi, G tane taşı ayı
slnde muhakemeye çeklllncc rıp gösterdiğini ve morğdaki 

topyekfl9 lnktır ile: tahlil sonunda bu taşlardaki 

Babası kızının imdadına yetiŞ· 
miş ise de katil babasını da yarıı· 
lamıştır. Firar eden katil iki gi10 
sonra İzmir - Manisa yolu uıe· 
rinde ve Kapıkaya mevkü deni• 
len yerde jandarmalardan korkll· 
rak kaçmakta iken yukarı sırt· 
tan avcılar tarafından atılan si· 
lah sesi Uz.erine Urkmilş ve 3()() 
metre yilksekliğindc olan kaya • 
lardan yuvarlanmak surctile par• 
<;a parça olarak ~lmUştUr. 

1(. • • 

Univeraite kızının yani yarın hayatta, memnıtetnl ymrsenne 
savaşında en mümtaz saflarda dövUşecck bu kUltür mücahidinin 
hala vazifesini müdrik olmaması ve trpkı sinemaya gider gibi, tıpkı 
çaya gider gibi, üniversite dershanesine gitmesi ....• 

tlniversite bir ilim mabedidir. Oraya yaptıkları ibadetin doğ
ruluğuna inanmıyanların girişi bir güna'htır. 

Biz lazlanmmn hiç olmazsa bunu müdn1c olmalarını isterdik. 
!Ankete bu kızlamnızm sözlerinin naklinde bir yanlışlık olmasın?. 

Suat DE.RVlŞ 

38 Esnafa para 
cezası verildi 

Belediye c}aimi encümeni tara.: 
lından yeniden birçok esnaf hak
.landa para cezası verilmiştir. Yir
mi lira para cezası ödeyecek olan 
]ar ŞU."llarclır: 

Köpril altında manav Asador, 
Mahmutpaşada 91 numaralı dül::.
kftnda manifaturacı Mehmet, 
Mahmutpaıada Aynacılar çar§ısm 

da tuhafiyeci Mustafa, Mahmut
pa~da kavaf Viçen Agopyan, 
kunduracı tlya Roman, Sirkeci.de 
Hamidiye caddesinde tuhafiyeci 
Filora, Mahmutpaşada Irfaniye 
co.cağmda kundurncr Yervant. 

İstiklfil caddesinde 234 numara 
h dilk'kanda tuhafiyeci Nobar, 
ppkacı Nikoli, Sultanhamamtıa 

ppkacı ! ra 1 Sultanha:ramd. 
manifaturacı Be ar, Keresteci· 
yan, tuhafiyeci Kenan, Yenicami 
cadde in.de tuhafıycci Mayer y~ Beş lira vereceklerin isimleri: 

ko, Eminön ... n e Me} ancıkta ku- Be ı.;taşta Ortabahçede kasap 
maşçı Top o ekapıda Halil, Karaköydc Lala§ahin cad· 
tuhafiyeci Güluz:ı.r M. Yanes, ile inde kasap Sabri Çevik, Pan. 
Galatada Kema cadde irlde galtıda Bilezik~i sokağında Kir· 
tuhafiyeci Pinto, G !atada Necati kor, Karaköyde kasap Hasan, Fc 
bey caddesinde Davıç" Aron, Sul- ri .öyde Baruthane caddesinde 
tanbamamında tuhafiyeci Nesim, bakkal Ethem, Şiglide Silahşör 

:Mahmutpaşada tu af"yeci Bay- caddesinde kasap Miço, Beyoğlun 
ram, istiklal cadde inde m nifatu. da Ergenekon caddesinde 'kasap 
racı Karamanoğlu, Pcril:li Hrris- Lambo, Çemberlita~ta V ezirhan 
tidi, ~apkaçı Erıfili, Tepcba§ında caddesinde sebzeci Mehmet, Uzun 
Lala birahanesi karşısında ~ap'ka- çarşıda yağcı Hasan, Kadıköydc 
a Firuza, Galata aray karşısında Söğütlilçeşmede bakkal İbra
gömlekçl ıara Yanos, Beyoğlun. him, Beşiktagta Şehit Asını cad -
.sa Balıkpazarrnda yağcı İlya. desinde kasap Musta(a Nurf, Ka· 

Oa Ura para ce~asa 'fereccklcr .dıköy.de Ycldeğirmeninde Kara 
de ıunlar4ırt kol ıokağmda bakkal Refall. 

Bilhaıssa genç &rkadaolaıımm bu 
hedefi daima gösönilnda tutarak 
bulundukları yerde ve vazifede bu· 
na huırlanmalarını beklerim. Genç 
Tilrk neıillerlni yetlştinnek ödevi
ni üstUne almış ilim mensuplarının 
talebelerinden 5nce kendilerini da -
lmt surette yetiştirmelerini ve mU
kemmellC1tinnelerinl pek tabii, hat 
tl zaruri bulurum. Ehliyetin ve ça.. 
lışmanın bir lsbat yeri olan doçent
lik imtihanları, memleketin en kıy
metli ilim namzetlerlnl seı;:ecek esu 
Iı bir mlyardll". Akademik kariyere 
girmek iıteyen arkadaılamndan bu 
yolda uamt gayret bekler; ilim 
idealine yaklaemakta önlerinin her 
suretle açık olduğunu bildirmeyi 
bir vazife bilirim.,, 

Haber aldığımııa söre, Maarif 
Vekô.leti bu hususta bir talimatna -
me huırlamak için de 'Onivcrılte 
RektörlUğU ile temnalar '.Yapmakta -
dır. 

, , • • •• 1 ~ 4 '" ' • -~ 

Ç,ocuk ı.c' ], 'e neşe kayruığıdır. 

Çocuğu sev. l'oJu;ul ) 11\TUhırı da 
bııbrla, yılda bir llra ,·ererel< Ço -
cuk Esirgeme Kuııununa U)'e ol! 

(Ç. E. K.) 

"- Pollste dayak atıyorlardı. kanın insan kanı oldu!unun uıı
Sucu kabul etmek mecburlye· laşıltlığını söyledi. 
tinde kaldım, Yoksa beni da-

Hükim, Nusrete bu sırada A
yaktan l\ldUrcceklerdi" dcmiı;- rap Muratta, dayak yemiş bir 
ti. 

Mahkeme heyeti bunun Uzeri
ne tahkikatı yapan polis komi
serleri ile maznunun ilk ifadesini 
alan Galata sulh h~kimini çağıra

rak dinlemeğe karar vermi~
ti. Mahkemeye çağırılan komi-

hal olup olmadığını sordu. Nus 
ret: 1 

- Hiç bir gayri tablf hali yok
tu. HattA o derecede ki civar 
bostanlardan nldığı kırmızı 

turpları iştah ile yiyor, cıgara 

içiyordu.'' 
serlerden ŞUkrU Şu ifa.deyi ver· 
ui: Arap Murat bunlara karşı 

-Arap Murat ile beraber Ok- da: 
meydanına gittik. Murat yolda - Hftkimln söylec\iklcri doğ-

bize cesedin vaziyetini tarif et
mi§tİ. Oraya ıidince: 

Cesedi işte böyle yatıruıış
tım, başı bu tarafta olacaktı. 
dedi ye gösterdiği yerdeki top· 
rağı karıştırarak birkaç tel saç 
lıuldu. Bunlar tcfessUb ~den 
cesedin başıııdan dUşcn saçlar· 
dı. 

Sonra morga gittik. Orada 
cesedi görllncc yere kapanıp nğ
la.ınağa başladı: 

- Ah niçin bunu yaptım, ya
zık oldu. diyordu.'' 

rudıır, ancak ben ona yalan söy
lemiştim. Dediğim gibi, aksi ol· 
saydı, <}ayaktan şimdi ölU bulu
nacaktım." dedi. 

Muhakemenin de\amı bundan 
sonra, diğer Ş!!.hitlcri celp için baş· 
ka bir güne bırakıldı. 

Haydar cinayetinin 
muhakeme.si 
Birkaç ay evvel F'ntihte, Hay

dar ch·arın<la bir gocc ynı·ısı 

kadın yUzUnden bir cinayet iş 
!('nnıfş, Makbule nclındo. hlr ka
dınla slnemadım çıkıp gltlnelüc 
olan 21 yatında Sanayi mekte. 
bl talebesln4en Hasan, lnglllz 

(Devama S incide) 

-o--

Almanya bizden 
domates istiyor 

Son gUnlerde Almanyadan ynf 
mahsullerimizden birçoğuna yeni )e 

ni ta;t;ıler yapıldığı görülmektedir· 
Bu meyanda Alman flrmalarmııı 

memleketimizden çilek istediğinl 
yazmt§hk. Alman firmalarından bit 
çoğundan gelen mektuplarda bil -
hassa ihracat tacirlerimizin niçlıı 
domates ihraç etmediği ıorulmakU' 
dır. 

Almanya bugUn domates ihUya " 
cınm kendi az istihsaJUmm harl ~ 
cinde kalan mikdarmı İtalya, Ho .. 
landa ve Bulgnrlstandan tedarik et. 
mcktcdir. Alman firmıı.ları Tilrlçiye· 
den Almanyaya muvaffakıyetle do -
mateııı ihraç edUcbUcc~i kanaatin -
dedirler. Alman firmaları arııdaıd 
mesafeyi bilhassa garp mmtalmlar'I 
için fazla bulamamaktadırlar. 

Almanyaya gönderilecek domatc• 
lerimizin çekirdeksiz olması, çat!~ 
olmaması ve gUzel amballjlar iı;:ln' 
de bulunmuı ııart olarak konuıma1' 
tadır. 

Bir kt1mı ihraç flrmalan inil • 
mUzdeld mevsimde Almanyaya dO· 
matea glSndermek Uzere Alman fit· 
malarlle temasa reçmtelerdb'. 

OaOmtbdeld mevalmde fiyatla! 
m91att bir ıe'kle girince Almanya,. 
teertıbe olarak domates g~nderl1• • 
ccktlr. Şimdi fiyat tlzerlndt ula!itrıt' 
lar yapılmaktadır. 
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----·_· 1 Bu zat .. belediye bir taraftan imar ederken diğer taraftan 

Tahsil, ill,oku:Jan lın~lar YC ünhersitcde .. iiıayct bulur. Tahsil 
ctmis dNıiııce bu dört deni llmıal etmiş olmak alda gelir n böyle 
de o!ınaı, i.:ap cılcr. 

Ilal!mld tahı:-..ili normal bir yaş seyri ile yapan Türk çocu~ li
se;ı·i anc:ık 1~ yıı}ırnfa bit.irmiş oluyor, 

--------- imara sarfettiğini almahdır ki iş daha ileri gils:n,, diyor 
\'c bugiinkü Jı::yat zaruret ,.e mecburiyet ve ilcalarr lmrşısmda 

pek az ııilc gfatlaram lıu yaştan sonra. da okutmak imlliimoı bula
biUyor. ~\ı.;ı.; Ji~eyi ldifi bularak hayata atılmak zarureti harsıt.mlla 
kalryor, T enkid hissi 

GtçEN M 

.. iun beş kişi oturmuş, 
hQl'üJc ~tr okuyorduk: Alim, hatta 
lleıı hl r Allın diye tanıtılmak iste 
b r adaın er rııısr ın manzumeleri.Hemen 
1atsııd ka 0 k:ıdar cocukça o katlar t l ·ı .. ' 
tlrııiıd IJulmemck kabil değildi. 
•iiJığe ,:n biri, gösterdiğimiz hürmet 

ıı;ızcJı • 

ili~ ~ii~ı~a~ hakkında btt şiirlere 
11ll-; 0 b'uın ''iermeğe h:ıkkınız yok· 
~ • ır T llıııır . a ırndlr, şiirleri iyi olmı· 
,&erıne b sız onun n~ıl eserine, ilınl e· 
iclıı akın. Bunları Yakit geçirmek 
-~ l'a1nı 

tstanbulun imarı meselesi, yalnız 
günün dedikodusunu değil, ayni za
manda yaz gelmesi müna~ebetile 

tozuyla toprağiyle günlin en mühim 
meselelerinden birini teşkil etti. Bu 
vadid~ herkes bir şey söyledi, ya. 
ztldı, çizildi. l\facit adındaki bir 
kuiirniz de bu müna<;ebctle bize 
bir mektup yazmı5 ve imar ıçın 
hangi yoliarın birinci derecede ihti
yar edilmesi lazımgcldiğini kendi 
noktai nazarına göre tebarüz ettir· 
meğe çalı~15tır. 

Bunu da bugünün dcdikodusun· 
dan biri olarak ve merakla okunula· .l'l 'iir b ış olac:ık ... Herkesten de i. 

eklenemez yal bileceğini düşünerek yazıyoruz: 
ı. l3ülle ct·· ·· 
11at L u5unenlerimiz coktur. Fa· 
lldazn en ~ şiirleri okuduktan sonra o 
ıı... ın ılı . . 
11unua h' n~.nın de bir efsane oldu· 
o tllrJ ıc şııııhem kalmadı. Çüııkii 
lenkiue~.° ~d~mda, ilmin temeli olan 
kabe ı. ıssının, kentli kendini niüra-

-:nb r ll~stcr· . 1 'Hlinin bulunmadığını 
tı:ı.~r:l ~r. !>lir diye aklımı gelen saç. 
~or ' em de beylik sacmaları sıra· 
li~ı~ ' 0 nra da bir marifetmiş gibi 
teıu ;1

. neşrediyor. Delki gerçekten 
'~Yl~ .lını kimseler de öyle mısralar 
lrad r: kendini bıraktığı zamanlarda 
S• csıııe l 'k' ~Cnı 

1 
ıa ·ım değildir, s:ıcmalar. 

dtrna~ anıak Yorgun veya dalgın bir 
onıQ !:lln decharge'ıdır. Fakat sonra 
tet,...,ra kendisi de güler; onları neş· 
b ''-'ek d l<'J kA ile k eısı ' uğıt üzerine yazmağa 
, 111 alkmaz. Saçmalamış olduğunu 
ta 

2

3
r. Kendisi söylemiştir diye onla· 
nar gösteremez. 

... ''la fyJ l ıı.nu ""J uı.; <ıııııueı ııı, .u.ıv uı: 

o]rıı 0 ınıyan şiirleri vardır. Fakat iyi 
'kau;ına~ lıa.şk:ı, çocukça olmak baş. 
Cdip r. Bız hır Alimin, filo~ofun heves 
le-~·ğ'· ~ahut ''akit geçirmek için süy-

lll 1 ş" 1 
beı.:r . ur e.rin ı:ok güzel olmasını 
lne"ıl eıne;nz. Meşhur Hippolite Ta· 
kını 1'!. kediler hakkında yazdığı lıirta· 
'el'ı rnnnzumeleri vardır; doğrusu iyi 
rod er ~eğildir. Bir zaman bir tirat_ 
ı.-a ~ fılosof Dcscartes'rn sulh için 
dal ğı bir hal eri seyrelmişliın; o 
lııc~arlak bir şey değildi. Fakat Ta-

ın .. bu Şurlcrine de, Dcscarles'ın mcc· 
di ~ kalıp :r:ııdı~ı lıalcyc de gülünç 
ktıl enıcyiz; hatta onları lıürrn elle o· 
lll r, scnellebiliriz: kusurlarına rağ_ 

en. hü "k 'k' lll> Yu ı ı ad:ım ın imzasını ta· 
ler Otlar. Onlar d:ı saçına sapan şey· 
tcs• 01saydı onlara da güler, Descar· 
tln~n Ye Taine'in düşünme kabiliye_ 
de~·en şüphe ederdik. Sa~·ma sapan 

11 \'e öyle olamazlardı. 

~~i~ ihllsas işini büsbütün yanlış 
..,, 

1l Otuz. Zanneıliyonız ki bir ada· 
'«lıı 
s~ 

1
• ınesel:l Iclscfo hususunda aykırı 

"tstanbulun her şeyden önce yola 
ihtiyacı bulunduğu tebarüz etmiş 

oluyor. Once İstanbulu ferahlatmak 
rnzımdrr. Ama, bunu yaparken d<' 
sarfedileni çıkarmak imkanlarım 

düşünmek de gerektir. 

Yani imar planı tatbik olunurken 
bir taraftan da belediyenin masraf· 
larm1 ka~ıhynbilccek bir şeyleı 

kurmak icap eder. Bence e\'\'el be· 
evvel Beşiktaş, Dolmabahçe, Fın

drklı, Karaköy, Azapkapı, Kasım. 
paşa, Unkapanı, Eminönü, nhtımlı 
meydanları açılmış olmalıdır. Fil· 
hakika o kadar büyük masrafı mu
cip değildir. Karaköy zaten plan 
dahilindedir. Azapkapı açılmak ü· 
ı~redir. Kasımpasa meydanı da 
kLiçük 'bır hımmelle 11aııoıunaoııri; 

U nka panı da açılmak üzeredir. E. 
minönü açılmıştır. Sirkeci de DcYlet 
Demiryolları idaresinin himrnetile 
yeni bir manzara almış bulunuyor. 

Şimdi Tophaneye de dönersek 
on meydan tamamlanmış olur. 

Bu meydanların etrafında açıla
cak arsalar derhal kıymetlenmiş bu· 
iunacak ve bu bir taarftan belediye 
i.;in büyük bir yaridat menbaı teş. 
kil etmiş olacaktır. 

İstanbul un imarına Ernniönü 
meydanından başlanmış olduğuna 

göre ilk önce düşünülecek yerler, 
Limon iskelesi, Yemiş, Balıkpazan 
caddesi, Yağ iskelesi, Keresteciler 
ye Tahtakale sahasıdır. Buralar her 
bakımdan daha verimli olur. 

Şehrin en işlek ve en kalabalık 
sahasıdır. Belediyenin varidatım 
çoğaltır ve belediye vezaifinin daha 

emin olarak idaresini temin eder. 

Buraya kadar hal olunduktan son 
ra üst tarafı senelik faaliyet içine a· 

o)~ er söylemesi büyiik bir miihendis 
dtlllasına mani değildir; gene z:ınnc· 
b[Yoruz ki bir adnmın hem büyük 
tor hekim, hem de pek bayağı bir 
fe llı:ıncı olması kabildir. Hayır, üyle 
sei 0.l::ımaz: iyi hir mühendisin fcl· 
kaı~· ı1: hiç meşgul olmaması belki 
ra Ildır; fakat onunla bir:ız olsun uğ Beledı·yece 
n Ştı ını, arlık hezeyan etmez, se· 

t c ll'.ıakul sözler süyler. l:ri bir hekim kt 1 k b • 1 
~~rnan yazmıyabilir, fakat büsbütün yı ırı aca ına ar 
t ~1ü roman yazamaz. Onun yazacağı 
;.~anlar muhakkak iyi olur da de· Sarıyerde Yenimahallede Torik 1

l orurn; ancak gülünç olmaz. Yok, • . . . 
lazdıkı .. 1 . 1 . t 11 .. t sokagında 21 numaralı cvın ilzerıne 
~l arı gu unç ıse, uc ere< ( u I . . . 
nıcuen hükmünüzü YCrcbilirsiniz: ruhsatsız olarak kat ılave edilmış, 

ıı nuaının hekimliği de bir şey değil· belediyece o ev sahibine tebligat ya· 
~·.r. Bır kafrıdarı lıeın iyi, hem de pılarak bunun yıkılması bildirilmiş-
Ustıuı.. ı & un La) ağı şc~ lcr çıkamaz. n. tir. 

/
11 Oğlunun muhtelif faaliyetleri a- Sahibi yıkmadığı için bina bele -

diyece yıktırılacaktır. 

Bundan başka Sultanahmette 

.nsınc:ıa k:ılın dıı,·arlar yoktur. Tıp 
\ey • 
l' u ınşaat meseleleri ile felsefe ve-
k~ edcbiynt meseleleri hakkında lıü· 
r tıın Veren kafa, nihayet birdir: oka Tevkifhane sokağında gene ruhsat 
d%ın bir snhada çok iyi işlediği hal- sız olarnk yapılan iki baraka ile 
i e lı:.ışka lıir sahada snçnıalaıııasına Paşabalıçedc Sultaniye mcvkiinde 
ltık-tıı verilemez. 

ı llir İlim nd:ımında bulunması ıa-
l'hn gelen ilk meziyet tcnkid kafası, 

bir baraka, Beykozda Karadağ so
kağında Halil oğluna ait bina, Bey_ 
kozda Çayır mevkilnde Hünkar is -

l
.ani Jlerek b:ıriçte gördüklerini, gc-
~k k keksinde bir numaralı ahırın üzeri 
~ 

1 
endi kafac;ınd:ın geçenleri teL 

11
1 <, tahlil ctlclıilnıc kalıiliyctitlir. ruhsatsız yaptırıldıklarmdan ve 

1 " ıneziyetc S\lhip olan adanı, onu Beyoğlunda Tilnel sokağında 18 nu 

1
1~r sahada gösl~rir; onu haınn uyu- maralr bina ile Beylerbeyinde Ab -

ıJi.ln lıazan uyandırın:ısı kabil değil- dullahağa nalıallcsinde 47 numa -
ı 1'" Bir 1.ar;ıfl:ın siilüııc şiirler :razıp ralr balıkhane, Halıcıoğlunda Ab -
ı ','r .t:ırart:ın cfa t:ılıiııtin k:muııl:ı.nnı, 

ı düssC'lam catldcsinuc Kilise ~oka • 1 1 lil•lt·ı·in lı:tl,ık.ılini kcsfcıll'lıilc~ek .. ı . 
.ıııı efsanesine kııııılmıyahnı. 

·urunah ATA 

ğmda 18 numaralı bina maili inhi -
dam olduklarrndan yıktırılacaklar -

lınarak müstaceliyetten kurtulmu~ hanın temizlenmesi ile Dolmabahçe· 
olur. Harbiye ve Kasımpaşa buh·arının 
İstanbul medeni \·e mamur bir şe· açılması planda birinci safa alın. 

hir o!abilmek için deniz kenarların- malıdır; bence bu bu!Yarların uc· 
dan şehrin muhtelif merkezlerine lan denize kadar dayandığından 

temadi eden en az on caddeye ihti- nakliyat gayet kolaylıkla olur ve 
yaç vardır. mühim tasarruflar temin edilebilir. 

Dolmabahçe sarayı yanından Do· Dolapdere, Yenişehir de Kasımpa· 
lapderesine kadar ve bilahare Ka. şadaki meydanla iltisak ettirilmeli· 
sımpaşaya kadar temadi etmek ve dir. 
Harbiye mektebi yanından geçmek Bu çizdiğiniz yollar etrafında he. 
üzere planda bir yeşil saha bulun· men daha fazla bostanlar bulundu· 
duğunu öğrendik. Bunun için bü· ğu için kolaylıkla istimlak oluna
yük masraflara lüzum vardır. Hal· bilirler. Stadyomu da buna göre or
buki bunun yerine Dolmabahçe talama bir sahaya yapmak elbette 
meydanını daha genişleterek düz daha isabetli olur. 
\'e güzel bir bulvarın Harbiyeye k~ Buradaki binalar da maliyet iti. 
dar uzatılarak, gene Süleyman Na- barile gayet ucuzdurlar. Yani bu 
zif sokağından Pangaltı hamamına pianın gayesi lüksten, ziynetten w 
kadar çıkarılmak suretile ve bura· süsten önce şehrin muhtaç olduğu 

daki yerler ilga olunarak Kasımpa ana yolların açılmasına istinat et· 
şada deniz kenarına kadar müntehi melidir. 
olmak esasile bir yol açılabilir. Bu takdirde şehir bir taraftan da 

Bu bulvar şehrin ticari merkezi kendiliğinden ümrana kavuşmuş 
haline gelebilir. Bu aralık Kasım.. bulunur. 
paşanın deniz kenarı da iyi bir iç Belediyenin imar için, şehre giren 
iskele haline getirilir. Bir de hal· yesaitinakliyeden küçük bir duhu· 
inşa olunarak belediyeye de mühim tiye alma~ı gibi bir fikir de akln 
bir varidat menbaı iHh·e edilmiş o· geliyor. Sanrrım ki bu çok yardım· 
lur. cı olur. Belediye yaptığı masrafı 

Eminönünden Un kapanına ve pek az bir müddet içinde itla etmiş 

Rızapaşa yokuşuna kadar olan sa· blur.,, 

Doniz i~leri-·~~9enizbank 

teşkilatında tayinlen kooperatifi 
Denizbankın yerine kurulacak i 

teşkilatta yenl bazı tayinler olmur 
tur. Limanlar umum müdilrU ola..' 
cak olan Raufi Manya.sm muavinlt-1 
ğine İzmir liman işletmesi mü -
diirü Haşmet, deniyollan umum 
müdürü İbrahim Kemalin muavinli
ğine de Yusuf Ziya Kalafatoğlu 
getirilmişlerdir. 

Denizyollı.n limum müdürü İlı~a
him Kemı.l Ankaradan şehrim;ze 

gelerek h'-'nüz yeni vazifesi kendi
sine tebli~ edilmediğinden Üsküd:ır 
tramvaylar: müdürlüğü vazüesin: 
Faya deY:ım etmeğe başlamıştır. 

Bugünlerde Denizbank umum mil -
dilrll Yusuf Ziya Erzine Ziraat Ban 
kası meclisi idare reisHği vazifesi 
hakkında tebligat yapılacaktır. !b -
rahim Kemal Denlzbank umum mü
dürlüğünü yeni teşkilat kurulunca -
ya kadar vekaleten yapacaktır. 

'zarar etti 
Plançolar umumi heyetçe 

tasdik edilmedı 
Denizbank kooperatifi umumi 

heyet toplantısı dün saat 14 te Dc
nizbank umum müdür muavini 
Hamdi Emin Çapın reisliğinde 
Tophanedeki muhasebe binası salo
nunda yapılmıştır. 

Kooperatif ilk defa olarak ge
çen yıl 11 bin 222 lira zarar ettiğin. 
den bilançolar ve senelik hesaplar 
umumi heyet tarafından tasdik edil
memiş, bunların tetkiki istenmiştir. 

Bu talep üzerine Baha, Abdullah, 
Sadi, Cemal ve Şerafettinden mürek 
kep beş kişilik bir heyet seçilmiştir. 
Heyet bir ay zarfında kooperatifin 
bütün hesaplarını ıı;özden geçirecek 
ve 19 mayısta yapılacak fevkalade 
içtimada umumi heyete arzedecek
tir. Yeni idare heyeti seçimi de o 

Halbuki lise tahsili, bir ihtisas tahsiline ancak hazırlayıcı ma
hiyette bulunduğuna. güre, genci tam Ye matlup olgunlu~a \'e ke. 
m:ı.le eriştirıni:; olmaz. Bu çocuk, Türk cemiyeti için tahsili yanda 

kalmıj sayılır. 

ünh ersitc bir tarartan ihtisas temin cıkrken diğer taraftan 
da bil~i ile mücehhez tam vo olı:tun \'e kamil bir ~uur hazll'lamıı; olur. 

Ilugün Türk C'emiyetinc böyle gençlik lazımdır. Bunda 5\iphe· 
miz yoktur. Fakat bir taraftan ela mecburiyetlerin, z:ıruretlcrin, 

heve'>li ve miiştn.k olmasına rağmen bir çocuğu hazan hatta ortadan 
h:ışata fırlatıveriyor, H.;;t'ye bile tahammül bmılmuyor. Bunun biraz 
da ümit \el'lci Ye güYen temin edici rnüe:r:ridelere dayanan bir sebep. 

ten tc,·ellüt l'ttiği de inkar götürmez. Birçok aileler oğlunun lise tah 
ı;ilini ilmı:ılini bekll;rcrek onu, mürüYntinl görmek üzere, ise scv
l<ellerler. Belki ünivcrsitc~-i takip ettirmek lmdre1inc sahi11tirler, a
ma, aile bütçesine bir fıı.:ı.l taraf da.ha. bulmn5 olmıık ~t:i bir 7.af ile 
çocuğu ta.lı.;;ilinin yarı yolunda bırakırlar. Bu mücyyitfoyl, deYlct 
ka<Jrolannlla lise mezllnlarma ve orta. mektep mezunlarına gön• 

yerlt'r bulunma.<;ı ~ibi bir vaziyet meydana getlrmektedJr. 
Genç, liseyi bltirince hıı.yaıtmı mütm·aZl da. ol-.a §U veya. 'bu ıne. 

muriyettc temin edebilmek imkanlarına sahip lulmmıştır. 
Bugün on sekiz yaş, cemiyetlerin bu çok hızlı yaşayışlan ara· 

: sıntl:ı h~r şeye karqı tam ihtiras, i5tiyn.k ,.c bn~ret ~·aşıdır. Bütün 
S bir tahsil boyunc:ı. kendini herhangi bir arzusunda. tatmin edilme. 
: 
• nıiş bulan genç, bu tahsili bitirir bitirmez az veya ı:ok bir kazanca 
g~mek hırsı ile talısilini ~·an bıralnnağa nza gösterir, O halde de,·
Jet memuriyetlerinıield bu kayıt talıslU tel kif eden bir 8.miJ. midir? 

Yukardtıki muhakeme ta.n.ma göre şüphe yok kl tahsili önle
yici bir ümit Jmpıs'-'.lır. ı~akat bunun böyle olmasında. ne dereceye ka. 

dıır mahzur düşünülebilir.;c o dereceye kadar fayda. mülahaza olu. 
! nabilir. 
f Dar \'O imkiin..cıızlıklarla. muhit bir alle büt.çcsinfn tazytkı a.1- • 
i tında ancak liseyi bitirinceye kadıır takat bulabilen, n.ksl halde, ye-
: sc düşebilir. ' re bugünkü mevzuata göre ayarlanmı' te5ekküllcr 
i kinJc tahsil dere<'elerine göre \"ssatlar bulunmuş olıi:ıası da bir za-

ruret h:ı.Undedlr. Binaenaleyh ha , ·asatt.a. kendisine emniyet bulabi
len bir lise nya orta. mektep mezunu ailesi bütçesinin be<l tnllinden 
mcrus olmağa. kalklşmn.da.n cemiyete az çok faydalı btr nn'>ur ola.
bilir. Fakat gen~ zihniyetin kazanç saha.smdald ihtirası clisllmcz, 
artar. 

İşte böyle bir ruhi tezahür kar~ısmda bu gen~; lntisaplarda.n Is 
tHa<lcye kalkmak, fırsatlar<lan faydalanmak, branşını değiştirmek, 
memuriyet dcğf 5tirmek, ora.dan oraya. g~mek gibi bir hercahne~. 
replik içlncle ya\'a.5 yavaş tereddi eder. 

O halde çok mültlm bir dam. l<a1'5rsmde. kalınz: Bu, cemiyet 
için hlç de doğru olmayrut ''aZİJCti nasıl önlemek mümkündür? Ce
vabım n•nnek ııek basit olur: · 

Tahsilini ikmal ettirmek ,.e yani iktidar rn elıliyet nlsbetinde 1 
kazanç ve ilerleme imkanlannı ,·crebilmt'k için tahsil nollsanmı mes-
leki kurslarla önleme icap eller. ' 

Ye biiylcce tahsili yarını kalmı5brm bir taraftan mesleki ktırs
lar<h daha pratik bilgilcrJc tcchizi Ye liyakat ,.o ehliyetlerinin Wı.ha, 
müsbet bir şckilıle neması temin edilmi~ olacağı gibi, diğer ta.raftan 
da tahsili ikmal etme lüZ\lmu ikame edllmi!'J bulunulur. 

Meslek ve branşlarına. göre y\ikcıck tahsille miicehhez olnuyan
lar) ül•sek Imrslarıla bu nokc;anlan telafi olunmak üwre Istlkba.

lin<lt'n emin kılmrr. Bu, bir mcslrkte temerrüdü mutlaka Iô...:ık olmak ; ' " . 
gibi )·üksek bir heclefi, hir memum zamora uğratmamak gibi bir f 
n<'tic<·yi meydana ~ctirir. J" 

-•••••-••-·•-•••••••••••••••••-••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••-•••••••---••• .. •n 

Yaptırılacak ilkmektep binaları 
11 vapur siparişini alan İngiliz 

Swan Hunter firmasmm şehrimiz -
deki mümessili diln Yusuf Ziya Er
zini ziyaret etmiştir . 

-o- gün yapılacaktır. Bu seneki şehir ve vilayet büt- n inşa edilmiş olacaktır. Bütçe ile 
birlikte, bu in~aatm tahakkuku işi 
de proğramlaştmlmıştxr. 

Hisar vapurunun 
enkazı çıkar1llyor 

Geçen sene büyük bir fırtınada 
Karadenizde batarak 21 kişinin bo -
ğulmasma sebep olan Hisar vapu
runun denizden çıkarılması için ça
lışmalara başlanmıştır. 

Geyve kurtarma gemisi mütehas
sıslar ve dalgıçlarla Tavşanadasına 
gitmiştir. Şimdiye kadar gemiden 
iki kazan sağlam olarak çıkarılmış
tır. Hisarın bütün aksamı parça 
parça çıkarılacaktır. Deniz Ticaret 
müdürlüğü memurları: da çıkarma 
işine nezaret etmektedirler. 

Çocuk narin ,.e nazile bir fidan gl· 
bldir. Bakılırsa gürbü7.l('şir. Çocuğu 
sel'. Sencek klm,eııl olmıyan yav • 
ru!Arı da hatırla, yılda blr Ura ver 
Ço(•uk Esirgeme }(urumuna üye ol! 

(Ç. E. K.) . . 
_.....a..._~ • • • ........ 

ldare heyeti raporile zararın, va- çesine İstanbul ilk mekteplerinin 
pur konsümasyonlarınm azalması sıhhi ve geniş binalara sahip ol
ve kocataş su \'e gazozundan zarar masr için tatbik olunacak büyük 
edilmesi ile meydana geldiği anlaşıl bir proğramın ilk adrmını te~kil 
mrştrr. Yeni idare heyeti kooperatif I edece~ tahsisat ~onulm~~tadır~ . 
kadrolarında yüzde elli tasarruf ya. Vah ve beleclıye reısı Lutfı 
pacak ve azaların çoğalmasına çalı- 1 Kırdar, şehrimizde yaptığ ı tet· 

l t kikler s·rasında gittig~i yer semtte şaca< ır. 

--o-

Yeni ispanya sefiri 

bilhassa ilkmektepleri görüp tet-
kik etmeği en lüzumlu bir vazife 
bilmişti. 

tayin edildi Valimiz bu tetkikler sonunda 
1 ilk mekteplerin bina vaziyetinden 

. Burgos, 19 (A.A.) - Lopc.z.1?.o I hiç te memnt:::ı görünmemiş. mek 
rıga İspanyanın Ankara clçılıgı. tcplerin büy~;!: bir kısmının gayri 

ne tayin edilmiştir. 1 sıhhi ve °?ektep olmağa .. m.üsait 

Gonzales Arano Norveçe ve olmıyan bmalara yerleştmlmış ol
Garcio da Yugoslavyaya tayin o. 1 duğunu müşahede etmiştir. Bu
lunmuşlardır. nun için ilk mekteplerin maddi 

vaziyetlerini bir proğram dahilin. 

Teşekkür 
de düzeltebilmek gayesiyle yeni
den ve süra'tle ilk mektep bina

Koço tarafından çalınan 950 lira lan lnta eılilmesİlle lı:arar veril -
paramı ikl gün zarfında mcydnna mi~'l' . 
çıkaran ikinci şube müdür ve mai -

yeti memurlarına alenen teşekkür 

ederim, 

j Önümüz.deki ders senesinde 
şehrin en ziyade ihtiyaç görülen 

1 yerlerinde yeni ilk mektep binala-

Diğer taraftan bu ders sene .. 
sinde Fatih, Eyüp ve Kasımpaşa.. 
da açıhp işçi çocukları için fevka.ı 
lade iyi netice veren barındırma 

odaları da gelecek <lers senesinde 
şehrin diğer işçi mıntakalarma da 
teşmil olunacaktır. 

Aile ym asmm saadetini btiyoN 
s:ın içki içme! 

(Ç. E. K.) 

)tinimini ya.nuların göğ!'>ünüze 

takacal<ları rozetleri kabul ediniz. 
Ilu yardmılannnb yolisul yauula. 
rı kurtarmış olae.ağız ! 

(Ç. }~. K.) 

.· .. · '.,. .... ' .. , . .(. .... 

ZAYİ- Eminönü malmlldnıta. 
fhd~ t~btlt maaşıma e.lt tatMl 
nıülıürümü kaybettim. Yenisini yap 
hracağrmdaıı eskisinin hükmü yok. 
tur. H. Tarık US 
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Y oguslav ariciye 
azın Romaya gidiyor 

Sinema dünyasının en çok sevdiği en yüksek Yıldız.\ 

lQ> ~ U\lJ n ~il.. n.. ~ {,Çj) ffe\ (R? Ü~ U ~ D (k!l ifil 
Bugüne kadar eşi görülmemiş en mükemmel ş::ıhe:cri, 

Macar Çiğan Müziklerinden Ate~ alan Film. 

Ha ayı ceb en 
• 
şga 

Baştarafı 1 incidf f car milleti, ltalyarun kendisinden 
:fiğine göre Macaristan ile Yu!;'OS. bunu beklediğini anladığı vakit, ay. 
':.wya arasında bir yal~ınlık husule nı tesanUtle mukabele edecektir. 
·~etmesini temin etmek üzere ltalya Macar milleti, İtalyanın kuvvetli 
ile l\facaristan arasında yapılan bir Macaristan istediğin! bilmekte 
mtızakcreler müsait bir hava içinde ve kendi hcmbma da menfaatinin 
hki~f etmektedir. İtalyan İmparatorluğu kuvvetinin 

ŞAFAGA DÖ 
~lLll akşam ® (ğ)a 

Müstesna bir müsamere ile 
\,J • 9 Macar nazırlannm Roma en yüksek noktasına çıkmasında bu 

lunduğunu idrak ' etmektedir. Hiç
bir şey Macarl!tanı, hnyırlı tesirle
ri mlhverin ldyasctll, mutedil ve 
realist icraatı neticesinde Tuna hav 
za.smda görülmekte olan ltalyan 
politikasından ayrılmamak.tadır. 

Mihver politikasına sadık bulunan 
Macaristan, keneli politikasmın hiç
bir devlet tarafından yanlı~ bir ııe. 
kilde tefsir edilmesine mUsaadc e -
demez. Budapeşte ile Belgrad ara - 1 

l!ında gittik!:e artan hUrmet ve ri
ayet Roma, Budapcşte ve Bcrlin po 
litiknsmm klynsetfne en iyi bir de. 
lilclir. 

LALE s· e ası eceg z., 
himayesini temin için icap e
den bütün ihtiyat tedbirlerinin 
alınmış olduğunu bildirmiştir. 

Son haftalar müzakereleri -
nin hiç kim~e aleyhine değil 
yegAnc lıcdefin sulhun mu
hafazası bulunduğunu illlvo et
miş ve nihayet Ruz.,·eıte mesa-

Baştarafr 1 incide 
ittifakım ötedenberi siyasetinin e
saslanntlan biri olarak tavsif etmi§
tir. İngiltere ile Polonyanm karşı
lıklı yardım taahhütlerini teyit et. 
melerinden dolayı derin bir sevinç 
duymaktayım. Bu yardım ~rtlarını 
Fransa hükfuneti tamamile tavsip 
eder . ., 

Bone, Fransanın 

jındaıı dolayı Frnnsnnın şükran 

Yunanista- hislerine tercüman olmuştur. 
Bone, bu izahatı verdikten nn. ve nomanyayn verdiği ga

rantileri hatırlatmış ve aynı sonra, kendisinden sorulan bir 
gUnde lngilterenln do bu iki çok suallere ceYaplar vermiş· 

dost memlekete yardım etmek 
azmh l lzhıır edebilmiş olmasın
dan tlc.h:yı beyanı memnuniyet 
eylemiştir. 

Hariciye nazırı, Polonya ııe 

Romanya. nrasında. karşılıklı 

emniyeti garanti için yapılmak· 

ta olnn müzakerelerden bahset· 
mlştır. 

tir. 
Dantzlg hakkında, bazı ya

lan haberlerin tehlikesi Uzerine 
encümenin nazarı dlklcatlnl cel
betmiştfr. 

Türkiye hakkında, Bone, 
Tllrk hUkümetfnin Hatayı ceb
ren işgal etmek niyetinde ol
madığına dair teminat vermiş 
olduğunu söylemiştir. 

Bone, Fransanm TUrklye ile Sovyetıer Birliği hakkmdn, 
de daime. daha dostane mUna- Rusyanrn Polonya ve Roman· 
sebetlerde bulunmak hususun- yaya karşı girişeceği taahhütlc
dnkl arzu ve tlmltıerlnl izhar rln şUmulU hakkında şimdiden 
eylemiştir. bir şey söylemiye imkAn olma-
Nihayet, Sovyetler Birliği ile dığım ve manmaflb mUzakere
lnklşaf eden mUzakerelere te- lerin b:ıslt bir hava paktından 

ziyareti 
Roma, 20 (A.A.) - Dün Muso

linı meydanında Licteur ltalyan 
gençliğinin muhtelif teşekküllerine 

mensup 4.400 erkek ve 600 kız ço
cu;-;u Musolini, kont Ciano ve di
ğer nazırlarla rical tarafından ka. 
bul edi'miş olan Macar başvekili 

ile hariciye nazırı şerefine parlak 
bir as.1<erlik, jimnastik ve musiki 
nC,;'Ilayişi yapmışlardır. 

Musoliainin nutk:ı 
Vcnedik sarayında Macar misa -

firler §Crcfinc verilen ziyafette Mu 
solini Macar _ ltnlyan milletleri ıi
rasmdnki dostluğu hatırlatarnk de
miştir iti: 

- İtalya, Macaristnnın kendisine 
ait olan toprakları tekrar ele ge
çirmesi suretile adalet prensipleri -
nin lllacaristan lehine tahakkukunu 
memnuniyetle kar§ılamıı.ktadır. Ke
za. İtalya, Macarlstanın antikomin.. 
tern pakta iltihakını da mcmnuni -
yetle karşılamı§tır. Bu iltihak, iki 
memleketin barışın mildafaası için 
olan kuvvetlerini birle§tirmek hu • 
susundaki arzu ve iradelerini gös
termektedir. 

Macaristanm antlkomfntem pak
ta iltihakı, mihveri ve İtalyan • Yu 
goslav anlaşmasının mülhem oldu
ğu adalet ve barış arzusile hareket 
eden İtalyan politikasının hedefle -mas ederek Fransanın, ı r te- çolı:: daha geniş esaslar üzerinde 

cavüz takdirinde Rusynı.. .ı:om cereyan etmekte olduğunu kay- rine uygun olarak, orta Avrupanın 
detm!ştir. ve Tuna ha\'Zasmın huzunınıı. ve 

şu dcvletıero yardımım temin atyasi ve içlironi istikrnnnn hizmet 
için yaptığı tekliflerin tctk\lt e- 'M:nl"cşa\ Pcıt.a1nin hıprmyndn· tmi tir. 

~~~~--

dllmok e olduğunu ve memnu- ki vazifesinden çekilmek arzur Bu nutka ita.lyanca olarak cevap 
niyeti mucip bir neticeye ,·arıl· sunu gösterdiği hakkındaki ha· veren Kont Teleld, gösterilen çok 
masının muhtemel olduğunu berlerl tekzip etmiş ve lspanya güzel kabulden dolayı teşekkür ct-
söylcmtştlr. hakkında demiştir lci: tikten ve bu kabulün iki millet ara. 

Done, netice olarak, bugünkü "-Bizzat n::ısyonalist makamat sındaki dostluğa delil olduğunu kay 
vaziyetin çok vahim kararsızlık; İspanyanın melhuz bir Avrupa 
Jnrını gizlememiş vo J..,rnnsanın, ihtllAfına girmesi lmkflnsız ol
tmparatorluğun her köşesinin duğunu beyan ediyorlar. 

Burgos mahafiline göre ls -
panyanm antiltomintern paktı

dcttikten sonra demiştir ki: 
"- Romanın son hıidfseler esna

sındaki hattı hareketi, ltalyaya bil 
tün Macar mflletinin minnettarlığı
nı kazandırmıştır. Bu tcsanUde, Ma-

a 
-----~ ----------------~ 

PK'Ofi*M' 
·~ lUJ ~K$ffe\~ 

Öğleden sonra MusoUni, J{ont 
Teleki ve Csaky ile iki saat görUş -
milşler ve mülakatta Ciyano da ha
zır bulunmuştur. 

Romanya Hariciye 
nazırının Berlin ziyareti 
Bertin, 19 ( A.A.) - Gafenko 

1 
bu sabah meçhul askerin mezarı
na bir çelenk koymuştur. Öğle 

SA 
Sinemasında 

Güzel caz... Aşk .• Zarafet filı:11İ 

A ı TLE e 
ODEL 

Fransızca sözlü dramatik mevzlll 
\e en lüks barlar ve yüksek tu.,·alC.1 

Lr arasında cereyan eden zerır<t 
ve muhteym film başlıyor ye talel: 

LOREGrHAeRoV1i:vcı=LAR 
Seanslar saat 8,30 da Lorcl • [iard 

Avcılar 
9,30 da Artistler ı:e Modeller 

ve aktüaliteler 
zamanı mumaileyh Von Rib ben. •ımm:l:ilmi.'21!mmmımcsımsı:r:ıc:ti;;:::~ıc&ın:m=m:ı:ncm•::"~=:eu: 
tropun huzuriyle Bitler tarafın

<lan kabul c!:lilmiştir. 

Mü1akattan sonra Almanya ve 
Romanya hariciye nazırları öğle 

yemeğini birlikte yemişlerdir. Öğ
leden sonra Gafenko, Rudolf Hos 
si ziyaret edecek, müteakiben von 
Ribbentrop ile görüşecektir. 

B~tarafı l incide 
nuyorau. İtfaiye mlirettebatından 
bir kişi yaralanmış ve emniyet 
servisi şefi ölmüştür. 

Ziyafette Von Ribbentropun 225 metre boyu olan vapur 34 

nutkuna cevap veren Gafenko, bin 569 tonluktur. 
Almanyaya olan itimadı ve iki 
memleket arasında en iyi anlny.ıg 
lüzumunu kaydeyleai.lüen :ıoıırn 

ticaret muahedesine iıaret eder~!: 
bunun haklı ve tam bir kıymet 

iktısap edeceğini bindirmiş ve mu. 
ahedenin ehemmiyetini bilhassa 
kayt ve işaret eylemiştir. 

Gemide bulunan altın ile 7 5 mil 
~on franlık mUcevhcr kurtarıldığı 
_gibi 10 tay,yare de kurtarılmıştır. 

Saat S te yangın mevzileşmiş 
bulunuyordu. Fakat saat 9,30 da 
deniz suları çekilince rıhtıma b:ığ. 
lı kalan vapurun halatları tulum· 
baları:ı verdiği suların şiddetilc 

Gafonko, Hitler idaresinde Al- kopmuş ve vapur müvazenesini 
manyayı yenileyen mu::ızzam e.

1

1 kaybe':lerek devrilmiş ve iskele ta
serlerin kıymetini takdirle yadet- rafına batmıştır. 
miştir. 

hakkında acele tahkikat ifasına b3l 
lıyacaklarchr. 

Suikast 
Faris, 19 (A.A.) - Emniyeti 

umumiye servisleri iki gün e'I"" 
kumpanyaya ve hükumete ınUt:l' 
caat oderek Le Havrede bir "'' 
pura karşı suikast ihtimalini ııa
bcr vermişler ve bu scbenlC d~. 
kumpanya vapurlara ziyarctçıl 
rin girmesini menetmiş bulııll11' 
yordu. 

Kızakta bulunan Normandic'f 
·ıe suikast ciaha kolaylıkla yapdııbı 

Be ediye 
kadrosunda 
tensikat mı 
ya\pılacak ? 

na iltihakı ispanyanın mihver 
siyasetine iltihakı demek değil
dir. s· yas""' vaziyette 

Paris vapuru saat 9,15 de 12 met
re derinlikte batını.;tır. Arka kmm· 
daki lumbar cicliklerinden henüz 
duman çıkmaktadır. Parisin yüzdü
n.ilebileceği zannedilmekte ise de. 
<'nkaz yaziyetinin halen kızakta bu. 
lunan Normandic \'apurunun çık· 
masına mani olacağından korkul
maktadır. 

ceği için, bu vapurda bir kat dll· 
ha kuvvetli emniyet tedbirleri ,., , 
lınmıştı. Paris vapurunda yarıgı: 
saat 22,30 da vapurun çaınaşı! 
hanesinden çıkmıştır. Kapı an•~ 
tarla kapatılmış olduğundan eıı1' 
niyet servisinin memurları kapıf 
balta ile kırmağa mecbur kal(t\lt 
tar ve işte bu gecikme ateşin ,ı.. 
rayetine sebep olmuştur. 

Yeni belediye kadrosu dolayı. 

siyle Hazirandan itibaren 250 me
murun açıkta kalacağı söylenmek 
tedir. Yalnız muhasebe teşkilat:n
öan kadro harici edilecek me
murlar 130 kadar gösterilmekte. 
dir. 

Açıkta kalacak memurlar mün
hnllere sıra ile alınacaklarUır. Bu 
memurlara tazminat verilip ve
rilmiyeceği de henüz belli değil • 
clir 

-o-

Beynelmilel Roma 
sergisine iştirakimiz 

Roma. 20 (A.A.) -- 1912 de açı
lacak olan beynelmilel Rom:ı sergi
sin~ ahiren iştirak etm~ği kabul et. 

mi5 o!an hükumetler 
Yugo lavya, Türkiye, 
Arjantin hükfunetleri 
tcdir. 

meyanında 

l'ortekiz \-e 

zikredilmek· 

Aleni teşekkür 

Kızımı ölüm tehlikesinden yap· 
tığı ani ameliyatla kurtaran l Iaseki 
hastanesi op~ratö:ii Doktor Tevfik 
mızi Kazancıgil ve arkada~·anna 

tc:;,..kltfirlerimi gazetenizin t~\-a.;~u

tunu rial ederim. 
Validesi: Ebe Şalıin 

Casuslar 
taaliyette ! 

n devresi 
Londra, 19 (A.A.) - Kelly i min 

de bir amele çalışmakta o!duğu bir 
devlet fabrikasının gizli planlarım 
bir ecnebi devlete satmak cürmün
den dolayı tevkif edilmiştir. 

Almanyada iki idam 

Bcrlin, 19 (A.A.) - Vatana iha
net suçundan rnahkfun olan 25 ya. 
§mda Herman \"C 20 ya~ında liert
\'İg bu sabah idam edilmişlerdir. 

Bira bardagile 
yaralanan kadın 

BaştaraJı 1 incidt 
Ç'.emberlayn şu cevabı \'enni~tir: 

- Hükfımet, alakadar hükfunet· 
terle müşaverededir. Evvelki beya. 
natuna ba~a bir şey ilave edebile
cek vaziyette detrilim. 

Lort Halifaks da Lortlar kama-
rasında İngiliz siyasetinin hedefle· 
rini izah etmiş,Çckoslovakya, ve Ar 
na\"utluk Mdisclerinin,bütün millet 
ler ve İngiliz imparatorluğu için 
•;ahim öir tehlike teşl~il ettiğini ve 
karşılıklı yaklaşma siyasetinin şim. 
dilik mevcut olmadığını, lngiltere
nin Bcrlin sefiri, yazmakta bulun
duğu raporu bitirdiğinden mezuni. 
yeti bitince Berline döneceğini söy· 
!emiş ve izahatına devamla demiş 
tir ki: 

Dün Şişlide H ürriyettepesinde 1 ·ıt · ·· t 1 ·ı kalmak . ~ . . . - ngı erenın mu~ a ,;ı 
bır yaralama hadısesi olmuş, oır 

1
. 1. d 1 tl 1 · ..ı b 
ıs ıyen e\' e ere muşmere~e u· 

adam yanında bulunan bir kadını 1 t t l"t d ı ti · b 
• Y• •• •• y ı uıunası, o a ı er e\ e crı ç~n er 

hıra bardagıyle yuzundcn agı::ca 
1
. . 1 k "b" ··ı·· b" k . . . ıçın:! a ma · gı ı gu unç ır ma ·rn. 

y~ralamı.ş~ır. ~a.dıse: Garbıs ıs~ I da at~edilmi~tir. 13:.ı ç~nberlcm:! fer· 
mınd.e ~ırıne aıt ~azı~oda .. vu~ua yadı, gCıya lngiltcreııin bir istila 
gelmıştır. Ba.~çen'.n bır koşesm-ı veya ihtiyati bir harp yapmak iste
de otur::ın muşt::rilerden • .Hal~kı I diği zannını uyandırmak gayesile 
Hoş yanında bulunan Nadıde ıs- koparılmıştır. Hükumet namına 
min:::leki kadınla konuşurken Na. beyana sa:aruyettanm ki lngilte•e.. 
dide kızmış ve elin.de bulunan bir nin aklından hiçbir zaman böyle bir 
bardak birayı Hakkının üzerine fikir geçmemiş \"e geçmiyecektir. 
dökmüştür. 

Esasen sarhoş olan Hakkı da Hükumet, ln~iliz siyasetinin he. 
bu vaziyete içerlem~ş. ma:;ndan türlu taarruza mani olaca~rı ve her 
kaptığı büyük bira bardağını kn- ke.;i dostç<İ müzakerelere sevkc:Ie
dının yüzüne indirmiştir. Yüzü - ccği ümidindedir. lngii=z hükumeti 
n:in sol tarafL'ldan yarala.nan Na-' bütfuı sulhç:.ı rn"'1et1'.!rk 'be~abcr ça· 
di.cle tedavi altına alınını§, Ha'kkı ı h;mak istiyor. f\foElwva ile müza 
da yakalanmıştır. kerelere devam edecektir. 

Dün akşam siyasi mahfillerde 
tesbit edilen salah temayülü İngi. 

liz gazetelerinin mütaleasiyle ide 
teeyyüd etmektedir. 

Gazeteler, bundan yalnız bir 
kollektif emniyet sistemi tesisine 
matuf müzakerelere faal bir şe

kilde devam edilmek için değil, 

aynı: zamanda • bilhassa Taymis 
gazetesinin tasrih ettiği vcçhilc -

Nezaretin teknisyenleri, yangın 

m a 
istihs:ılin ordunun genişlemesiyle Hon~kong. 19 (A.A.) - Çin 
hasıl olan ihtiyaca uygun bir sevi kuvvetleri çok kanlı göğüs göğü. 
yede kontrol olunmasr ve harp l se bir muharebeden sonra Kai. 
halinde techiz ve iaşe nezaretine feng ~hrine girmişlerdir. Bu 
tahvil edilecek olan bir mühimmat muharebede Jaıxmlar 3400 ölü 
nezaretinin •derhal ihdası için is- vermişlerdir. Şehrin büyük bir 
tifa.de edilmesini israrla istiyor- kısmı Çin kuvvetlerinin eline geç 
lar. miştir. Düşman şimali şarki is. 

Gazetelere göre, bu tasavvur tikametindc çekilmektedir. 
yakında tahakkuk edecektir. Çin kıtaatı scvkülceyş hedefi 

Daily Telegraf gazetesi Çem- ı istihsal ettikten yani Kııifeng'dc
berlaynın buna karar verdiğini ve ki Japon mühimmn.t deposunu ve 
bu kararın nazırlar meclisinde tas.1 diğer bazı tesisatı tahrip eyledik 
dik edileceğini yazıyor. 

Parlamento mahfellcrinde Chur • 
chill'in kabineye girmesi ihtimalin • 
den bahsedilmektedir. Dolaş..'1.n en
yi31::ıra g5re, mumaileyh amirallik 
birinci lordlu,:una gctirilcc:?ktir. 

İngiliz ordusu Çekoslovak ve 1s • 
p::ınyol rr.Ultecilerlnin orduya alm -
ma taleplerini kabul clmeğe başl::ı
mıştır. Nnmz"tler İngiliz lisanı, tek 
nilt bilgiier imtihanına tAbl tutul • 
maktadır. Bunlar miistakil cilziitam 
lnr halinde hizmet etmiyceekl~r. 

muht.elü ala~ !ara taksim edil rE'l: 
bllhnasa levazım hizmellerlııdc kul
lnnılacaklardır. 

ten sonra şimdiki tissülh:ırekcle. 
rine. Kaifeng istasyonuna çekile. 
ceklerdir. 

Şeiyua'da bu hafta 500 Japon 
askeri Çinlilere teslim olmuştur. 

Çin kıtaatı Sientang nehri bo. 
yunca ilerleme~te devam ediyor. 
Burada cereyan eden müsademe
lcrde 800 JapCln askeri ölmUştür. 
Japonlardan n:Uhim miktarda 
harp levazrmı a!;nmıştır. 

Bir Çin hava filosu İnci r.eh. 
rinin mansabında bulunan apon 
h:ırp gemilerine hücum ctmiii ve 
diişen bombalardan iki gemi alc§ 
almıstır. 

Alıcille romorkörü ve şehir il' ... 
fa.iyesi bütün gece vapuru sıı> 
boğmuşlardır. Su ile dolan vapıır 

. 9 o• yalpa etmış ve bu sabah saat 
batmıştır. 

·~ 
Çunkking. 19 - (A.A.) - çı 

umumt karargahının sözcü.sil gıı· 
zetecilerin bir toplantısında. yr.P· 

Ş ., . ııbıl 
tığı beyanatta, ansı nın cen 
ile Hopoh'in merkezinde ve J{ıl· 

Ç. dıl· vantung'un cenubunda ın or • 
sunun bir çok mühim askeri nol< 
talnrı ele geçirmiş olduğunu tt· 
yit etmiş ve Çin ordusnun ıJtl· 
peb merkezinde yaptığı taarrıı : 
zun Japonl::ırı buradaki lrnv\·et 
!erinden ayırarak başka mınl" · 
kalara asker göndermelerine ıtlş. 
ui oldueunu kaydeylemicıtir. 

Slov'4kyada Yahudi 
alehtan h~nun 

Bratislava, 19 (A.A.) - S!o,·ı:ı; 
hül:Ometi Yahudiler hakkmdal:i l> 
nunu fr.svip etmiştir. Kanun Ynb11 

dilcre gazeteci ve> noter olrr." :ı r 
netmcktc ve Yahudi nvukntlnrıtı 0 

dedi Slovakyadaki nvurtatlnı· adt "',; 
nln yUzde dördU nisbetindc taııd1 

rylf':nckt.:ıtlir. Ynhı".:ı nvı 

mnhkcnıclerdc yalııı;r, Y, !.ı.ı...ı. 
nıüdu.foa cdcbilcccklel'dir. 
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Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müaabakaaıdır 

IT@f!IUrtDJ@ir~@L~@r&gifilmlR 
Tahran . büyük dü111 

ğüne hazırlanıyor 
....,. 

lto. 108 ~ 

~ dağıtacaimuz 
Ş. F. K. tıtanbal 

miikifatlarm lu7111eH 800 lirayı 

ıee qkmdır. 
t bra krJ'metüade bir radyo, kristal bilfe takınılan, ID7111ctlJ ccb 
~ tr.ı l&atlerl, mupmbalar, elbiselikler, istenilen qyayı alabll-

Fon Papenin 
Ankaraya tayini 

Nazi partisinin 
gazetesiAde 

çıkan bir yazı 

, Tayy.~rel~rimiz k~·f?C4] 
1 ahran uzerı nde uçtu 1S1~1ii;,ünr.ınmleriniyapanres

Heyetimiz dost lran Meclisi ikinci =~~=cf.=:"~~ 
• · İ f d k b t d · ı d · • lktısat 'ekfileti iç ticaret umum ı ~ l&l&laiyetlnl veren 20, 15, 10 Ura gibi para kıymetinde kart

~alıtellf ev euuı ve aalre. 

Berlin 19 (A.A.) - Fon Pa -
penin Ankara büyük el~iliğine ta· 
yinini mevzuu bahseden Völkiı -
cher Beobachter diyor ki: 

reısı ara ın an. a Ut e 1 1 mildur muavini Cahit Kerim Za· 
mangil iç ticaret umumi mudrluğü
ne tayın edilmiştir. 

Susuzder9 cinayeti 
faili ilk ifadesini 

llılfa ~(Bfllttlfafı 2 incide) Hasan 1'"'atlhe doğru yUrUdUler. 
deııt 81 tabır edilen bir A.letle Ben de Niyazi adında bir arka
llıUtt de~ıt edilerek füdUrUl· daşımla arkalarından gittim. 
tat tı. katil birkaç hafta ka· Haydarda Çırçır kahvesi önüne 
llıett geznıtş, nihayet Sultanah· rllnce yaklaştım. llasanı ca· 
~11 ; •lrah gözlUk ve değişik ğrrdım. Bana kUfretmeğe baş· 
tar l etıe dolaşırken memurlar ladı. Halbuki, sinemaya falan 
;tından Yakalanmıştı. hep benim paramla gitmişti. 

''bı:lll Rıfat Koç a.dında bir Küfür yetmiyormuş gibi sustalı 
~e alıdır. Kendisi askeri mah· çakısını da çekti; ağzını açtığı
ce~e tarafından 10 sene hapis nı farkettlm ve mUdafaa için e· 
•enllsına çarptınlmış, bunun 4 ilmi cebime sokup o glln aldı· 

inkar ediyor 

''Fon Papen Ankaraya Alman
yanın büyük elçisi olarak gidiyor. 
Fon Papen Türkiyeyi çok iyi ta
nır, bu tanıması bir turist sıfatile 
değil, büyük harpte Türk milleti
le teşriki mesai etmiı olan bir Al. 
man sıfatiyledir. 

1917 .de binba§ı olan Fon Pa
pen, general Fon Sandersin ku • 
mandası altında bulunan dördün. 
cü Türk ordusunun erkanıharbi
ye reisliğini yapmııtır. 

Fon Papcnin timdi Ankaraya 
gönderilmesi, Hitlerin genç Al
manya ile genç Türkiye arasında 
dostluk münasebetlerinin devamı
na ne derece büyük bir ehemmi
yet verdiğini isbat eder. 

Fatih ve Beyoğlu 
Halkevleri binaları 

Tahran, 19 (A.A.) - Pars ajan 
sı bildiriyor: 

7 tayyareden müteşekkil olan 
Türk filosu dün Tahrana ta) yare 
meydanına iruniştir. Filo, Zancanda 
lran filosu tarafından karşılanmış· 
tır. lniş esnasında askeri merasim 
yapılmış ve hariciye nezaretinin mü 
me silleri Türk tayyarecilerine "hoş 
geldiniz,, demişlerdir. 

Tahran, 19 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bildi-
riyor: 

Dün ıehir üzerinde uçan Türk 
tayyareleri, Türk • İran milli 
renkleri üzerine basılmıı ve üze. 
rinde Türkçe ve Farsça aşağ ıda. 

ki cümleler yazılı bulunan kağıt. 
lar atmıılardır. 

"Güzel vatanınuı ziyarete ve 
sevinçli günilnilze iıtirake gönde. 
rilen Türk tayyarecilerinin yürek 
leri dostluk ve kardeılikle dolu-

tllrıesını Yattıktan sonra, bir ğım İngiliz makası ile UstUne a- Şehrimizin muhtelif yerlerinde
""- hasta bulunduğu GtımUşsu- tıldım. Ondan ötesini bilmiyo- ki Hafkevlerinin kendilerinin aa-
~" hast .. . 1 dur.,, 
0 ,. ahaneslnden kaçmış ve rum. bip olacakları yeni bına ara yer-

,... ı sundan sonra 1 · Türk heyeti dün Mebusan Mec-ta~ ·ı..ıandanberl iki senedir ka· Suç unun sorgu leştirilmeleri için yeni Halkev erı 
,_doJaşmıştı. kendisini kaçak gezdiği müddet inıua ettirileceğini yazmıı:tık. Mev· lisini ziyaret etmiş ve ikinci Reis 

do;-.. ...• ). .. ,~ --- n.•ft. 'U4>ftH.. .. ..... fıftltSl-:ıJ.ı'~Jl..~ ~~~-4--:r------~.._-.. :r ..... .,.. ..... ~~~-kabw ,ec:lilı:ıµatir. 
Ilı ağır ceza mahkemesinde lamak suçundan fıHitriil u · 'inpsma başlanmakta olan büyük 
~al.emesine başlanmıştır. nan Ağızlıkçı Haydarın ifadesi Halkcvi binasından sonra Fatıh Tahran, 19 (A.A.) - Anadolu 

tııı •tat Koç 10 senelik mahkiı· alındı. Haydar, katilin vakıa c· Halkevi binaaınm satın alınması ajansının hususi muhabiri bildiri. 

44:eu göz önUnde tutularak vlnde yatmış olduğunu, fakat mukarrcrdi. yor: 
dı lncı madde He, muhakeme kendisinin katil olduğunu bll.,..e Halkcvinin yaptığı teıebbüı Şenlik günleri yaklaştıkça Tah-
~lnektedir. diğl tein mani olmadığını söy- üzerine vali ve belediye rem randa hareket ve sevinç de artmak 

•aıc atıı, Basanı öldUrdüğllnü ledi ve duruşma şahitlerin din- LQtfi Kırdar da ev binaıının sa- tadır. Sokaklarda kesif bir kalabalık 
, 111 lanıamış, cinayetini şöyle lcnilmesl için başka bir gUne bı· tın almma11 için tahıisat bulmak görülmekte ve milleUerinin Pehle-.i 

atnııvtır: rakıldr. üzere bulunuyordu. lrana dostluk ve hayranlık ifadele· I\; \?aka :gecesi Hasanın be- Fakat bu ıırada binanın sahibi rini bildirmek üzere gelen delegele-
"eı er bulunduğu Miikbule, ev- Gümrük kaçakçılığı bulunan esbak Nafıa Vekili Milm rin konuştukları bütün dünra dille. 
1t ce benimle konuşuyordu.. I I taz binayı batka ibiriıine ıatmııtı. ri işitilmektedir. 
lf '-anla bir sene evvel tanıştım. SUÇ U arl Bu .zat ta bu binayı yı~rıp ye- Hemen bütün yabancı heyetler 
ı,"an bana müteaddit kadın· Ford :fabrikaamdan alınan ye- rine ıinema bina11 yaptıracağın- muvasalat etmi~lerdir. Bu heyetler 

m ra m güni.me intizaren Iranın 
IT\Jzel 'e modem pa) ıtahtmı gezi
orla . Ba tan baga donatılmış olan 

şehir geceleri peri masallannı andı
an bır manzara arzetmektedir. 

Fransız heyeti de Tahrana 
vardı 

Tahran, 19 (A . .ı\. - Paristen 
Bağdada tanarc ile gelen Fransı 
fe\kalade he)eti 16 nisanda Husre
' ide hududa 'armış 'e hariciye ve 
harbiye nezaretlerinin birer mümes-
ilı tarafından karşılanmıştır. Bır 

müfreze tazim merasimi yapmış, I · 
rau ve Franc:ız milli marşları ı;a

lınmı~tır. Müteakiben heyet Ker
mcnşah - Hame<lan • Kazvin yolu 
ıle Tahrara hareket etmiştir. 

He' et Ka.....,. nde F ransanın Tah· 
ran büyiık elçisi ve elçilik erk~nı 
tarafından \e Kerec.ede Şelıina~ 
namına hariciye nazırı Alam tara. 
fından karşılanmıştır. Fransız ko· 
lonisi de heyeti Kerecede karşıla· 

mıştır. Heyet ve karşıhyankır saat 
18 de Ker ceden hareket ederek 18, 
30 da Tahrana gelmiş ve burada 
J:>iı'mOtıae~~ ...... 
'm'e karşılanarak Fransız ve Iran 

milli marşları çalınmıştır. 

Mısınn yeni Tahran elçisi 
Tahran, 19 (A.A.) - DUn sa. 

bah Mısırın Tahran büyük elçisi 
Yusuf Zülfikar Paıa, Gühiatan sa 
rayında Majeste Şehinşah'a iti. 
mat mektubunu takdim eylemit-.. • ır. 

Yeni Afgan büyük elçisi B. Mo 
hamed Nevruz Han da aynı sa· 
rayda Şehinıah hazretlerine iti· 
mat mektubunu venniıtir. bıt ta.kdim etmişti. Haftanın ni malları hurda gibi ıümrükten dan Halkevine binayı tahliye et· 

d tı:ok gUnU beraber geziyor- geçirmek ve bu suretle kaçakçılık meaini bildirmittir. --------------------------
\> ll~. O gUn de Makbule, Hasan yapmaktan ıuçlu olanlar hakkın. Fatih Halkevinin bulundufu 

P ,1' ben Beyoiluna çıktık. Bir da tahkikat çok ilerlemittir. bina C. Halk Partiıi tarafın-
lellenıaya girdik. Dönüşte bir A.- Kaçakçıların hurda mallardan dan bet ıene müddetle kiralannuı 
l)l llı 1apmal'a karar verdik. Ben alınan az gümrük resminden istifa bulunmaktadır . Fakat konturat 

6 '8raf için çıkarıp Makbuleye de ile büyük menfaatler temin et- tapuca mukayyet olmadığından 
l' lira. lerdlm. Sirkeci.de bir ye· tikleri ve ayni niabette de hazine· bittabi yeni sahibine intikal ettne-
' llbayacaktım: yi zarara uğrattıkları anlaıılmıt _ mittir. Bu vaziyet kar1111nda Fa-

....._ llen i dl 11 im bir z tih Halkevine acilen bir bina bul-be1t ş m ge r , a tır. 

t le1ın, ıdlyip gittim. Döndü· Kaçakçılara ait iki depo ve bir 
) Ull:ı Vakit bıraktıtım yerde ev baaılınıf, buralarda 60 • 70 ton 
d 

0
1ttular. Takip ettim. Şehza- kaçak otomobil levazımı ve listik

d ebaıında ikisini beraber bul· teri yakalanarak müsadere olun-
• l'~nı. lleni neye beklemedlkle-

1 muıtur .. Uzun zamandanberi bu 
P' ili •orunca Hasan: kaçakçılığı yapanların gümrük • 

}111 11 ..._Seni istemiyoruz, haydi git, ten 150 tona yakm yeni malzeme· 
d- ;dı. Fakat Makbule takip et- yi hurda diye geçirdikleri meyda

li' ell:ı için başı Ue işaret verdi. na çıkarılmııtır. 
~ erah sinemasında "Aşkın göz Şimdi 60 • 70 tondan geriye 
lfları" filmi 07nayor.du. Oraya kalan mallar aranmaktadır. Ya

tirdller. Ben de girdim. Sine· kında tahkikat bitirilerek suçlular 
tııa bittikten sonra Makbule ile adliyeye verillceklerdir. 
~ 

• 

(°.oegJr Ealrgeme Karamaaun melkez Te koDarmm 310,M:I çocuğa 

mak ıureti hasıl olmuıtur. 
Diğer taraftan Beyoğlu Halk· 

evi de bulunduğu binayı eylüle ka
rlar tahliye mecburiyetindedir. 
Beyoğlu Halkevi için yeni bir 

bina yaptırılması takarrür etmit 
ve tahıiut ta ayrılmııtır. Fakat 
henilz yer meaeleıi halledilmedi· 
ği için o zamana kadar inpat ya· 
pdmıyacağı muhakkak görülmek· 
tedlr. Bu takdirde Halkevi mu· 
vakkaten Beyoğlu parti mer'kc -
zinde kalacaktır. 

Beyoğlu Halkevinın 
atletizm müsabakaları 
Beyoğlu halkevinden: 
Evimizin spor şubesi yıllık "halk 

atletimı,. müsabakalarını 29.4.939 
cumartesi günü Fenerbahı;e stadın· 
da yapacaktır. 

Bir kategori üzerinde yapılacak 
:>lan bu müsabakalar şunlardır: 

100 metre, 200 metre, 400 metre, 
800 metre, 1 mil, 

100 metre bayan, 
Gülle, disk, cirit, 
Yüksele atlama, uzun atlama, sı. 

nk ile atlama,üç adım atlama. Mü
sabakaya dahil olmak istiyenlerin 
25 nisan 939 akşamına kadar Beyoğ 
lu halkevi spor §Ubesine muracaat 

Almanyada 
11Hitler bayramı,, 

Berlin, 19 (A.A.) - Hitlerin mu· 
avini Hess bugün nasyonal sosya· 
list partisi erkfuımın başında ola. 
rak Hitleri ziyaretıe dotumunun 
ellinci yıldöniımü münasebetile teb
rikte bulunmuştur. 

Bu münasebetle söylediği nutuk· 
ta demiştir ki: 
"- Bu tarihi anda, Tanrının 

size ağır vazifenizi yapabilmeniz i· 
çin sıhhat ve kuvvet vennesini dite. 
riz. Almanyayı hürriyetine siz ka· 
vuşturdunuz. Almanyayı yeniden 
siz dirilttiniz ve dünyanın en büyük 
devletleri derecesinde c~ilmul 
bir kuvvet haline getirdiniz. Suna 
kaliyen kaniiz ki, sizin sayenizde 
vatana tevcih olunacak bütün sui
kastlar akiDı kalacaktır. Tah
rikatçılar bir dünya harbini çıkar. 
maya caJı~ırlarsa bu niyetler onla· 
nn hüsranını mucip olaca~ emi
niz. Bu imanmuz, sizin esennıze. 

Almanyanm ordusuna ve milletimi· 
zin manevi mukavemetine dayanı-

yor • ., 

Frankonun 
manidar 

nutku 
bir 

ispanyada • • imparatorluk 
fikrı ,, canlanmış 

Kadik~. 19 (A.A.) - General 
Franco Canarias ırhlısı ile buraya 
gelmiş ve söylediği nutukta demiştir 
ki: 

"Burada önümüzde toplanan 
halk, ispanya içm imparatorluk 
fethetmeye ~iden lspanyollan bana 
hatırlatıyor.Bunun içindir ki Ispan 
yada imparatorluk fikrinin doğ· 
duğu bugiln de memleketimizin §C" 

refini müdafaa eden o kahramanla.. 
n _düşünüyorum.,, 

İspanyol hükfunetinin birkaç sı
nıf askeri terhis ettiğine dair ya· 
ba::cı memleketlerde çıkan haber
ler resmen tekzip ediliyor, 15 mayıs 
ta Madridde yaptlacak olan zafer 
geçidinden e~el hiçQir asker terhis 
olunrnıyacaktır. 

1939 Resimli Hafta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftaltk gazetesidir 

Son sayısinı mutlaka görUnUz 

• Haydarpaşa mendireginin şi· 
mal ucundaki batmış gemi leji uze
rine bir işaret şamandırası konmuş· 
tur. 

•.Galatasaray lisesi Ortaköy şu. 
besı 23 nısan pazar gunü saat 15 de 
yıllık musameresmı verecektir. 

• Şehircilik miı ehassısı Prost . ' suraue Istanbula gelmesi yolunda 
beledıyenin çe.ktigı telgrafa mıısbet 
cevap venniştır. 

• Vali LOtu Kırdar, beledi} eler 
bankasından yapılacak be§ milyon
luk ıstikrazm temini için dun Anka· 
raya hare.ket etmiştir. 

• Maanf mudüru Te\ file Kut bu. 
gi.ın, Terkos köyünde yapılacak o
ıan yeni köy yatı mektebırun bina 
vaziyetını tetkik etmek uzere Ça· 
talcaya gıdecektir. 

• llkmektep muallımlenmn kı· 
dem zamlarının yeni bir ıormülle 
butçe} e konulabileceği ve haziran
dan ıtıbaren de ödenebileceği umul· 
~.tadır. 

• Maarif ' ı tı, önwnüzde.kı 
ders yılında t: nm mektep kıtap 
lamıdan dolayı Sikıntı çekmemelen 
için faaliyete başlamıştır. 

• Evkaf müdürlüğü Fatih camii· 
nin esaslı bir surette tam.irine ka· 
rar vermiştir. Camiin iç kısımların
da l9llr8dan yapılan ve esasına uy· 
nuyan kısımlar kaldmlacaktır. 

• Eyupte mimar Sinanm yaptığı 
kıymetli eserlerden Siyaviış paşa 
türbesinin tamirine müzeler idare· 
since karar verilmiştir. 

• A1manyada kızaktan inip dahili 
IJl(>ntajı yapılmakta olan Doğu va· 
puronun montajında bulunmak ~ 
zere başmakinist Ziya ile ikinci ma· 
kinist Hayn Almanyaya gonderil
mişlerdir • 

• Türk Laburantlan kurumunun 
dün Eminönü halkevinde yapacak· 
lan içtima, ekseri:ret olmadığından 
3 mayısa bırakılmıştır. 

DISARDA: 
• Anıerikada kongrenin deniz ti.. 

caret komisyonu, Panama kanalmm 
genişletilmesi ve ıslahJ iı;in 277 mil· 
yon dolarlık bir tahsisat kabul et· 
mistir. 

• Macar krtalannın Rumen hudu
dundan çekilmeğe 12 nisandan beri 
nonnal surette devam ettikleri salL 
hiyettar mahafilde söylenmektedir. 

• Slovak meclisi, ayın 25 inde 1ç 
timaa davet edilmiştir. 
~Dün Londranm şimal dolusun· 

da yeniden iki umwnt telefon ka· 
bini tahrip edilmi~r. lki kip yara.. 
lanmıştır. 

• Şikagocla Lifs, hedefi Çelwslo
valq anın istiklfilini iade olan ••Çek 
mıllı konseyi,, dünya ~ 
reisliğini kabul etmiştir. 

• Amerika memleketlerinden 
Ruzvelt mesajına şimdiye kadar 
cevap vermemia olan yeg~ devlet 
Honduras idi. Bu memleket de Ruz· 
veltin teklifine iştirak ettiiini bil· 
dinniştir. 

• Resmi statistiklere gore İtalyan 
nüfusu 44 milyona balıg olmakta
dır. 

Pazar günü Hayfada yapılan 
tethiş hareketleri üzerine polis 8.000 
kişiyi sorgu} a çekmiş ve bunlardan 
iki yüzi.ınü tevkif etmiştır. 

• Atir.a ajansı, Yunanistana otuz 
tngiliz tayyaresinin geldiği hakkın· 
da yabancı kaynaklardan verilen 
haberi yalanlamaktadır. 

Bayramda tebrlklerlalzl Çocü 
Esirgeme Kunmaaaa sarU kartla
rlle :J&PIDD. roptueeü ,...._ 
kimsem ,aYl'lllaıa lıüıt&erldm 

C.C. .. ) 
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Brüksel 1 radyosu {orta dal_ga uç çare u u 
483.9 metre) pazar akşamı ı;aat 

10.50 de Pol ile Virjini'nin radyo
ya çevrilmiş şeklini temsil etti. 

Fransız muharriri Beroarden 
de Sen Piyer'in bu eseri 1788 de 
yazılmıştır. ''Pol ile Virjini,, .dün
ya edebiyatında en meşhur ve gü
zel ktasik eserlerden biridir. Fran 
sız edebiyatında da romantik dev. 
rin açılmasına tesir eden bir eser 
olmuştur. 

Bernarden de Sen Piyer'nin 
dünyada belki her dile tercüme e. 
dilmiş olan bu romanında saf bir 
aşk anlatılmaktadır. Fakat bunun 
arkasında bir felsefe gizlenir ki, 
bu ıda Jan Jak Ruso'nun felsefe -
sidir. 

Eser aradan bir buçuk asır ge~
miş olmasına rağmen eskimemiş -
tir ve bugün de zevkle okunmak
tadır. Radyoda piyes şeklindeki 

temsili de her halde zevkle din -
lenmiştir. 

Tiran radyosunun 
son günü 

Arnavutiukta rndyo, ıpe'k az 'kimse 
nin evinde buluruın bir eşyadır 

Arnavutlukta son günlerde ça -
lışmaya başlamış olan kısa dalga. 
lı Tirana radyosu memleketin bed 
baht tarihini çizerek, müstakil neş 
riyatma nihayet vermiştir. 

Tirana radyosunun son günü, 
hakikaten tarihte hatırlanabilecek 
bir vaka teşkil etmckte.dir. 

Geçen haf ta da bahsettiğimiz 

Montrö radyo konferansı mesaisi
ne devam etmektedir. Yakında ça· 
lışmasmı bitirerek vereceği karar
ların iltlnı bekleniyor. 
Şimdiki halde konferansta bilhaS

sa üzerinde meşgul olunan mesele· 
ye yeni bir hal şekli teklif edilmek. 
tedir: 
Konferansın meşgul olduğu en 

mühim mesele, evvelki yazılarımız· 
da anlattığımız gibi, mevcut orta ve 
uzun dalga 310 radyo istasyonunun, 
ne~riyat yapılmaya müsait 110 dal· 
ga uzunluğuna taksimidir. 

Bu, gittikçe müşkülleşen bir me· 
seledir. Zira her sene, hatta her ay 
muhtelif memleketlerde yeni istas. 
yonlar açılıyor ve bu da ha\'ada, 
istasyonlar arasında bir muharebe 
teşkil ediyor. 

Fakat, bir kültür vasıtasının bu 
havadaki muharebesinde alakalı o· 
lan memleketler, işi anlaşarak hal· 
!etmeye taraftardırlar ve birçok si· 
yasi anlaşmalann imza edildi~i bu 
Montrö §ehrinde toplanarak başba. 
şa verdiler. 

Meseleyi halletmek için teklif e· 
dilen son hal şekli şudur: 

Sen istasyonunu bana ver, ben 
ıstasyonumu sana vereyim. 

Bu suretle hülfısa ettiğimiz hal 
şeklinin mahiyetini ~y1e anlata· 
biliriz: 

?v1esell). bir istasyon orta dalga 300 

metre üzerinden ncşriy~t yapıyor. 

Fakat burası, ci\'ardaki diğer bir 
istasyonun kanşması, işittirmek is· 
tecliği ba~ka bir yere uzak olması 
gibi sebeblerden dolayı neşriyatını 
i}•i bir şekilde dinletmesi kabil değil. 

Gene farzedelim ki başka bir is
ta yon daha var, 350 metreden ça· 
lı~ıyor ve o da kendine göre aynı 
\'aıiyette bulunuyor. 

Fakat bu istasyon 300 metreden, 
diğeri ise 3GO metreden neşriyat ya· 
parsa, bugün karşıla,tıkları mü~kü· 
lü ortadan kaldıracaklar .. 

Onun için biribirlerile havada ve 
görünmez bir şekilde bir değiş toku~ 

yapmaya karar veriyorlar. 
Guıel bir hal ve anla~rna yolu, 

değil mi? 

Evet. Fakat maatteessüf bütiin is. 
'tasyonların bu şekilde deği~tirilme· 
si kabil değil. Bazı memleketler yar 
ki, yalnız şu veya bu dalga uzunlu· 

ğuP.dan ne~riyat y::ıpmak mecburi

yetindedirler • 

7 Nisan cuma günü gündüz sa
at 11 i 1 O geçe neşriyat vaktı ol • 
madığı halde, Tirana radyosu ça 
lışmaya başlamıştı. Ral:lyoda Kral 
Zog'un milletine hitabesi arnavut Sonra bütün istasyonların dalga. 
!ıia olarak okunuyordu. lan ayni şekilde yeni ba)an deği~r 

11,15 de Kral italyanca bir hi· tirilmck üzere yerlerinden kaldırıl· 
tabede bulunmuş, 11,20 de radyo ma~ı, ortaya büyük bir karışıklık 
memleketin işgal tehlikesinde ol- çıkacak, onları tekrar yerleştirmek 
duğu haberini yunanca vermiştir. daha güç olacaktır. 

11,40 da bir kadın sesi duyulmuş Bu yüzden, mümkün olduğu ka
vc aynı haberleri güzel bir ingiliz dar her istasyon için en kÔlay usul 
ce ile bütün dünyaya vermiştir. hangisi ise o usulle hareket edilme. 
11.55 de bir erkek spiker yine in. 

sine ç.ah~ılıyor. 
gilizce olarak orasının Tirana rad Bu suret;e, istasyonların biribiri 
yosu olJuğunu bildir:niş, beş da-

ne karı~asına karşı, ~imdiki ha!.(!t 
kika so:ıra tekrar Krd Zog'un hi-

şu hal şekli üzerinde münaka~a edi 
tabe i te'krar edilmiştir. . 

Bu sef cr Arnavut Kralının hi- hyor: . . 
. · · ı - l Ier memlekete bır yeya ık 

tabesı fransızca olarak verılmış, v 

12 · 12 d h't b · · muhtelif dalga uzunlu~u \ermek c 
yı gece e aynı ı a e ıngı-

1 
. 

1• k d'l · t' memleketteki bütün ı::ıtasyonları: 
ızcc tc rnr e ı 'll ş ır. . . . 

1 
v • • • 

B ..ı • •1• 1 k bu bır ye,·a ıkı dalga uzun ugu u 
un.·..ıan sonra ıngı ızce o ara I · 

ltalr.ın milletine, sonra da fran - =========:====== 
sızca olarak Fransızlara hitap e .1 luğun yardımına çağırmı§tır. 
dilm·~. 12,30 da İtalyanca ko:ıu - Oıı:ia:ı sonra bu, Tiranarır 
uln ·.tur. müstakil so:ı gUnü olmuş ve ak 
öglden sonr:ı., harp vaziyetini şam saat 17, 15 de arnavutça ola· 

bildirmeye başlıya.1 Tirana rad - rak ne~riyatını kesen Tirana rad 
yosu bu haberleri, fransızca, al _ I yosu, 49 metre üzerinden gec 

manca, ingilizce ve nrnavutça o· neşriyatına ge~eceğini haber ve 
l:ırak neşretmistir. rerek kapamıştır. 

Arada bir de spiker, yine bu Fakat gece Tirana radyosu 1-. 
muhtelif Jisıınlarla o milletlerden talyanların il:larcsi altında ~alış -
ir.ıdat istemi!, dünyayı Arnavut - maya başlamıştı. 

zerinden çalışmalarım temin etmek. 
2 - Ayni metre veya biribirine 

yakın uzunluklar üzerinde çalışan 
istasyonları, rne~afe itibarile biri. 
birinden uzak memleketlere taksim 
etmek. (bu suretle, her memleket ve 
ch·arr, uzaktaki istasyonu i5itemi
yecek, yani kendi istasyonunu ka· 
rışıksız dinliyeccktir). 

3 - (Son defa ileri sürülen tek· 
lif) : Memleketler arasında, kendile. 
rine muvafık olan şekilde istasyon· 
ları değiş tokuş etmek. 

Bir müşküle üç çare bulunması 

~üphesiz onun hallini daha kolarla~ 
tıracaktır. 

Strauss"un 
IOon Juanı 

Sanatta büyük bir hayali kah. 
raman olarak yaşıyan Don Juan 
birçok romancılaar, ressamlara, 
tiyatro muharrirlerine ve beste -
karlara mevzu olmuştur. 

' 
1 S\ i .:re radyosundaki temsillere 

iştir.:ı.k c:l:!n artistler.:en Madam 
Rachelle Laudy 

,.. 

Bunlaridan Rihard Ştrauss'un 

Don Jıan'ı ile Mozart'ın Don Gio
vanni'si birer büyük klasik eserdir. • 

Ştrauss'un Don Juan'ı pazar ak 
~mı saat 10.10 da Berlin radyosu 
ile neşrroildi. Bizzat bestekarın 

idaresi altındaki Berlin Filharmo
nik orkestrası tarafından çalınan 
bu eser, Ştrauss'un en kolay an -
Iaıılan ve en melodi ''acnfonik §İ-
ir,. i aa ılır. ~~"-----~ ... - 1 ............. ~.-

Ştrauss bu eserinin mevzuunu 
bir Macar olan Nikolaus Lenau'un 
Don Juan üzerine yazdığı bir şiir· 
den almı~tır. Onun için Ştrauss'un 
senfonisi de Mozart'ın şen ve şuh 
Don Giovanni'sinden pek farklı 

dır. 

Nikolaus Lenau kırk iki yaşın
da aklını kaybetmiş ve 1850 de 
timarpanede ölmüştür. Onun, bu 
deliliğinden evvelki bir çağda yaz 
dığı şiirinde de az çok marazi bir 
ı uh sezilir. 

Richard Ştrauss da musikisine 
bu rengi vermiştir. Onun Don Ju 
an'ı da, Macar şairinin şiirinde ol
duğu gibi, kendince ideal olan ka
dını arayan, sukutuhayallere uğ . 
rayan ve nihayet bu ıztırap içinde 
ölen adamdı:-. 

R. Ştrauss'un bu ıenfonisi salı 

akşamı - lsviçrenin Beromünst:r 
(orta dalga 539,6 metre) radyosu 
tarafından neşr.edilmiştir. Cumar
tesi 3kşamı da TW-kiye saati ile 
gece 11 de Radio Paris (uzun .dal
ga 1.648 metre) tarafından neşre
dilecektir. MalUm olduğu üzere, 
Ankara radyosunun bu istasyonla 
karışması dolayısile Radio Farisi 
o dalıdkada bizden dinlemek kabil 
değildir. Fakat beklerseniz Anka
ra radyosu ondan yarım saat, 45 
dakika !on:a neşriyatını kesince 
Paris radyosundaki bu konseri 
dinliyebilirsiniz. 

Si.,~r .. , artistliğind"n r ı •. ., ... ~ .... 

t,jziı.:ğ~ne gcçe,ı Mario:ı :..~c.:::.: 

Amcriluıl"tn meşhur rndyo 
komikleri 

Aını:ıs'la Andi 

1939 
N~vyoı-tc sergisinin r:ıdyo 

tdcviı:yon m:.J~ürü 

Dr. John S. Y oung 
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~ 
Peklik nereden gelir ? ~ 

l 
Yazan : Dr. G. A. 

Eski zamanlarda peklik çeken
lerin pek az olduğunu rivayet c. 
derler. Hatta plrimlz, UstadıJXlU 
lpokrat hekim günde Uç dcfıı 
dı§arı çıkmanın tabii olduğuilu 
söyler. Halbuki bu zııınandll 
o ihtiyacı günde Uç defa }ıissc· 
den kimse kendisini pekliğill ti 
aksine olan hale tutulmu§ diye 
tela§ eder. Bu zamanda pekliğiıl 
hemen hemen umumi gibi bit 
§cydir. Ondan şikayet ctmlycn· 

lcr pek az bulunur. Jd 
Bu bakımdan, eski zamanla §imdik! zaman arasındaki far 

bazıları içtimai hayatın de~işmeslne ba'.:;larlar. Eski adamları;: 
aceleleri yoktu, kcyülcrine ve rahatlarına. sarfedceek vakitle 
çok kalırdı. Oraya gitmek de bir keyif olduğundan her gün iki UC 
defa bu lilrlil kcyülerini de yerine getirirler ve karınlarını ten· 

• bel kalmağa bırakmazlardı, derler. TUtünlin de oradaki kc)rfi 
tamamlamak için iead edilmifJ olduğu rivayetini, tabii, bllirsiniz .. • 
Şimdiki adamların bUtUn hayatları aceleyle geçiyor. Orada geçl.. 
rccck vakitleri bulunmuyor. Pek ziyade ihtiyaç duymadıkça 0 

i/ vazife akıllarına gelmiyor, onun için şimdikilerin karınları da ten· 
belliğe alışıyor, diye de ilave ediyorlar. 

İçtimai hayat bakımından, eski zamanla ~lmdiki zaman ara· 
sında büyük fark bulunduğu şüphesiz olmakla beraber, bu zaman· 
da peklik o kadar yayılmış bir hal olmasını, biraz da yemek tar· 
zına hamletmek lazımdır. Yiyecek şeyler ucuı. boğazdan başkıı de 
ihtiyaçlar da az olduğu zamanlarda insanlar çok yemek yerlerdi· ~· 
Peklik bu zamanda da çok yiyenlerin bazılarında. bulunursa ~i 
da, az yiyenler pekliğe dahn çok tutulurlar. Nitekim hiç ycxrıı.... tc 
yenler hiç çıkamazlar ..• Sonra da yemeklerin cinsini hesaba kat.. Pc 
mak lazımdır. Eski adamlar sağ yağlı, zeytin yağlı birçok tUr· 
lil sebzeler yerlerdi. Her öğünde başta et, sonra piU\v fakat or· 
tada birkaç türlil sebze bulunurdu. Sebzeler de pekliğe kar§I en 

iyi gıdalardır. 
HaJbuk! bu zamanda bir etle üstune bir pilav yemek haylice 

bir bahtiyarlıktır. Onların ikisi de insanı pekliğe götürür. !kisi· 
nin arasına bir sebze ilave edilse bile bu kadarı pekliği karşılatnn· 
ğa yetişmiyor ... Bir taraftan yemeklerin mikdarı, bir taraftan da 
pekliğe karşı koyacak sebzelerin sayısı azaldıkça, lpokrat heki.. 
min istediği gibi, günde üç defa değil, birkaç günde bir ihUyaÇ 
hissedebilmek tabii oluyor. 

Bu zamanda - birçok sebeblerden dolayı - mide hastalıkları
nın, karaciğer hastalıklannın çoğaldığı da eUphesizdir. Mide ,•e 
bnr ak haataltklarmın blrço~unda. peklik ba.ıılıca i!A.c:Iarclnn biri
dir Karaci~cr de iyi işlemiycrek lüzumu kadar safra çıltarmıı.. . ., -
yrnca peklik gelir, ona mani olan :ıcylerden biri de safra oldugu-

nu bilirsiniz. 
Adalelerin zayıflığı, kannla birlikte onun içindeki uzuvların 

aşağıya doğru inmesi pekliğe ııebeb olur. Bu tUrlil zayıflık ve dil· 
şüklük de gittikçe çoğalmaktadır. Bunu insanların gittikçe daha 
zayıf, daha çürük olduklarına hamletmemelidir. Bu da medeni· 
yet mahsulüdür, medeniyet insanları zayıflatıyor manasında de
ğil, medeniyet zayıfları Te çürlikleri yaşattığı için. Eskl zaman.. 
l:ırda ancak kuvvetli olanlar ya§ıyabllirler, çürük olanlar da gi· 
derlerdi. Şimdi çUrlikler, zayıflar da. yaşıyorlar. Fakat peklik 

çekerek. 
Fikirle çok çalışmak, zihni yormak peklik verir. Çok otur

maktan değil, fikirle çalışırken beyin zarlarına kan toplanmasın
dan. Bıınd:rn do!ayıöır ki, masa başında zihinlerini yormadan o
turanlar peklığe tutulmazlar. Fikri ço!< yormak da medeniyet ne. 
ticcsiJir. İptidai halde ya§ıyan insanlarda \'e zihinlerini yormı
yan köylülerde peklik olmaz. Peklik şehirlerde, aceleci adam· 
larda, fikirleriyle çok çalışanlarda bulunur. Onun için peklik ' 
medeniyet mah:ıulildür demek mübalağalı bir söz değildir ... 

Du sözler basit, barsaklarda bir arıza olmadan, insanı gUn
lerce dUşündürcn peklik içindir. Barsaklarda iltihaptan, tıkan. 

; maktan yahut barsaklarla karın arasında yapışıklık bulunmasın
dan, kanserden ileri gelen peklik, tabii, başka ııeydir. Onun tcş

y hlsini de, tedavisini de ancak hekim yapabilir. 
~ Bt:nim burada "öyliycccğim ancak, bcllibaşh bir hastalık ala-

meti olmadan, yalnız başına bulunan Ye çok defa insanın zihnini 
karnına bağlamaktan başka rahatsızlık vermiyen, verse de c· 

r lıcrnmiyct.siz ufaktcft'k rahatsızlıklar, biraz da hafif ağrılar veren 
~ pckli~c k:ırşı perhiz ve sağlık tedbirleridir. 

~-~---~..cr:ıcv J 

VAKir Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme külliyatı 

21 - 30 Kitaıtlı!;;: r ç'incü seri 
~umara l\uruş 29 Kapitsliı:m buhranı 

21 
22 
23 

21 
25 
26 
27 
23 

Hükümdar millet 
Yeni ilmi zihniyet 
Mevcudu kalmadı 

GtiaUn iklJsadi işleri 

Cuıohuriret 

Tcrcümenia reliıi 

Değişiııler 

T.aokon 

50 30 Slambo 

75 

50 

Du serinin fiııtı 6.15 kuruştur· 
Hepsini alanlara % 20 iskonto 

ı 00 yapılır. Kalan 4.92 kuruşun l.9Z 
75 kuruşu peşin alınarak mUtcb:ıld' 
30 !!i ayda birer lira ödenmek UzcrO 

Uc; taksite bağlanır. 

60 

TürK Hava Kurumu 
~7 n en ırertn p 

Büyük Piyangos1J 

.. 
t 

t 

Yeni tertipten bir bilet nlar ak iştirak etmeyi ihmal ctmcY1
' ~ 

niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarl::ı.rı arasına girmi;ı 0• 

tur.sun uz .. 



An karanın lstanbul'u 
aşmak üzere .olan 
futbolu hakkında ... 

tle Beşiktaşzn mağ/Uhiget 
sebeplerinden 

Yazan: MUAMMER OLGAÇ 
bcşikt 

llıa~ sur .aı, Ankarada yaptığı temasların ikisinde de mağlup ol. 
b,r tesir CtıJc bUtUn futbol ~fkan umumiyesi üzerinde sansasyonel 
lstanbuı bıraktı. Ankara futbolü, su götürmez bir hakikat halinde 
d~r. takunlanndan ''fazla,, bir ''beraber,, liğe aahip olmu§· 

air h 
~cı ,,. afta evvel Fener gibi 11kı olmakatn ziyade her şeyden 
leopara ıstck,, siz oynıyan bir rakip lcarşısırJjan ''net,, bir galibiyet 
tine zo~ l3cşiktaşm, ıahat pozisyonlar içcrsinde Ankaralı rakiple-' 
1ıtaııbutoruna dayanması, te'k gol dahi atma.dan İltanbula dönüıü, 
1ııııı.,; lt tak nılarmdaki rn .. vc, t • hımın,, uu bir:ız norm .. 1 haddr 
~ §tur 2~"1'-cldiğinı tcbnrü: ettirmek yolunda ikinci bfr misal ol
'CtiYJe • Zıra birinci misali Galatasaray iki hafta önce açık netice-

/\. anlatınıştı. 
~c~ \' nkara futbol takımlannda ihtimal ki bir Fikret, Rcbii, Nec.~ 
~in c c ~· Rcpt yoktur. Fakat her şeyl:lcn evvıcl futbolUn ifadeı~ 
llıi 0~ luzunılu vasıta olan ''disiplin,, ve onun tamamen mütemmiJ 
tcl:tıi ~ "fedakarlık,, biitlin manasilc "klUplcrin havası,, halin~ 
Pc·in: r. Bu hava içinde A&adccc güzel oynamanın ve randman; 
~. t~· ko§manın verdiği bir düşünce ile hareket eden AnkaralıJ 
hı b' 1Pleri karı:ııında tabiatile daha göz doldurucu ve daha sey-1 

ır oy 
/\. un çıkarmakta.dırlar. 

'ot1ra ~kara muhtelitinln btanbulda bıraktığı "son hatıra,. dan: 
lcahuı nı~ern,, bir futbol oynamak istidadında olduğunu herkese; 
tiJıil} ltcttır~n Ankaragücü de Ankaradaki milli: k'i:me mücadelele? 
lilt~ olay kazançlaria bitıniyeceğini göstermişti. İşte netice gitJ 
~b te:beUür etmiş ve milli kümenin ikinci !deplasman maçı :ıs.! 

Bu haftaki maçlar 
Bu haftanın millt kUme kargıla§· 

masını tC§kil eden Galataııaray • 
Vefa maçı pazar gUnU Taksim sta.. 
dındıı yapılacaktır. MUsabakayı Be· 
ıslktqtan Refik Omıan Top idare 
edecek, yan hakemliklerini Şazi 

Tezcanla Halit Galip yapacaklardır. 
Bu mtlaabakadan evvel SU!eyma

nlye - Ş}ali ve Kaııımpqa - Galata • 
spor muhtelitlcri karoılapcaklar • 
dır. Hakem, Adnan Akındır. Fiks -
tUre nazaran Takılm stadında yapıl 
mıun icap eden Galatagençlcr • Boz 
kurt ve Beylerbeyi • Demirspor mU· 
sabakalan Takaimde ıaat 11 de An 
kara Gençler Blrllfile Penı. maçı 
olduğundan, Şeref stadına nakledll· 
mf3tlr. 

1942 Ounya kupası 
maçları Ar1antinde mi 

yapılaca~? 
Geçen sene dUnya kupuı maçla

rından sonra Almanlar 1942 sene • 
sinde yapılacak maçların kendileri 
tarafından organize edllmealnJ 1ıı -
lemlflerdl. Llkin aon vaziyetler do. 
layıılyle Almanlar bu itten vazgeç
mefe karar vermiflerdlr. Bunun ü
zerine bu i§ için Bredlya ve Arjan. 
tin federasyonlan F. ı. F. A. (Bey 
nelmllel federa.ııyon) a müracaat e· 
derek bu ifin kendileri tarafmdıın 
yapılmasını iıtemi§lerdir. Llkin 
Brezilyalılar bu müracaatlarındnn 

Arjantin lehine feragat edecekle • 
rini bildirmişlerdir. 
Şu halde 1942 dünya kupası maç

larmm Arjantinde yapılması pek 
muhtemeldir. 

Ul "a- · · · •1/\b' ·ı bit • t' 1 ''n'J!· ... pıyonunun ıkı mag u ıyeti e mış ır. . • v 1 h f 
da 0 Uya içinde rüya,, diye bir tabir var,dır. Onun gibi Bejıktai 0 Ver 8 m p 0 n 
b ~u.ncu içinden oyuncu s~çerek vardığı Ankarada pek de umdu1 Hollandaya gidiyor 

1ticeyi bulamamıştır. Sebeplerini ben §öyle tahmin ediyorum:~ İngiltere liklnde ikinci vaziyette. 
't - IiAF HATTI. Bediinin varlığına rağmen ccnablannacld 

<ıı'lli~c bulunan Volverbarnpton Yande • 
ır,tlt~Ctnistir. Ene.rHk :9YUnlarda Sufi unun dü~tüğü yek nazarı <"'.ı.-----· _,,,, __ .,,...._-..arıa.r 

ltıaı. ~arpan .11eyz1 ile henuz; mafka3ıııden:oa kil bir !oyl:-J>ulwı.: 
ıan t. zarfınd& Holandadıı bir turneye çt"I 

~b" qüseyin hücum hattına kat'i bir destek -0lamamışlar1 in-
''lC "V kacaktır. lııecı....~ . • M. sisteminin tamamen aksine fazla gerilere .düşmek 1 

"'lt 21 mayısta Roterdamda Feyje .. 
2 

1
Yctinde kalmışlardır. : nord , 23 mayısta Amsterdamda. 

lcl'f. li - ÇEMEN SAHA. Havadan ve ortadan akmak teşebbüs.] Blanv Vit ve 24 mayısta Harlemde 
'tin h albuki gerek Anknragücünün ve gerek Demiraporun mua / Harlonı takmılle Uç kareılaşına ya.. 
~llı.ac attı §ahsı hücumları kolayca püskUrten kabiliyetli, olg~ pacaktir. 
' blcrdcn mürekkeptir. Dolayısilc daima gerilerden "zor,, çı.: Bu İngiliz takrmmm daha sonra 
~hn Ücuın imkAnları saha ortalarında pozisyonlarını kaybetmiş; Balkanlarda llıir turneye çıkacağı-
'ılc b irh:ılde kale önüne güç sürUklcnmiı, bu ıekildc .de bit, malQmdur. Yukardan a~afr dofra: Bettkt 

'tlr; \'ermcmigtir. ı ---------------------,._ __ 
lıtr C§iktaşın açıklarla oynıyamayışınm sebeplerinden diğeri de, To mı· Fa r 
'ıı n1ltrıan ileri sUrdüğüm o "yan muavinler,, dir. Yoksa taınna. 
tıjer 11 değirmenin dönmesi zor olacaktır. Yani haf hattuıı takviye, 

tlt Ofsaytleri serbest bir hale getirmek zaruridir. \ R d B • 
"lii.ı lı~!iktaş için üçüncü bir sebep bulmak imHnı.ızdır. Zira, e ar men 1 
t(j PUn,, ile oynıyan "sistem,, e istinat eden ''fonnunda,, 'birer1 
tcJ~ı°lan rakipleri ona geçen seneki Ankara maçlannm '"net,. za·1 
4ttı \rernıemişlerldir. Bunu, yani Beşiktaşm ~ağlQbiyeti de Ga; 

atayınki gibi tabii buluyorum. 1 
~an kazanır. Muammer OLGAÇ , 

~arbiye Yılmaz! 
~Unun yeni idare heyeti ., 

flıı~a.~1Ye l;ıtmaz klilbU umumi kL 
fol.ilden: 

Rasingin iki kıymetli 
oyuncusu 

Tedavi edilmek üzere 
Londraya gitti 

l• ~dt.939 tarihinde yapılan fcv _ Parisln en kuvvetli takrmlarmdan 
~: ııenellk kongre netice.sinde biri olan Raslngin iki kıymetli o -
' llıall esaslar ilzerlnde duru _ yuncusu, m~hur kaleci Hidcn ve 
~ ı..hcyeu idare seçl.rnlne geçiL merkez mtihac.lm Zatelll sakat ol -
~ ' "Üb azalarının ekseriyetini t~ duklarmdan tedavi edilmek üzere 
'tJ.'J::en bu kongrede heyeti idare menccer m6sy6 Kimptonun rcfaka. 
ttler etizıe a§al;'tclaki §ahıslar geti _ tinde Londrnyn gitmişlerdir. 

~ kıUbUn esaslı çall§mn J>ro -
~Po tesbıt edilmi3 ve yapılan Do. 
~ r - liarblye Yılınıız takmıla. 
~~dakl maçları Harbiye Yıl

Bunlardan Hidenin ıağ bacak ke
miği ve Zatelllnln ise sağ diz kapağı 
son maçlarda s:ıkatlanmı§trr. 

~a~lar Çetin b1r oyundan sonrn Hele Zatclli Fransanm en talliıiz 

yendi 

tl alık bir ııeyircl kütlesi anUnde oyuncusu diye anılmaktadır. Zira 

~: ta.lnnunı 3.2 do. B. takınımı geçen sene Fransado. rekor teakil Dünyanın ıen tuınmrt IM>liıözleriın'.den lngiliz Temi Far ıon. 
~Ya muvaffak olarak o gece eden bir parayla Marsilya klUbUn- zamanlarda boyuna maf lup olmakta idi. Nihayet bu hafta ilk ple-

b!n ........ da . den satmalman bu oyuncu bu ıene 
~ tL -.... yeni idare heyeti §C besini ka:aınabilmiıtir. Bu plibiyet :Ameriblı Red Barmm'a kar. 

•411e bir _, af tir ancak b,... altı maç oynıyabilmiatir. 
i· "' ""'Y et vcrllmi§ . ~... 11 'elde •dilmittir. 

.ı:: Zira, zavallıyı mUtemadlyen sakat -
e 'l!ılh~~. 1·.dare heyeti tıö):'lc ~kil e. _hy_o_r_ıa_r_. --------- Bundan ~ sün 'ene! Ne vyorkda Aırltrikalı bokwle 

~qr kartıJaımıı olan Tomi Far ıbaımrnm 'kartıamda ıçok fena bir mat-
~ TU ki t dU ' lllbiyete ujraımıtı. .Bunun bir revanımı ~atcyen !ngiliz bOluörii : J' .. 'l...:ı Bosut. J Si 8 nya 

CUJ.fl • ... niMyet raldbini Herinı'e7 rin.ıinde ıaayı heubile mailup etmiıtir. 
~cts Vehll.t: Celal Yasar. bOkS şampıyonlUQU Maç çok ada pllnaıtur. iki boluörün de ilk anlarda Mıınen biribir. 
c:; encı ııckrcter: Şerit Kurdoğlu. Provldence - Rodlzland, 19 (A. Jerine sinerek llel't )1lmruk1arla ite baıaJauı~dır. Hakem Lirçok 
~ ene1 kaptan: Fikret Devriınerl. A.) - Joez Archibald, dUn, Şika.go. defa maçı lceımeie mecbur kalmıt ve nihayet lıumma nilıbetle 
~~hasib: Nuri Gilney. lu Leo Rodak'ı mağlQp ettikten son daha faik~ Tomi Far layı hesabile &alip •ddedilmiıtir. 
\>adlar: Zlya B~ll, Tank Çelen, ra dUnya ttıy siklet eamptyonu ol - Tomi •Far lnıiltere !8Jnpiyonlufu için Len Haneyle ~-

i· ~ Anaen ile Un divanına da muştur. ımdan evvel Doyl lle brtıfaıacakhT. 
\ et, Avni ve Riza getlrllınişler- Şampiyonluk Arnıstrong'danbed Yukanki resimlerde son maçtan aonra jki . rakibi ;ye ~ 

münhal bulunuy_ordu., ./ bir ~tantmcaini aörüyora'lftlZ. 

lı 

at Demlnpor takınılan mactan tw ft1 blrpac!a. Gazi ~erblye ZlltıtitU. 
stl De Tarih, DJJ, Coğrafya FakWte at kız voleybol takımları ve ba tak 
ımiarm maomclaa hlr görUnUJ. Kö§ede, Ankara stadmda Salt e(llebl 
maçlan radyoda uılaqyor. (Reslml ler Ankara foto mahablrtmla OeW 
tarafmdan ahmmltu'.) . -

Avrupa boks 
• 

şampıyonası 

hazırhkları 
Önümlbdeld salı gilnil Dublende 

yapılacak olan Avrupa boks pm_ 
plyonalan znUna.eebetile ıehirde bU
yUk bir hareket vardır. 
İrlanda boks f edcrasyonu, enter

nasyonal boks federasyonunun ken
dlalne gl58terml§ olduğu bu tevec.. 
cUhe llyrk blr surette mukabelede 
kwıur etmemi§Ur. Neteldm, 12 bln 
ingil.lz lirası earfile bUtün ihtiyaç -
hın ka11ılryacak olan kapalı bir 
ring yapılmıetır. 

Enterna.ayonal boks federasyo -
nunun yaptığı ilk toplanttda mtlhim 
kararlar verilm.i§tir. 

Ekvator ile Çekya mUstakll fede
rasyonlar olarak kabul edilmiş o • 
lup, aldatmı vermemiş olan ŞWnln 
kaydı terkin edJ.lmiştir. 

1941 de yapılacak olan ııamplyo
nanın tertibi için yalnız Lehlstanla 
Danimarka talih olmuşlardır. 

Bu toplantıda, boks nizaınnamesl· 
nln U Uncu maddesine bazı ilA.ve -
ter yapılmqtır. Ezcilmle bundan 
Myle amatl5r boks3rlerle profesyo. 
nel bo~rler, Uç dakikalık ravndlar 
Uzerlnde gösteri§ maçları yapabllc • 
ceklerdlr~ 

Fransız milli rağbi 
takımı Gallileri yendi 
Bu devrede karlı1qan l'n.nall • 

Gali mlllJ Rağbl tılnmlın 1DaG1DI 
Fran.sıılar 16. 10 knaıımıelırdır. 

Prag - Berlin muhtelitleri 
18 mayısta 

karşılaşacaklar 
Alman spor illeri erkAnmc!an •~ 

llhlyettar ·bir zat. Çek apor •kl .. 
nmdaıı bazı Jdmaelerle yen! spor, 
temaalan hakkmd& teeebbtıalerle 

meııgul olmaktadır. Bu cllmleden o• 
larak Prağm Slavya klUbllne orta 
Avrupa kupası maçlarma 1§tlralr. et. 
mek hakkı verllmi§tlr. 

Yine ayni zatın teoebbUslle Ser -
lln ve Prağ muhtelitlerl 18 maymta 
Prağda karşılaşma yapacaklardır. 

Fransa - Almanya yerine 
Çarlton - Fransa mı? 

Fransa • Alman mllll futbol ta"' 
kımlan maçının yapılmama.sma ta • 
rar vermesi Uzerlne Fransız tek se.. 
çlcüıi Ga.<!ton Borro İngiltere lle bir 
maç yapılmasmı f.stcmifti. İnglliz .. 
Jer 13 mayısta b~lıyacak seyahat 
dolay:mtle bu teklifi kabul etme.mit
lerdir. Bunun Uzerlne Fran.S1zlar İn. 
gilterenln kuvveW takmılarmclazı. 

Çarlton 'u bir maç için PaıUe clave( 

etm!şlerdir. ' -



Resimler----------
soLDAN SACA: 
Marlerı Ditrih ve Emeıt Löbiı, An Sot.ern orijinal selin 

elbisesini reklam va11tası olarak kullanırdı. Karol Lombar 
ve Klark Geybl'in niıanlıbk zam~nmdaki öpüımelerini gÖS.. 

tel"Cn bu Eotoğttf, iki yıldızm töhretlerine klınbillr ne ka-
• av yardan etnüıtir. • 

ŞAGIDA: 

Madlen Katol ve. Miıel Beri bu pik • nik salıneıini soı. 
teren güzel resmi kendilerine töhret temin eden bir ulur 

ı~~~:~.~':':'.~·l IOlll l llllllllOl t Olllll t ll l llllll llll l lllll l l l il 1111111111111--

lidaBarova,·Rober 
V 1 1 d 1Z1 ar Taglor'la sevişiyor 

Naslı meşhur 0 ı d ular ? Prağda yeni bir _film. çevirmeğe b~şlıy~~ Çek yıldızı 
• ayda 50 hm hra kazanabılecegı halde 

! l 
Berline niçin g itmiyormuş ? 

Yallaı Beri, kanlı bir koyun ıbudunu çiğçiğ yemesiyle; Marlen Ditrih, külotunu Emil 
Yaningsin surabna fırlatmakla, Jan Kmvford kocanuın ağzıyla; Dita Parlo çok kısa Son günlerde Prag barlarında Pragdan ayrıldıktan ıonra Ha. 
geceliğiyle yataktan Eırlacbğı i~in meıhur ıolmu§tu. sıksık görünen bir kadın var. Bu vet dütüncelerini değittirldi. 

kadın hemen hemen Jozefin Ba'ke- Havelin stüdyolarında bir de 
ri andıran esmerliğiyle herkesin ortağı vardır. Havcı Pragın itgaKristof· Kolomb çok meşhur bir adamdır •• 

Onun bu §Öhreti iki sebebe dayanır: Amerikayı 

keşfetmiştir. Ye yumurtayı tepesi üzerinde dur. 
durmanın kolayını bulmuştur 1 

Bir çok sinema yıldızlarının şöhreti Kristof 
Xolombun şöhretine benzer .. istidatları, zekaları 
ile şöhret kazanamadıkları halde garip hareketle
riyle büyilk bir şöhret temin edebilmiştir. 

Vallae. Beri, kanlı bir koyun budunu çiğ çiğ 
hırsla mrarak yediği için meşhur olmuştur. 

Yirmi sene evvel Vallas Beri, Duglasla beraber 
çevirdiği bir filmde aslan yürekli Rişar rolünü 
oynuyorıdu. İşte bu film çevrilirken, Vallas bir at 
üzerinde orm\lndan geçerken kendisine uzatılan 
kanlı budl! aldı; hakiki bir aslan gibi JSJrmağa 

koyuldu. Vallas Berinin halk arasındaki şöhreti 
bu dakikadan başlar. 

Mişel Simonun halkın sevgisini kazanma· 
8tna sebep "Hind yolu,. filminde bir elma yeme. 
si . sahnesidir. Havvanın ısırldığı elma Cennetten 
k~vulmasına sebep olmuştu. Mişel Simon'un 
e\Inası onu şöhrete ve zenginliğe götürdü. 

Her yıldızın hayatı ve ilk filmleri tetkik o. 
lunursa ona şöhret ve muvaffakıyet temin eden 
bir vak'a veya bir sahne muhakkak bulunur. 

Marlen Ditrih, (Mavi Melek) filminde ba
caklarını göstererek ve külotunu, Emil Yaning
sin ıuratına fırlatarak meşhur olmak yolunu 
bulmuştur.. Yıldız, şöhretini muhafaza için, bu 
filmden sonra bir daha soyunmadı, bilakis daha 
kapalı elbiseler giydi. 

Edvig Töyyer ilk filmi olan Lükrcs Bojiya 
filmit'V;:ie banyodan çırılçıplak çıkma sahnesiy!e 
Jtendinl tanıttr, şöhretini yaptı. Bugün filmlerin. 
de yüzünden başka hiç bir tarafını eöster. 
mi yor .. 

Jan Kravford ağziyle Viviyon Romans, de
koltesiyle muvaffakıyet kapılarını kendilerine 
açtılar. 

Dita Parlo (Esirlerin Şarkısı) filminde çok 
kısa bir gecelik entarisiyle yataktan fırladığı 

için meşhur oldu. Eğer o sırada etekleri rüzgar
la bir parça açılmış olsaydı, film gösterilmiye • 
cekti. 

Marsel Herbujer ismindeki sahne vaziinin 
ne suretle meşhur olduğunu bilir misiniz? Bir 
duvar sayesinde ..• Elidorado filminin dekorların. 
da yaptığı, hiçte duvara benzemiyen bir duvar 
resmi bu rejisörü kainata tanıttı ve bu duvar yü
zünden hemen hemen yeryüzünün bütün insan
ları Eldorado filmini gördü. 

Amerika ise şöhretler, blöfler ile tesis edi. 
lir. Sesil B. Mil büyük rejisörlük şöhretini, 

mevzuunu Tevrattan alarak asrileştir.diği (On 
Emir) filmine borçluldur. 

Bazı artistler de muvaffakıye ti yakalamanın 
kolayını bulmu~lardır. Ramon No varo lda, 
Rodolf Vatantino kadar güzel bir delikanlıdır. 
Fakat Rodolfun ölümü üzerinden seneler geçtiği 
halde uğrunda dökülen göz yaşları hata .dinme. 
di. Ramon Novaro ise yaşıyor, fa kat adı anılıru.. 
yor. 

Jorj Milton (Bedavacılar ahı) filmiyle 
birdenbire parladı. Bundan sonraki bir kaç fil 
mi misilsiz muvaffakıyetler kazandı. Fakat son. 
radan çabuk söndü ve adeta unutuldu. 

Greta Garbonun göz kapaldarı şişkin olma. 
saydı, çoktan unutulur giderdi. Fakat bu şiş

kin ~öz kapakları, yıldızın yüzüne başka hiç bir 
!an'atkar da bulunmıyan fevkalade bir mana 
veriyor ve yıldızın şöhretini devam ettiriyor. 

f Dcı:amt 14 üncüde) 

nazarı dikkatini celbcldiyor. Bar. !in.den aonra yahudi olan ortağını 
larda çalışanlar bu kadını soran yanından attı. Ritar isminde olan 
müşterilere §U ismi fısıldarlar: bu ortak cebindeki 500 dinarla 

Lida Barova.. (Bizim paramızla 20 lira) güçbe-
Bu çok meşhur sinema yıldızı, la Yugoslavyaya gidebildi. Orta. 

güzelliği kadar, arkasındaki kap- ğından kurtulduktan sonra Havcı 
lan derisi mantosu ve inci gerdan- çevireceği bir Çek filmi için Lida 
hğiyle de bütün bakışlan üzerin- Barova ile bir mukavele imzala
de topluyor. Uda, Pragın mükem dı. Yıldıza ayda 80.000 kuron (bi 
mel stüdyolarında yeni bir film zim paramızla 5000 lira) veriyor. 
çevirmeğe başlıyor. Yıldız, bu fil- Filmin senaryosunu •ureti 
mi, çok zengin sinemacılarından mahsusada Pfaga ıelen Alman 
Havcı hesabına çeviriyor. Bu a- sahne vazilerinden Medeotti ha. 
dam eski Çekoslovak cumhurreisi zırladı. Sonra Berline dönerken 
Ben eşin en çok itimat ettiği insan oradaki klostlarına: 
lardan birisi idi. Fakat Bencş - Eğer Lida Barova Berline 

tlda BarOVtt 

gelecek olursa burada kazandığı 

paranın on mislini Berlinde çıka
rır. dedi .• Fakat Lida bir türlü 
Berline gelmek istemiyor. 

Lida bu sözlere karşı sadece 
güldü ve cevap vermedi •. Lidanın 
Pragda hiçbir §Cye ithiyaeı yok .. 
Pragın en kibar aemtinde çok 
muhteşem bir villası, gayet ırk bir 
otomobili var. Her gün Londrada 
beraber gezdikleri Rober Taylor 
dan mektup alıyor ve bunları 

zevkle okuyor. Yıldızın Rober 
Taylorla böyle sık sık mektup • 
la,ması bir çok dedikoduların 

meydan almas:na ıebep olmu~tur. 
Herkesin yıldızın yeni bir aşk pe-

( Devamı 14 'üncüdt}. 

Luiz Rayntrin fştira'klyJe 
rilen "Aşk mektebi,, filminde 
ni bir yıldız görecekşiniı:.~ R 
de ok işaretiyle gösterilen bıS 
l.Jız Janet Mak Donaldin J,.{ ap 
kardeşidir- k 

~ 
Prenses Baba, lUnd!stant!• ? 

ravak mihracesinin kızıdır. 

kahve garsoniyle sevişip, nişııP 
landığı için baba evinden ayrıll 
prenses Baba, şimdi de babasııı 
bir türlü rizası olmamasına ra~ 
men film çeviriyor. Resimde P'' .. 
ses ilk filminde görillUyor~ 



--- - - ~ -

' 'l'~ ..., ~ ekktır eclerfm. 

~t ben klmseden cınlr te. 
e'411tnıJ 

Seb ep 
rnaınım 

~-.nın aylık kirasını top1ayan 
nihayet kiraladığı evin kapı

u ~dı. lçerden Mehmedin küçük 
sıkarak· ..... ~ . 

lcJ abam da annem de evde 
ar, dedi. Sizin cuma günü gcl· 
i Söylediler 
~eden ~ gilnü? 
Yallahi ben de anlayamaaım. 
u Perşembe .!!ilnü bur.adan ta. 

·oruz. r 

1'"1çln balta kull:ınmryorsono7. ~ 
n ... n saat ba'ma Ucret alrnm. 

Daıgınl o k 
~eyin var. Pek kederli görü

Yorsun? 
. Altı saat evv(\l kanma telefon 
~~. akşam yemeğine gelemirecc

d 1 Söylemiştim. Bir de tıahanc 
Urtnu~tum. 

°Eh. Bunun kederlenecek yeri 
!!Si? 

t·ydurdu&runı bahancı·i h~tır~ 
ıyorum. 

Tavsiye 
Ayaklarımın büyüklüğünü ne 

i>ayun bilmiyorum. Bu yüzden 
' bana iş vermiyor. Sakil tulu. 

- Bir otomobil aldığını işittim. 
Allah versin. 

- Evet, yeni evime gidip gelmek 
için? 

- Yeni eve mi? Onu niçin aldın? 
- Yeni döşemelerimi yerleştif" 

m~ için? 
- Pekala yeni döşemeleri neden 

aldın? 

- Gazete bilmecesinden bir çift 
çay ka~ığr çıkmı_ştı .• Onları üzerine 
koymak için. 

ÇaıreslzDft k 

Bir kJüpte kavga olmuştu. Ahali 
sandalyelerle biribirine girmişti. 

Polis gelip meseleyi hallettikten son 
ra kapmdan sordu: 

- Sen niçin araya girmedin? 
- Ortaçla bQ.s sandal.Ye kalm<l!!_lış 

tı ki? .. 

Radyo 8plkerl - Alkollzmln fc. 
nahklanna dair konferansmuz, kon.. 
feransçrnm Ant 8urett~ hıısta1nnmıı-
8J dolayulyle tehir edllml,tır. 

S o n 

pDşmaınOak. 

- Dün Cahidi gördüm. 
Dehşetli yeis içindeydi. Kansının 

kekemeliğini gidermek için yüz lira 
harcarnrş. Şimdi de pişman .• 

-Neden? 
- Kadın, ağzına geleni söylüyor-

mu~. • , 

. Allah Allah, orman müdiirlük- Seyyar ~atıcı - Buhran ~e~mrğe 
de' demi iş alamıyorsunuz? ba,ladr. t:lç ay enel kapıyı bile aç-
Orada ne yapacağım? mıyorlardı. 

ı...?rman yangınlarını, ayakların 
uasarak .söndürm~e Yardım e- · 
in. 

- Fransız karlkatUril -

~ 
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Nasıl 
ağDamason? 
Bir milyonerin cenazesine iştirak 

eden bir yahudi, iki gözü iki çeşme 
ağlıyordu: 

Yanındaki bir arkadası sordu: , 
- Salamon, neye ağlı}·orsun! O· 

len adam akraban değil, bir §eyin 
değildi? 

- Ben de onun için ağlıyorum 
ya. 

- Hayır ya.lTum, doktoru her gö
rU,Unde dlllnl c:ıkaracak değilsin. O 
muayene lçlndl. 

A lay 

Suratr yumruktan berbat bir hale 
girmiş olan boksöre, meneceri §(>ylc 
dedi: 

- Merak etme yavrum. Bir polis 
hafiyesi çağırdık. 

-Niçin? 
- Son beş ravunt ıçın arayıp 

durduğun hasmını bulmana yardım 
etmesi için .. 

~· . 

- Ne zaman tayyareye blnece
lfm dlyordunuz aziz profesörr 

B~rşeyolmazl 

lhtiyar kadın, deniz ortasında 
gemisini sükOnetle götüren kaptana 
yaklaşarak: 

- Bay kaptan, dedi. Simdi koca. 
man bir kaya~·a çarpacak olsak ne 
olur? 

Kaptan lahavle çekerek: 
- Hiçbir şey .• dedi.. Kocaman 

kaya hiçbir şey olmamıs gibi ge:çip • 
gider • 

- General DUpon alzalnb d~I 
mi? 

Neşe 

- Yazıhanen çok neşeli memur
larla dolu .• ne iyi? 

- Yanılıyorsun. Onlar alacaklı
lanmdır. Paralarını bekledikleri 
müddetçe ıslık çalarlar. 

20 Sinema 
artistine 

benziyen kız ! 

•• 

..,.,~. 

~-

:1 
' 

Londralı bir kız, bir gıin ayna karşısında sırf kendini elle11dirmek i&in makyaj yaparken, nı"ıiTıim biı 
istidadını kqfetli. Viyola lloliman adım taşıyatı bu genç kız, pudra, allık ve dudak boyasile kah alzım 
büyülüyor, kah gözlerini irileştiri yor ve her bir lecrübesindı bir ba§ ka sinema artistinı be1ızi1ebiliyor
du. 

Viyola işi arttırdı. Vıf günıin birinde llolivuJa giderek lzakikt makyaj üs/adlarından ders aldt 11e şim· 
di asgarı 20 sinema artistine benzi yen kılıklara girmektedir. l'ukarıki resimlerde kendini mı11ztelif artis'l 
r~ nasıl benuttilini görüyorsunuz. Üstte: meşhur lngiliz kadın artisti Cisili Kustneyc ile Cek Hıılbert kı. 
ya/etinde. Soldan itibaren diler resimler: Grcta Garbo, Ila1di11in arkadaşı Loril, Elizabel Berg;ıer, Ccrc 
/,r/is, Roberl Donat, ketıdisi - ... ,. 

ll!!ll!!l!!l?J'~-- . 

Çmgıraklı yılan denen tmillıiş ma!ılıikwı ultiri, iıı~aııı altı 'tfakika da öldiirı7r. Fa!~at tecrübeli aımlar, 
onım dişlerinden nasıl korımmak lcizımgeldiğini bi!irler. Vslleki resim lerdc, bir rıngıraklı yılanın başını 
ve kt1j'Tıtlımıı görüyorsun11z. Tecrü beli bir yılan avcısının elinde görıi len btl canlı ôf ctin bilhassa kt1yru
luna dikakt eder misiniz? Boynuz gibi ve halka lıalka biribiri ardınca sıralanmış olan bıı kuyrıık, yılan 

yüri!rken hakikaten çıngırak gibi ses rıakrır. l' c bu halkaların lıcr biri, yılanın deri deliştirmcsilc artar. 



ıı_ On ldakikaya kadar her sey 
hazrr olacak, doktor bey.,, 

Hastabalacı bizi yalnız bırakıp 
gittikten eonra doktor Norman 
bana d6nerek: 

- Ta.bil burada beni bekleye. 
ce~ değil mi Layobşin? dedi. 

9ok tehlikeli bir ameliyat yap
mağa gittiği halde gıı~·ct sakin 
konuşan genç doktorun gözlerin
de, hedeflerine erişmek istiyenle· 
rin ıızmi okunuyordu. 

O gittılcten sonra balkona çık. 
tım .. Sanatoryomun, 11 k sonbahar 
ışıklariyle yıkanan bahçesi o ka· 
tiar sessiz ki rüzgara katılan 

hazan yapraklannın sürilklenişile 
doktorun bekleme salonundaki 
saatin ritmik tıktakından başka 

hiç bir ses duyulmuyordu. 
Balkonun bir köşesinde otura

rak tunç kelebekle: gibi uçuşan 
yaprak1an seyre daldım. Göri.l. 
mUn önünde durmadan uçup gi
lden bu yapraklar bana ayru silr. 
atle uçan çocukluk senelerini ha
tırlattı. 

8 lR ilkbahar akşamıydı. 
Ben, saçları hafif bahar 

rüzgarı ile dağılan küçük kız, kol· 
larrnda sıkı aıkx tqttuğu bebeğim. 
le, yazı geçirmeğe gittiğimiz 

kampın en yüksek noktasına çı'k
mıs, etrafımı seyrediyordum. 

hoşlnnm:ıw~xm bir şey vardı, fa
kat ne olduğunu anlayamamış

tım. Eğer annem olsaydı, beni öp
mesini istemiyecel.."tim.. 

"Ne zaman evleneceksiniz?.,, 
"Ne zaman ona güzel, büyük 

bir ev kurabilirsem.,, 
"Bu güzel tepedeki küçük, se. 

vimli kulübelerde oturmak iste -
miyor mu?. ,, 

Sualim onu gi.ıldilrmüştü .. "Ha
yır, deldi, hele büyük babası hiç 
istemiyor.,, 

Sonra daha fazla bir şey sorma
ma meydan vermek istemiyormuş 
gibi elimden tutarak yürümeye 
başladı. 

KUçUk kamp evlerinin yanın -
da ağaçlara astığımız renglirenk 
fenerler tepeyi periler diyarına 

çevirmişti. 

N ORMANLA ilk arkadaşlı. 
ğımız işte böyle başladr. 

Hemen hemen biltün boş vaktini 
tabiiye profesörü otan babamla 
geçirir. ot 'ile çiçeklerin t-c:fekkUlt\ 

hakkın-da .u,zun uzun konuşurdu .,. 
Tatilimiz çok eğlenceli geçiyor
du .. Kampı terketme zamanımız 
yaklaştıkça Uzillilyordum. 

Akıamları çamlar arasındaki 
hamaklnrımıza uzanarak ateş bö· 
ceklerinin karanlıkta ışıktan dan. 
teller örUglerlni seyrederken bi-

Yava~ adımlarla yanıma yakla· .ıe tatlı akordiyon nağmeleri, ya
şan kampın yirmi yaşındaki genç nık halk tUrkilleri dinleten Hanı 
sahibi, altın saçlı bebeğime ba- ve gUzel yemekler pişiren karısı 
karak: ''Sen küçiik sevimli bir Gratayı çok özliyecektim. 
bebeğin, kUçuk sevimli annesi. Fakat bana yüzme ve ata bin. 
sin.,, dedi. meği öğreten Normanı hepsinden 

"Bil'yor musun, ldedim, tıpkı fazla arayacağımı hissediyordum .. 
babasına benziyor,. tik -Once şaşı- İşittiğime göre Norman Avus
rır gibi oldu. Sonra se'kiz yaşımm tıryalı bir öksUzmGş .. Babası ölUr
sebebini izah edemiyeceği kadar ken kendisine tepedeki kampla 
neş'elendi.. bir kaç bin dolar miras bırakmış .. 

'Ba3ka kardeşi var mı?.,, Normana kilçüktenberi hlimilik 
"Hayır, o şimdi göklerde; Al- yapan komşumuz doktor Cans, 

lah onu daha bize göndermedi!.,, liseyi bitirdikten sonra onu tıbbi. 
Dudakları hafif bir tebessümle yeye göndermiş. Bu tatilin sonun

kıvnldı: ''Bir saate kal:lar fener- da da kiliniklerden birine gidip 
Ieri asmağa çıkacağım, görmek staj görecekmiş .. 
istersen gel.,, dedi. Aradan, dört yaz geçti ... Aynı 

Tam kararlaştırdığımız saatte kıımpta geçirdiğimiz bu dört ya
kuli.ıbesine gittib-imiz zaman hala zın birincisihde Alisi hiç g8rme. 
hazırlanmamıştı. Kollarıntla be- dim. Fakat ikinci yaz seyahate 
beğimle kapısının önilnde bekler. çıkma:dığı için ona sıksık tesadüf 
ken, onu içeride bu kadar meşgul ediyordum. 
eden şeyin ne olduğunu merakla Şehir kenarında yaptığımız kır 

sordum. eğlencelerine iştirak ediyor, fır -
"1Çeride ne yapıyorsun?,, sat buldukça Normanı alıp tenis 
''Çoraplarımı yamıyorum, ço. oynamağa ve yahut yüzmeğe gi-

cuğum? .,, diyorduk. 

"Çoraplarını yamıyacak bir ka- Bütün gayretime rağmen geıı 
rın olmalıydı! kizın şımarık halleline bir türli ' 

''Yakında olcıcak'' derken güldiı alı~amıyordum.. Fakat Norma 
ğiınü hi sediyordum. Şen, mes'ut, sevgilisinin her hareketini, hatt .. 
inanan bir gülüş....... manasız hırçınlıklarını bile hoş gö 

İçeri girl:Jim. rilyor, yalnız tatlı bir gülümse. 
Masanın i.i tündeki resimlerden me ile mukabele ediyordu. 

birine işaret ederek: "n:ısıl, güzel 1 Uçt:ncü yaz, Alisin Viyanay<ı 
degil mi? dedi, is'lli Alis. Vidinin musiki tahsiline gittiğini hcıber al 
öte tarafındaki büyük çiftli1tte: dık .. Bu uzun ayrıl kla fena habJe 
oturuyor; ama imdı burada de-il sarsılan Norma:-ı tırtık eski neşe

büyük baba.siyle seyaha~e çı!:tı · l si!li kaybetmi:.ti,. Vakitinin ekse-
Kollarımı m:Csaya dayadım ve ri-ini hastahanede geçiriyor, ga. 

bir çerçeve içincie duran re mc yet az yiyor, gün.den güne zayıf
dıkl>atle baktım. Re im leki kıl lıyordu, Annemle babamın yava 
gülmüyordu. snnki bütün tebes. st..slc onun ha1:kında söyleaikleri 
.um toplanmıştı. Şim- endişeli &Özleri duymamak içir. 
~ k9.f r ~ine teı!<tdUf et:ne ]i- uzıı':l::ra ka:ıırdım. 

1 im bir çlf gUzel gözde ... Saçla- Dördüncü yazın sonunda gaze
nnı o zaman·n modasına uydura. teler'Je Normnnın beyin üzeril'\de 
rak yuk:ırı kıvırmıştı.. Yüzünde esaslı tetkikler yapmak üzere 

Nevyorka gönderileceğini oku. 
duk. Bu habere çok sevinmiştik. 
Yalnız, annemin gi.ınden güne fe· 
nalaşan sıhhati sevincimize karan 
lık gölgeler <lilşilrüyordu. 

O gittikten sonra annemi 'kay
bettim. Mesleğinin icabı ekseri 
gününü evfden uzakta gcçirmeğe 

mecbur olan babam, beni de Nev. 
york civarında bir leyli mektebe 
göndermeğe karar verdi. Norma
na yakın olacağımı ve haf ta son. 
larn~~a beraber gezeceğimizi dil. 
şündilkçe ayrılık acısını daha az 
duyuyordum. 

sabah bize gelen mektupları al
mak için köyUn postahanesine in
miştim .. üzerine Avusturya pulu 
yapıştırılmış bi rzarf görünce he .. 
men gül fidanlarına bunayan Nor 
mana koştum. Ve zarfı uzatarak: 
''İşte, dedim, bu senin sevgilin
den; bu da benim arkadaşımdan!., 

Ona, Nevyorktaki ufak gençlik 
maceramdan hiç bahsetmemiştim. 
Mektubunu elimden kaparcasına 

aldı. Fakat açmadı .. Gözlerini be. 
nim zarfımdan ayırmıyarak "vay 
Layobgin, dedi, ben seni hfila se
kiz yaşındaki o küçük kız tasav • 
vur ediyordum!.,, 

B ENİ almağa geldiği ilk Mektubumu bitir1dikten sonra, 
hafta onu oldukça iyi bul· Normanın dalgın dalgın karıı te

dum.. Bu değişikliğin sebebini pelere baktığını gördüm. Etrafı 
ancak yemekte, Alisten aldığı res- derin bir sessizlik kapl.;ı.ınıştı ..• 
mi gösteıidiği zaman anlayabil- Ondaki bu anr durgunluğun ıe. 

dim.. bebini çok merak ettifim halde 
Haruanda tekrar kampta top • bilmem hangi meçhul kuvvet beni 

landıfımız zaman berrak nc~emi. o dakikada ıual sormaktan men
zi karartacnk bir hadise oldu 1 Bir 1 etti. 

Ağustos sonlarında doktor 
Gans babama, Normanı beyin Ü· 

zerindeki tetkiklerini bitirmek U. 
zere Viyanaya göndereceğini söy
ledi .. "Viyana,, sözü genç ada
ma yeniden hayat vermişti. Ayrı
lacağı dün, babamla erkenden kal
karak vedalaşmağa gittik. Önlü -
günü durmadan nemli gözlerine 
götüren Greta kendisine iyi bak
masını söylüyor, babam muvaffa
kıyetler diliyordu. 

Sıra bana belince sadece elimi 
uzattım .• Bir gece evvel hazırla

dığım sözler boğazımda düğüm· 

Jenip kalmıştı. 
Kollarımdan yakaladı ve baba. 

ma dönerek ''dikkat edin, bu gü 
zel kızı yakında elimizden alaca'k 
lar!, ,dedi. 

Aynı senenin ilkbaharınl:la ba. 
bamı ıimal denizi sahillerine gön
derdiler. Tatilimi Normanla be
raber geçirmek için haziranın on 
beşinde, izin alarak Viyanaya git. 
tik.. Kader, bizi renk, çiçek ve 
muailti mei:bleketi olab Viyanada 

tekrar birleştirmişti .. Her gün baş 
ka bir eğlence buluyorduk. Fakat 
ben en çok, Tuna sahillerinde do
laştr ktan sonra• gazinolardan birin 
de haikın ne3seine uyan bir tem
po ile S~raus'un valslerini çalan 
orkestrayı dinlediğimiz saatlerini 
seviyoı:i:Jum. 

Saadetimiz bu sefer de uzun 
sürmedi. Çünkü Avusturyalı zen
gin bir kont bulan Alls, Normanı 
tamamiyle terketmek üzereydi. 

bir şey söylemedi. Ya1 nız c''•r'~ 
ellerine alarak kuvvetl.:! .. ı tı. ı:a 
b. .. d' -· k h '·etifl ım, goster ıgı soqu • are .. 
tesirile bütün gün sızladı. Akşa• 
ma kadar Normanla beraber dO' 
taştığımız halde o gün bana lı~ 
zamankinden daha uzun göründil' 
Gene eskisi gibi nehrin ılık sull' 
rında yüzdük.. Tepelerde dolııt' 
tık. 

Ona piyanoda sevdiği p;ırçal~ 
çaldım .. Fa'kat hiç biri o saba 
aramıza koyduğu derin bo~Ju~ıı 

t.' lıl' dolduramadı. Ara sıra sanı,ı 

şey anlamak, yahut bir şeye ıaır~~ 
vennek istiyormuş gibi israrla yil 
züme baktığını gördükçe eski gUI' 
Icrimizin bir daha geri gelmiyece• 
ğine hükmediyordum. Acaba .AIİ~ 
daima müşfik bir kardeş sevgiSl 
bulduğum o kalbi tamamiyle par• 
çalam ş mıyldı?. 

D ALLARIN! kana.d gi~ 
küçük kulübelerin daıı" 

larına geren geniş çamların aJtııı' 
da oturmus, üı:ı in ar ı uf~' 
larda kayb~uşunu seyrediyordt11'-

''Haydi fenerleri asalım Layob• 
şin.,, . 

Bunu o kadar neşeli söyledi!d 
eski Norman geri döndü zannet' 
tim. 
Beş !dakika sonra buluşrnıı~ 

üzere ayrılclık. Kulubesine gittl' 
gım zaman henüz hazırlanrnS' 

mrştı. ''Bir az bekle çoraplarıt111 
yamayorum !,, dedi. 

Maziye doğru yuııarlanan se· 
nelerin arkasında, sevgili bebeği• 

B iR cumartesi akşamı A. ni kollarında sıkan küçük bir I<ıı 
vusturyanın meşhur lo- duruyordu. Gayri ihtiyari çöylC' 

kantlarından birine gitmiştik. A. dim: "Çoraplarını y:lmayaca'k bit 
!isi, kont ile beraber kar§ı masa- karın olma! ydı. !,, 
da gören Normanın ylizü korkunç "Yakında olacak., derl:~n ı;ii· 
surette bozuldü. Alis ona her za. lüyordu. Yine ayni gül-ş. b:r Ea' 
mankinden daha güzeldi. Giydiği a.det dolu, inanan bir gi:lüş ... 
açık renk elbise içinde, güzel can- "Görmek istermisin ? ,, 

lı bir tabloyu andmyoıı:lu. Tatlı bir hatırayı takip ede!l 

O akşam otele dönerken yolda ayaklarım beni içeri ıürükledi. 
Norman nefret dolu bir sesle 1 Yavaş. ürkek, bir aı da endişe· 
babama "artık her şey bitti!,. de- l Ii bir sesle 'işte şurada idi 1,, de· 

di. • j di. . . w. 

Sekiz yaşındanberi bana. ağa- ışaret ettıgı noktaya baku:'1: 
<- 1 1 Al' · ııı1 beylik yapan Normanı böyle ha. ~ene erce evve ısın rcsm. 

rap eden Alisden · o anda bütün gördüğüm çerçevede şimdi benı~ 
varlığımla nefret ettim. portrem duruyordu. Gözleri~1 

B. h ft b' b b 1 A kendi resmimden Norman'ın gl.I• 
ır a a sonra ız a am a -
'k d" d'"k Ald w zel yiizüne çevirdiğim zaman bC' :nen ayaya on u .. ıgım·z 

·ık kt t Al" · k tl 1 nimle evlenmek istiyen genç ha' 
ı me up a ısın on a ev ene . 

11 
k b 1 kt w k ,.J· • • riciyeciyi niçin reddettiğımi anl • re - a ayma çı ıgını, en-..ıısının 

daha bir müddet Viyana.da kala- dım. 
cağını okuduğumuz zaman ba. Şimdiye kadar duymadığır11 
bam: "ümitsiz aşıklar için daimi bir yakınlıkla ona sokuldum. . 
çalışmakta n b a ş k a teselli "Seni bu sabah her zamank1 

kaynağı yoktur .. Yeter ki hayatı· gibi öpemeıdim Layöbşin, diyor• 
nı tehlikeye koyacak kadar ileri du. Çünkü artık kendimde o hale· 
gitmesi:ı !.., dedi. kı göremiyordum. Söyle, çabuıc 

Nihayet bir gün Normanın yola söyle beni sevebilecekmisin ?,, , 
'"ıktı-ı:ıı müjdeleyen bir telgraf. Yüzüne baktım. En karanlJİ( 
;Idık~ Babam kendisini karırla -ı gecelerden daha esrarlı iri siyalı 
mak üzere Nevyorka gitti. Onları gözler, saadet ı§ıklarile aydınltı' 
beklediğimiz o son saatin heyeca- nan bir yüz, kulağıma durmada!\ 
nını ömrüm otdukça unutamıyaca. guzel sözler fısıldıyan biçimli ı.a· 
ğım.. lın dudaklar. 

Arabadan iner inmez Grctanın ''lnsanlar bazen o kaldar budatıı 
kollarına atılan Normanı epey de- oluyorlar ki Laybbşin, işte asıl 
ği§mi~ buldum .• Şakaklarında be- kendisine tapılacak mahluk ys• 
lirmeğe başlayan beyaz saçlar, nımda dururken senelerce lJoş ha' 
ona büyük işler ba§armıt olgun yallerin hasretini çeken ben, b_tl 
bir adam tavrı vermiş, eşlcisinden söylediklerime iyi bir mkal olabı• 
daha yalmpklı yapmı~tı. Ben de lirim. 
Grcta ve Han• gibi · kollarına atıl- Fenerleri astıktan sonra her ıa 
mağa hazırdım., Eakat o bana hiç .(Devamı 14 ıincüdc), 
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Alman kork·usu 
karşısında Hollanda vAzAN: L.Busc ·: 35 Y1Iı nı va1ışilerarasındage~irmiş hirAımanseyyahı 

Hollandanııı m· · · · d ,.. . b. 1 k d Avusturalya ınsan l arı , e rkeklerın de karınla· 
ını mını or usu, anı ır aarruz arşısın a . • . • . 

memleketi müdafaa edebilecek mi 1 rınm şışmesmı gebe olduklarına atfetmışlerdır 
Son l!eneı rd 

Lın had c c Anupada vukubu • 
l.adar isclcrden sonra, =ıimdi,.·e 

l'SSj " 
lııunıı h z sedasız durun, hat1ii u. 
!::araz arbdc bile hltarafhğmı mu. 

.a ctrn 
landa eye mu, nffnk olnn Hol· 

•tok h 1 l:tı.15 buı a dı bir endişeye kaıııl· 
ll llnUJor, 

Cle S 
lııtlktaıı on günlerde, llollandıınm 
th llJ et~I kaJ bedeccğt hakkındaki 

.. er aldı Yü ···•u .uıı kü Ü • ruu . 
lc:t,eı h t k fakat ~ok zengin mem· 
t:ırı al;.krnclıı. bir Frnn ız muluı.r. 

alanı dikka 
ı-etnu ti t bir makale ne§ • 

.,.. r. 
liQ nı k 

ti 'nıı a alenin llollandanın ask<'· 
lr 3 il ~elini ,.c il olanda siyasetinin 

tunu ı 
~ot\ıı.. :ı.n atan kı ımlarını alı • 

" . . . 
'Jaı~ 

let 01 a tulhçU ve bitaraf bir mil-

"Esasen, tehlike yalnız tek hu -
dud<lan geleceği \'e bütün kuvveti 
c:aya yığmak kabil olacağı için, 
mukavemet imkanları daha kolay 
olacaktır. 

Çekoslovakya hadise:;inin, Hol -
landanın beynelmilel dostluklara 
gösterdiği itimadı çok sarstığı pek 
tabiidir. lşte asıl bundan sonradır 
ki, küçtik Hollanda bizzat silahlan. 
mak ihtiyacını en knt'i şekilde his-
setmiştir. Fakat Hollandanın bu işi 
pek sessiz ve adeta gizli bir şekil
de yapmağa karar verdiği anlaşılı. 
)'Or. 

Hollanda ordusu hakkında bugün 
Lllincn malumatı şöyle hulasa et -
r.ıek knbildir: 

7 buçuk milyon nüfuslu Hollan
dada mecburi askerlik müddeti be§ 
buçuk fla dokuz aydır. 

daıua;rak Yaş:ınıağa alışan Hollan.. Bugün 70 yaşına gelen Kolijin 037 
§e Ve aytardanbcri büyük bir endL de demir gibi idarcsile Hollanda 
~kU ~0rku içinde bulunuyorlnr. Nazi partisini mütemadiyen ezdi \'C Mu,·azzaf ordusu 4 fırkadan ve 

- 11 ©~ -
Fakat artık çocuk doğurmak iste. 

mi~cn, yahut gebe kalmak niyetın· 
de olmıyan bir kadm bu ta eh arın 

~ 

dan geçmek mı>cburiyetinde kalırsa, 
o \'akit kadının fendbazlık etmesi 
lazımdır. Yani taşlara saklı olan ru 
hu kandırması icap t..>der . 

Bunun için çocuk doğurmak iste· 
miyen Arunta kadı:)]an bu ta..;ların .. 
civarından geçeceklrri vakit yüzleri· 
ni bir ihtiyar kadın gibi buruşturup 
sırtlarım kanburlaştırarak \'e ellerin 
de mutlaka bir değneğe dayana da. 
yana geçmeğ~. bir taraftan da tıpkı 

bir kocakarı gibi sesini titrlerek ta· 
şa doğru: 

- Sakın bana grime! ben bir ih· 
tiyar kadınım! 

bıı~n • :trblcrdcn uzak kaldığı için dağıttı. bu 4 fırka da 26 alay piyade, \'e 2 

Diye bağırmağa mecburdur!. 
Yani, görülüyor ki, A\'usturalya· 

da da kadının lcndı cini dahi yeni. llı""d altın stoku zenginliği bakı- Başvekil bundan "'""nra, İngı'llere alay süvariden mürekkeptir . . ., an d.. uv yor! .. Zira bu suretle hareket eder. 
Bir ayine lınzırla11mış Arzmfatar 

tide d unyadn dördüncti derece'-'i \·e Frans"nın mtizaheretı'nı·, hat•~ 1'.Iuvazzaf orduda "O 000 t'u'fcnk \ ı b h · ı 
h e en ıı 11 "' ... "' - • ' t :-unla ı ayana ru gırmez. biri G:! ı\\'mfurnl) a in anlarının 

Uyult 0 anda, hepsi ayrı ayn belki de bir taarruz karşısmda bil- 700 makinclitüfck, 220 lop, 100 
bir 8 A\'U turalyahlarda pek şaşılacak hayat'arında gaye~ büyük bir rolü 

lUş ınu crvct kaynağı olan ge- fiil ynrdımını temin etmcğe muvnf- kiisur tayyare \'ardır. 
stenılck 1 olan bir itikat da bu taşlardaki ço· olan mukadd.:s çomak (Çuringa) 

~Uıuı:u c erini de ancak sulh fak oldu. l§te bunun içindir ki, bu. 
0 say in nu kiiçtik ordu scferbrrliktc bir cuk ruhlarının yalmz kndınlarrn de· dır 

llılşti. es de muhafaza edebil. gün Almanyanın iı.ni taarruzu kar_ i · 
m sli ve en fazla bir buçuk misli ar ğil, erkeklerin de karnına girebile· Çuringa ,\vustuıalya inc:anlarmın 

lloııand şısınd:ı Fransızların İn!!ilizlcrin iı:ıc t b'I" JJ tt • h u ,, 1 • an b" ~ " a 1 ır. a a ug n ue ıazarı or. ccğine inanmalarıdır. Fakat bu tak. yc~ane c •mi yet şc!,illeri olan Ye ka. 
endr.-trı ın uytik bir ziraat ve karışacağını düşünerek Hollandalı - d k 
d "' nı 1 k unun ra amlarında daima bir art- dirde bu erkeğin, \'de\'kİ gayet ma· hileden daha iptidai bulunan (klan) 
a bah cm e eti oluşuna yukar - lar biraz tescili bulu .. ·orlar \'e: d 

ll.,.e 8etliğinıız zenginlikleri de i· " ma \'ar ır. hir bir sihirbaz ta:-:ı.hndan teda\'İ topluluklarmır:. en mukaddes tim-
llleznı:~ r:sek, bu küçük ve zayıf "- Bizim ordumuz nekadar za- Fakat ne de olsa, Hollandanm dahi edil::e, öleceğine muhakkak na salleridir. 
tin hı etın, birçok bUyük milletle- yıf olursa olsun, hücum edecek bir kendini tam manREilc, yani baş - zarile bakarlar!. Bu timsal ya uzun ince bir sırık 

J.:i.Q.ıırsını çekeceği tabüdir. düşmanı, arkadan yardım gelinceye kasının yardımına ihtiyaç olmadan Avusturalyalıların bu itikatları , \'eya uzun clcbrı1e!, ~eklinde bir taş· 
nu bu ~-lı.cf_a ~u Eii~dar ~u... kadar hududlarda tutacak kabili . mütıafaa cdC'cek şekilde silahlan • Jli :;üphe iz, orada erkck!erin de tır. Bu sırk ve~ a ta5m ucu delinmi§ 
kat•· ~Utmeği ve kuvvetıendirmeği mnııı Jç n Bcııelcr ve ııcnclcr ltizını- hakıkaten g.!bc olmLılanndan ileri \'C bura)·a bir 'P taJ,ılmı tır. O ~kil 

liı~'Yen düşünmemiştir. dır. gelmediği a5ikfırdır. Şifphe yoktur de ki bu değnek kuvvetli Ye süratlc 

tab··lldu.ttarmın mühim kısımlarını ki biçare Avusturalra inc:anları er· çevrilince, bizrleki bazı çocuklara 

~~ı bir surette muhafaza eden bU Muhabere ve Münaka 'e Vekaleti keklcıin de bazan kc..rınlarmın §İ~· mahsus oyuncaklar gibi, nnlar. 
itna ~~taklıklar, filhakika başlıba_ mcsini gebe olduklarına atfetmi§lcr Bu garip değneğin neyin timsali 
t'akat U)-iik ve sessiz bir ordudur. lstanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden dir. Diğer taarftan böyle karınları olduğunu, bugün, dünya yüzünde 
bııı>u."n ne de olsa, Hollanda sic:en \'e kcndic:ini öe gerçekten gebe hiç kimse bilmiyor, bizzat Avustu· 

.. 1 - Silahtar fabrikası m:!mur ve müstahdemlerine Silahtarda ida- ~ "' 
Urk,,..ew artık kuvvetsiz olmaktan olmuş zanneden biçare J\vusturalya ralyalılar dahi: .. 

... , ge b 1 renin bila ücret tahsis edileceği yer de yem~ ihzarı ve temini a"ık ek-
R§ amıştır. ~ erkekleri karır.!arının şişmesihe sc· Fnkat Avustu-alya insanları için 

lloııa d siltmeye konmuştur. 
,, n alılar vaktilc: beb olan hastalık!ardan · ki vehim bundan daha mukaddes bir şey yok-

kUç~ ~iz ııulhçüyüz. Ordumuzun 2 - Eksiltme 29·4·939 cumar te~i günü saat 10 da idarenin Tünel olduklarına ~üphe yoktur. ekseriya tur. Avu turalya insanlarının (Çu· 
llıek k \e kuvvetsiz oluşundan üzül- üstünde 1\Ictro han 'binasının 5 inci katında toplanacak arttırma \'e kurlulamıyarak ölmektedirler. l§te ringa) dedıkleri bu mukaddes değ· 
tıııı dcığn, bilakis memnun olu - eksiltme komisyonunda yapılacaktır. bu ha•lisedir ki ne gcbelık, ııe çocuk nek, hristiraniarın salip!erine ben· 
ı. .,, derlerdi Fakat bugün böv te5ekku''lu" \'e ne de hastalık hakkın· zer. ı.~akat ondan da daha mukad. 

ç dU ... .. . 3 - Bu işe ait ~artname \'e muka,·ele projesi idarenin le\'azım mü. - ı· 
ka1ın:=tnırt. ek bir Hollandalı bile dürliiğünden ücretsiz olarak alına bilir. da hiçbir bilgileri olmıyan ,\ vustu· d.?c:.tir. 

"!l ralya insanlarına erkeklerin de ge- Se} yar \'C sersl!ri Avusturalya in· 
tc~~anyada nasyonnl sosyalist 4 - l steklilerin 100 yüz liralık muvakkat teminatı nakit olduğu be olabilmeleı inin tabii bir hadic:e sanlarının \klan) <lenilen küçük kü· 
tita~n iş başına geçişi ve sonra is. takdirde eksiltmeden ewel vezneye tevdi etmeleri ye kanuni yesikalan olduğunu kabul e.ttirrniş bulunuyor. mt.leri bu değn('klerini en mukaddes 
lard ın baı,ılaması Hollandanın yıl dle mezkur gün ve saatte komisyonda bulunmaları ilan olunur. (2526) lnsanı grhc eden şeylerden diğer yerlerde sakla:far. Onu gayet mü· 

~t anbcri değişmiyen siyasetini alt' ---·- ------- ---------------- -------- - ------------------
ttınıı:;ur l . . 

18~33 te, Hollnndndn dn Muosert 
nd(I b' . . . 

l>atUs· ırısı, nasyonal sosyalist 
bu I> 1 kurınağn te§ebbtis etmiş ve 
bUtu ::ı.ru o zaman yıldırım süratilo 
ıaı:ıı.ı; Iiollandadn yayılmağa baş -
~Uk t'.· Fakat eski bir asker ve bU-
1le\'i bır diplomat olan J{olijin bir 
§ına drrn.okrat diktnör olarnk iı,ı ba.. 
ın~ gcçınce her şey değiı,ıti. Ve 
~l.at~leket Kolijinln kurduğu yenl 
landın ııı tında idare cdilmeğe b~. 

ı. 

kıı!~;·ckU Kolijin, askerlikten çe -
Ve1 Ji· en S<ınra, umumi harbden ev 
toı lt ltıdistana gitmiş \'e orada pct
tlıUe rafı nıeşhur Henri Deternigin 
t'alt ssC'ııeıerinde umumi müdür ola.. 
en Çaiııırnıştı ki bu vazife dtinvada 

llı"k " 
0 

u. ernrnel i§lcrdcn biridir. 

"cku2~tnan. 4 O yaşında bulunan baş. 
lta indıstnnda bUyük bir servet 
ınu~ndıktan sonra memleketine dön 

n· ve gazeteciliğe başlam13tır. 
l~t ?n"d' huıu _ u Urü olarak başında 

llininndugu gazetesi Kalvinist parti
organı oldu. 

Çok 
ki geçrneden Hollandada bu zc-

gazctc · . 
2frlıkt cı \'e sıyaset adamına nn.. 

ar v ·ı lı.ı erı meye başlandı. 
\rtli zanı~nda Avrupanın en kuv, 
ııq Politika adamı rUtbesinc vük-

~n l\oU.. . • 
~ Jının harici tehlikelere 
ı tr:-ı bulunduğu bir sırada memle. ın· 

r,.ı . ın ha"ındn bulunması Hollnn. 
ı~. l . ' , 

(<ır • · cı..,ucn bü) ük Lir t.ıli cserL 

HABER' iN RESiMLi ZABITA ROMANI· 
...................... _. .................. --.. 

him merasimle v ~ ancak mua) . ı. 

zamanlarda dışarıya çıkarırlar. Ona 
gene mukaddes kabile sihirbazınt'3ıı 
ba~ka kimse el süremez. Bütün J,a. 
bılenin hayat ·.-eya mematı bu de~· 
neğe bağiıdır! 

.Avusturalyah bir insana (Turiı 
ga) dediniz mi, yerlere kapanır!. 
Hiç kimse onun bulunduğu rnukad. 
des yerin ch·arından geçemez! 

\'elhasıl (Çuringa) Avusturalya 
in:::anlarını ya~atan, öldüren, yedi· 
ren, içircn ve kainafm onun yüzü 
suyu hünnetine durduğu mukaddes 
bir şeydir. 

Fakat bu kadar mühim olan ~eyin 
aslı, mahiyeti ve manası ne oldu~'ll 
mı da kir.1 ,c bilmez! garip değil mi? 

Zira Avusturalyalılann bu çurin· 
galan ne Allahlandır, ne rnabutla· 
rıdır., ne bir sanemdir, ne Musanın 
ve 1 sanın timsali olan salip gibi bir 
din \'eya peygambzrin de tim·aH de. 
ğildir. O halde nedir, değıl mi? işte 
A vusturalyalı imanlarının düşunüş 
sistemlcrilc bizim düşünü5 sistemle· 
rimiz arasındaki f::ırklnı anlayama· 
yacağımız derecede muazzam fark 
burada görülebilir. 

!\Iuhakkaktır ki bugünkü kafala· 
nınızia Avusturalyalı bir insanın 

kafa~ını, zihniyetini, düsünüş tarzı 
tam bir surette anlayabilmemize 
bugün imkan yoktur. 

Zira bizim dimağlarımız o devre.. 
yi geçirmiş bulunuyor. 

lşte bu esrarengiz Çuringa da bu 
garip sırlardan biridir .. 

Bununla beraber bazıları bu Çu· 
ringalarm A\-u..,turalya kabileleri· 
nin henüz tam bir surette teşekkül 
etmemiş \'C biribirinden ayrılama· 
mış milli ve dini hü\'iyetlerinin tim 
::;ali, yani kabilelerinin bir ne\ i mu. 
kaddes sancaklr.ı 1 olduğunu iddia 
ederler. 

Zira A \'Usturalycıda herhangi bir 
kabile konakladığı bir yerden diğer 
bir yere gitmek ıçı· hareket edece· 
ği zaman evvela bu} tik merasimle 
Çuringalarını çıkarırlar. Onun arka 
smdan yürürlcı Sihirbazların Çu· 
ringayı dıktik!eı ı yer • ki onlara 
birçok sihirler ve cinler 'asıtasile 
uğuru m.ılüm olur:. derhal mukad· 
des ,.e onların ycnı konakları olur. 

Bu itibarla hakikaten bir sanca· 
ğa benzer. Fakat, dığer taraftan, A· 
vu turalya kabileleı ınde Çuringala 
rın rolü bir sancaktan çok daha faz 
tadır. Onun içiıı bu izah tam lıir i· 
zah nazarile bakılamaz. 

Velhasıl bu acayip \'e esrarengiz 
timsalin menşei tarnamile meçhül. 
dür. Bizzat Avusturalya rcrlileriıa 
~elince onların ızahları da bü hütun 
ba5kadır: 

(Devamı ı:ar) 
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Arnavut kraliçesinin 
• 

annesı 

HABER' iN TARiHİ ROMANI: 

Kraliçenin nasıl 
kaçtığını anlatıyor 

.. Ufacık kasaba ltalyan obus:erinin yağmuru altında 
harap oluyor, fakat bir avuç kahraman hala 

mukavemete devam ediyorlard1. .. 
Acaba An ita 

birisini mi 
gece 
alzg 

oda ına 
rdu? 

- R~nl biraz yalnız bırakın! Osman sordu: ' ranlıklıı bakmıştı. Doğru değil miy- ı yen bir tek hlidiııe bile kaydedile -
Bu temenni~ i yerine getirdiler - Kızım, bııbanm cesedini mi a- jj sözleri? mez. Ilu itibarla bir genç kızın ıs-

vo yarım saat sonra odaya geldik_ nyorsun? Eğer Nikola ve yani babası mu - tırabını dindirmiş olmaktan dolayı 

Kızım tehlikeli bir ameliyattan sonra dünya· 
ya bir çocu'.< getirmişti. Onu bu halile 400 

kilometre uzağa kaçırmak icap etti,, 
leri zaman Anitannı yerinde yeller Anita döndü ve dikkatle Osmanın zaffcr olsaydı, o zaman da Osmanın heyecan içindeydi. Bir I<'ransız gazetesi, sabık .Ar:ı-
cstiğini hayretle görüp hakan Os. yüzüne baktı, bir daha baktı, bunu ı;ocuğu varsa o, yoksa karı'lı hnrb .. Kcndi~in_I artık snk~a.m.ıığa lüzum 

1 

vutlult kraliçesi Jeraldinln ann · ! 

mana haber verdiler,., tanıyacaktı, ama nereden? meydanına gc>lerek cesedi başında ~ormcmıştı. Halk bınbııine haber yaptığı şayanı dikkat bir mülfı .• -lı 
Osman bu işi pek garipsemişti. 16 - Sen kimsin diye sordu? ayni kin ve ıstırabla duracak ,.e ağ- VPrerek halcan lan Osmanın yolu ö- neııretmiştir. 

Y.aşmda bir kızın odadan güpegün- - Osman! lamıyacak mıydı? nüne çıkıp haykırıştılnr: 
dilz kaybolmasına mana vereme - - Hakan Osman öyle- mi? Baba-, Bu l;:ıdar t;üzcl konuş:ın adamı - BarekAllah t 
miş, etrafa emirler vererek aran- mı öldüren Osman! gönlünde bir mücrim gibi telakki Haksız mıydılnr? YürliyU§Unde 

Arnavutluğun işgr.li fHrasında, o 
günlerde dünyaya bir çocuk getiren 
kızının yanına gitmiş olan vcı işgn· mnsmı istemiş ve kendi de merak Osman başını önilne eğmişti. 16 etmekten utanmıştı bile. Sordu: bile başka insanlardan farklı bir 

cd"rek bu takibe i~tirok etmişti. yaşında bir çocuğun bu sözU nltm- - Sen mi öldilrttUn? hal, bir heybet ve haşyet \'eren Jh. lln en acıklı roanz:ıralarını biz7.ııt 
03Ill.an Anitnnm yalnız kalmak da ne bilyilk bir ıstır:ıb saklı)dı. - Bizi neden esir ettin? 'icınm \'ardı. gören kontes Apponyi Fransız mu. 

istediği oda penceresinin açık oldu. Sordu: - Hayır, harbettik, öldil. Büyük Türk devletinin ilk banisi harririne: 
ğunu görünce o tarafa gidip pen. - Senin adın ne? - Eğer o galebe çalsaydı, bizle. olan hakan Osm:ın, halkı selamlı- _ On binlerce Tiranlının o feci 
cereyi dikkatle muayene etti. Kı - - Anıta. n siz esir etmiyecck miydiniz? yarak ve kızı biraz da sürükler gi- gUnde Fransız sefarethanesinin önU-
zm elbisesinden iplik parçaları bul- - Baban nerede 5ldil? - Bizi de öldürecek misin? bl hızlandırarak earayına döndü. ne toplanarak: "Yac-nsın Fr:msa ! 
du. Muhakkak ki kız buradan kaç- Kız bu suali ncaib bulmuş, Osma- Oı:man gUldil. Tekrar genç kızı Sarayına değil, köşküne, hattA köş- Yaşasın D:ıl:ıdiye!,, diye b:ığırı;ıla. 

mıı;tı, hem de ta pencere kenarına na dik dik bakarak sormuştu: okşıyarak: küne de değil, mlite\•azı evine dön. nnın manZ3rasını bnyatımm sonuna 
kadar büyük bir dalı uzanan yaba.. - Alayda haltlısın, çünkU galib- - Beni znten dağladın. Dedi. Se- dU. kadar unutmıyacağım. 
ni kestane ağacının yardımlyle kaç_ sin, kU\·vctlisin Osman! ni öldürmek değil, bir kızım gibi Q3manın, yanında çok gUzel bir 
mıştı. Osman kızın saçlarını o!cşıyarak him:ıyc etmek isterim. Ve senin tekfur kızıyla geldiğini h:ıber nlan Dedikten ı:onra, gördüklerini 

Hakan bir detektif gibi kimseye derhal cevab verdi: hatırın için btitiln tekfurlarla lıils- Mal Hatun kapıya kadar koşmuş ve eöylo anlatmaktadır: 
bu kc!'Jfindcn bir !i!CY söylemiyerek - Hayır, alay etmiyorum, sann nU müı:ıalemct üzere olunmasını i- biraz irgilcrek bir Osmana ve bir - 16 martta çocuklarımı yaıııma 
bahçeye çıktı ve ayak izlerini takip bir sual soruyorum: rade edeceğim, (1) de Anitaya b:ıknrak. izah edemedi- nlar:ık, doğurmak üzere olan kızr-
ederek kızın kaçtığı istikameti tes- Bab:ın nerede öldü? Benim adavetim, hileye karşıdır. ği bu vaziyeti '>orar gibi bir h:ıl ta- mm yanına, Tirana gittim. 1 - ....... -.:... • .-.-.... ....... ..:..ı.ı~""-'~-~---· 
bit ottl ve kendisini belli etmemek - lşte görüyorsun! _ Babamı burada mı bırakacak. kınmıştı. Sarayda büyük 'uir üzüntü ha\'ar 1 
için Us tüne bir pelerin gibi örtil ala - Sen de görüyor musun? sın? Osman: hüküm sürüyordu. ltalya, Arn::. \: ul· ı 'r ·r 1 b d kalan krallıı 

k b d Elb t • azı es aşın a ra atma in i, yavaş yava.~ - et e. _ Ona bir kumandan gibi, ga'-·esi - Bak dedi, h:ıtun. Sana harbde Juğu adetfı bir ültimatom :ı a..,mu • ki bi d d to..,0 O • cı ı r ve a an sonra o ,,.. 
etrafı gözetliyerek ilerledi. Os - yleyse takdir ediyor.sun ki 1 uğrunda clövilşUp ölmliş bir kahra- maktul düşmüş lncgöl tekfuru Ni- l'Una Lutmu5tu. Yunan hududuna doğru hareket et' 
man aldnnmnmı~tı ve hayreti.er i- burası bir harb meydanıdır. Kall=ıp man gibi mcrnslm yaptıracağım. kolanın kızı Anitayı misafir gelir. 15 gün böylo endlş::?ll dakikalarla 
çindc bir neticeye muttali olmu!'J bu bir başka harb mC'ydanına gitsek Ve böylece kol kola beraber dön- dim. Ona her türlil ihtlmnmı esirge- geçti. 5 nisnn sabahı kraliçe bir ca- ti. 
lunuyordu. orada çok sevdi{;rim kardeşim Sarı. diller. memelerine sen nezaret et. at silrcn tehlikeli bir ameliyattan Tnm 36 saat dağlar, tepeler s?' 

Anitn iki eli ile kafasını tutmuş, batının da henüz kurumamış kanı- ( Dr.tıamı var) sonra dünyaya bir veliaht gctlrdi. rak dc>vam eden bu müthiş yolcli' 
hiç çUpbesiz ki perişan bir halde m bulacağız ve biraz ötede yeğenim Osman, merd adamdı. BUtUn tari- Biz henüz onun tehlikede olan ha. lukta 400 kilometre mesafe kate'~ 
\'O yine hiç ııUphesiz ki hıçktra hıç. I bay Hocanın henilz çUrümemiş bir hi boyunca onun merdllğini lekeli. (1) 1Uün5l•alı J•'erldun bey. yatı için titrerken, Tiren birdenbi- miştik. 
kıra ağlıynrak biraz koşar adrmla uzvunu göreceğiz. Ve böylece bin- re karıştı. Her taraftan yıldırım ıi!r 
harlı mcvdnnma doğru gidiyordu. lcrcc uchtd ve öli.i ! Soldan sağa: sllı-Atl)'le ıh Ut 1ş Ho.b tıer gc11Yor- Ku.ımın başına gelen bu bÜ> et 

Osman atından atladı Ye yavaııça Bu harbin kusur \'e günahını a- du; 

Anitnyı takip etti. Acaba kız niçin rarsak Anita, sen beni mazur, ba - ,. ~ Gt ı ~ •Ô'\ ı _ Bürük vilfıyctlerimizden bi. "İtaly:ınlar lşgnle b:ışladılar. Kıı_ 
harb yerine gidiyordu, orndn ne banı suçlu göreceksin. ri ( 17 imdi adı Scyh:ın oldu) - ins:ın, raya nskcr çıkarıyorlar!..,. 
görmek istiyordu? Haklısın, her evlat senin gibi dü- !! - Bir Türk kndını ndı _ w 3 - O gece sabaha kadar sarayda 

'2 
Osman bu merakını izale için, şilnUr. Fakat hadiseyi hissinle de- l-+-4-4--4~1--.+-- Bl'~ igırli ,·co;:ıiti sc,•'k ,.e idnrc edı.-n- kimse gözünü kırpmadı. Korkunç 

kendisini üzerine aldığı bir pelerin ğil, henüz minimini olm:ına rağ - 3 ler, 4 _ Arknnıız:ı Ye tı.-ııimlze giy. \·e müthiş bir gece geı;lrdik ••. 

!C like karşısın a, hasta Iğmtl ' 

ıstırnblarına rağmen gösterdiği 

ğukknnlılık adeta hepimize bir eC' 

sarct örneği oluyordu.,, 

Fransız muharririnin Arnn\11 

mulmvemeti hakkındaki suaııcrll' 
de kontes şöyle demiştir: gibi örtil nllınd:ı saklıyarak halka mcıı, güvenebildiğim zekanla, dira C. <liğimiz n<.'sne • 1:1\'lr, 5 _ Akılm:ık, Kızımın sıhhati düzclmi§, tehlike 

belli etmeden takibine devnm eL yetinle muhakeme edince görecek - 5 fı _ Bir şeyin dd~cri _ ncı.-mcc Uç, bertaraf olmuştu. Fakat buna bile _ Hududa giderken, kilçilk sd 
m.iş ve nihayet bu sırrı çözebilmiş- sin ki bab:ın, Nikola ne ektiyse onu E> 7 _ Milletlerin ıı:ssiycti _ çalma. sevinemedik. Jan dö Medüa limanının İtalyan!&, 
ti. biçti. 7 8 :\hc;ırlı!arm mabudlarından Tam bu sırada kral, hemen kaç- nn muazzam toplarının bombard1 ' 

Anitn hcnllz cesetler ayıklanma- Beni pu!uyn dilşürdilğil zaman, ö 8 b:ri _ luzu..'11, 9 - Kır çıkaran nes- mamız icab ettiğini ve kendisinin manına tutulmuş olduğunu gördiJr 
mış boş ve yabani kuşlar ve hay - lilm mukaddercli, fakat çok §likilı 9 ne - yüks~:.::lıkler, 10 - Bir nevi vazifesi başında kalacağıuı bildir - Zavallı kasaba korkunç bir obn' 
vanl:ı.r istilasına uğramış harb mey ki tedbirli davranmı~tım. ~ aş ~ l'ıtıış, di. yağmuru altında harab oluyord"· 
danında her cesedi tutarak, çevire. Ağrılar içinde lnliyen z:ıvallı kra- 'Ilı Beni bir hnknn gibi telfıkki etme Fakat bir avuç kahraman Arnll' 
rek b:ıbası Nikolayı arıyordu. Yukardan n~ağı: lıçeyi hazırladık. Bu sırada ltulyan et ve netel<lm seni ben bir düşman kı- askeri ve fedaisi hiıliı. mukavertl 

Osmanm gözleri ya§nrdr. Bir zı esirim gibi telakki etmiyorum. L ı Bir Türk erkek adı - alaydan tayyareleri Tirnıı semalarında uçu- etmekte tcreddüd clmiyorlardl. J3~ 
genç kızın bu baba muhabbeti ve ki d t 'b' "rü il yor ve şehirde tam bir panik ynra. manzara, bize Arnavutlug·un hiç~ 
hasreti, acısı karşısında kalbine de 08 gı ı go ş yoruz. büyük, 2 -"!'artı - gö terme, 3 - tıyorlardı. Erkekler silf.ıhlara sanl-

vaslanmak u .. r (acemce) 4 I,ı. r zaman esir olmıyncaf;'lnı anlattı. 
rin bir hüzUn çökmilştU. Anitn ömründe böyle bir şey gör- " - :w ' - ;, mış, kadınlar ve çocuklar eşyaların. 

Koı:;tu ve kızı kollarından tuttu. memiş, işitmemişti. Koskoca bir ha eski şairimizin adı • tulrna \a ıta·· dan bir kısmını almı~ dağlara doğ- Biltiln Arnavut milleti, krnllstl' 
Anita eğer yalnız babasiyle meşgul kanın onun yanıbaşında kendi ya - mız, 5 - Halk - bağışlama, 6 - ru kaçıyorla:dı. Her an bir bombar- nın vatanperverliğine hayran °1' 
olmas:ıydı tecenniln edebilirdi. Bu şmdn ve ayarında bir genı: gibi, bir hırçın - bir şeyin krokisi, 7 - O dıman tehlikesi altında bulunuyor • muştu. Ve onun etrafında tek bit' 
bombo~ yerde kollnrındnn birinin dost gibi, bir derddaş gibi ha.,bıhal nun bcrgiri • büyük \e en e,ki kıta. duk. \'Ücut gibi toplanıp müstevliye J;ıır 
tutm:.ı:ı karşısında bir bab:ıyiğit de ederek, ıstırabına şüa vcrmcğe ça-j 8 Balıktan yapıla'1 bir ne\: i meze e:ı feci vaziyet altında, pek zayıf şı limitsiz, fakat büyük kahrnnııı.11' 
olaydı aklı zıvanadan çıkardı. lışıı;ını hayretle karşıiamış, baha _ 1 (pahalıdıı .) , 9 - Hazır - arpa suyu iii:,mü'i olnn r.a\'allı kızımı sedye i- lık ve cesaretle dolu bir milcade ' 

Anitn kolunu silkeledi, ama, Os. sının cesedinden yUzünil kaldırıp ı hü'asac:;ı, 10 - Tcrslııdcn okuyunca ı .. hasta nakliye otomobiline taşı _ leye atılmaktan bir nn tercddUd el-

manın ellndcn kurtulunabilir mi? • bu çok samimi konuşan adama hay istirahat manac;ma gt"lir - bir nota, tlık. memlştir . ., 

HABER'in Edebi Romam Şalını başına s::ınp kaldırımın üs
tünde duran kadın ela gene oraday
dı. Kedi de oradaydı. Fakat biraz 
evvel ayaklanna sürünen kedi şım· 
di na ılsa omuzuna ç1kmıştı. Kara 
tuylerini onun başına, yüzüne sü. 
rerek memnuniyetinden dimdik kalk 
mış kuyruğunu göziınc "okarnk bi: 
omuzundan diğer omuzuna geçip 
duruyordu. 

Genç kız bütün cesaretini toplı 

yarak gene ona !50kuldu ve: 
- Teyze dedi. kuzum bu kalaba. 

hk nedir? Ocmin iyi anlayamadım 
ne olmuş burada? 

İhtiyar kadın bu defa ~alını ağ· 
. zından çc'•ti: 

llııl'1i:ı~lliiııı:...al:ıll~~~IW3iilılı1iliııllıılQ - Bir adam 'uruldu! diye cevar 

- 2 9 - ''erdi. 

Gene kahvenin önüne gelmiştı. 

Demin sokağın ortasında durup ge. 
ni~ h."U~aklı adamdan malumat alan 
insanlar orada yoktu. Onların yeri
ne şimdi b:ıskaları gelmişti. Yalnız 
geniş kırmızı ku~akh sebzevatçı ora· 
daydı. Şimdi etraf mı yeniden sar
ını~ olan meraklılara vakanın tafsi. 
lfıtını anlatıyordu. 

- Ya!... vah .. vah kimmiş vuru· 

lan? 

lhtirar kadın omuzlarını kaldır. 

dı: 

- 1, iz bir çocul~muş!.. Görsen 
tanırsın rlirorlar. Mahallede şuna 
buna ~u ta .. ıyormu5. 

- Ya \'uran? .. O da kımmis?I 
ihtiyar kadın: 

- Bilemem dedi. O da bu mahal· - Tutmamışlar galiba .. 
lenin çocuğu imiş! - Yok ... Tutmuşlar! .. 

- Ni~in yapmı.,.lar bu ic.i? • . . 
lsk b 1 k .,., d d • k Lcvla, ses ne taraftan gctı~·or dı - ·am ı ·ahı ın an ·a,g"' • J 

k c. 1 ;e anlamak üzere başını arkaya 
çı mıA~·l·l h b l~ . b k 1 ÇC\ rrdi. Onünde durdukları C\'İn ka· - a c a mı versın u ·uma· . . . 

1 :::s pe:ıce:e ının arka ından bır ka· 
rın ... A ?I dm se .. inin bunu SÖylediğini anla 

- ma ne.. J H h' . 
Ad 

.. 1 .. . ? ı. emen ona ıtap ettı. 
- am o muş mu. T 1 ., 

1 d t b.11 .. t .. d"l - utmuş ar mı. l - m a otomo ı ı e go ur u er lht' 1 .ı 
Ol" 1 d .. .. 1 d' ıyar m.ıın: 

u o say ı, goturmcz er 1. ·r t 1 d' lekrarl"dı - u m::ı..mı~ ar ıye " 
l.;inde büvük bir se\İnç \ardı. ,. . 
""I . , · B lk' k t 1 1 d' lı..afesın arkasından gelen ~: 
\ımemı~ ... e ı uı uur .. ır<I ·r 1 1 d ı· 

.ı • .. d utmuş ar. tutmuş.ar. e<. ı. 

.ıu~unuyor u. p 1 lb h' 1 ı· ı· led' ı· · 
ıh . k d d 

1
. 

1 
·o ıs ra ım e ene ı soy ı. '.\'!' 

tırar a ın cvam ec ıyorc u: k 1 5 1 
I
·, d ·cı 1 .. 1 . t' :ıe ·açmış ama. onra yaka aıımı~ 

-- >Ura an gı er <en o memış ı B d d d A k ı • 
h''c! . • ..1 - en e uy um. arc eş 

am:ı. gfıva otomo ı. c gıa~ıl•en o - t t 1 • \r 11 h' , · 

- Cğianı tutmu~lar müdüriyete 
~ötfümLi~ler .. \nasını yanma yolla
ını~lar. 

Leyla fazla bckliycmiyecek blr ha 
'c gelmişti. 

- Bu müdııriyet ne miıdüriyeti? 
jiye sordu. 

- A müdüriyet ne müdüriyeti o-
lacak kızım. Polis müdüriyeti! 

- Bu müdüriyet nerede? 
- lstanbul tarafındadır. 
- lstanbulda mı? 
:\lüdüriyetc gidecekti. Nerede o. 

tır::l olsun bu müdüriyet. oraya 
:rnd::ı.r gıdece!"' karakolun öniindc 
•1a ıl dolaştıysa müdüriyetin önün· 
de de dolaşacaktı. 

.. d. · 
1 

u u mamış.. a a 1 ... t\na:;mı gı· 
mu, ıyor ar. .ı· • d 1 1 ~· .ı k , k ı l · · k d · :tıp e\•ın en a mış ar. ı ... ere.ıe ~a _ h.ara ·o pencere erının ar ·asın a 

Yeniden büyük bir yei c düştü landığını söylesin diye müdüriyet<' 'la~ıı Feyzi ile Lcmam görebildiy. 
Biraz evvel kalbinde canlanan tlmi· götlirmti~ler. c;e, Avnile anasını da belki müdüri-
:li büsbütUn öldürmü)U. Fakat ih- - Yok canım ... Anac:;ını almışlar. ·etin pen.-~relcrinde görecekti. 
tiyar kadın. g;mç kızın üze:fode yaı: 

1 
Oğ!unu tuttuklan için kar~ıla~ma fııtiya:- ka:lmın yanından selful: 

tıjı t~sirin ne olduğunu anlama=iar }a gotürmüşlcr. Şahitlik için... •erip ayrıldı. 
konu uyordu: -- Yok efendim. Oğlan işi hece· Bu müdüriyet nerede olursa, ot 

-- Kim bilecek öllip ö1m diğini?. rirken e\ inde oturan ihtiyar haturı ;un oraya kadar gidip, orada da, 
dediko~lu hep ... Be:-a'·rr ha tar.eyr ne bilir ki. ~ahitlik et"in! Ona: "Se \vnile ana..,mı üray:'cak. onları 
-:;id~.~n o'maJı ya! 1 nın oğlun kimleri tanı"clı' Ne-elerdt' 

1
1m!up ne oldukl~rını üğrcnmedcn, 

- Peki vuran ne o!mu'.:? Vura· ;a1danabilir .. falnn diye sornrhır. .. l eve donnıiyecektı. 
nı lutinu~lar mı? 13aşka ne soracakbr! 1 >:llgm adımlarla ~·iirüyordu. Dar 

sokaklar, üstleri kapalı dehlizkr gi' 
bi ününde uzanıyordu. 

f\ Iüdüriyet neredeydi? 
Bu İstanbul sokakları şimdi 01111 

bir bilmece gibi, bir muamma .S 1ı,: 
jeliyordu. Bu sokakların hangisirıl 
c;apsa müdüriyete kadar gidebill" 
cek? Bu sokaklardan hangisi ot!~ 
' tarafa götürecekti? 

-8-

htanbul sokaklarından bu da b1
' 

~a;kasıydı. 

Bu da yanındakine, onun daıı:ı 
yanındakine bü~i.ın Istanbulun, bil' 

tün sokaklarına benziyen bir yoldıl· 
1 ri ta~larla döşeli, bazı yerleri çô: 

kük Arnavut kaldırımlı, cunbalı ti 
çer kat evli ... Köşesinde bir bal<l'ıı' 
h. İlerde bir kahvesi olan. kirni ( 
,•inden gramofon kimi e\·inden 11:1" 
ni sesi gelen kimisinde kavga edileıı 
kimi inden tada gürültüsü duyul::t~ 
ve bir çoğunun taşlık kapılan aı11, 
lanınca kötii zeytin yağında ta' n r. 
".!ilmiş palamut balığı kokan bir "

1 

kaklı. 
(De vana urr) 



~ NiSAN - 1939 

ltvden ~ 1ı: 
evine dBnd~ tı, bir taksiye atlayıp 

l1tağı: 

de;: l.l. Doyl telefonla sizi aradı. 

- Ne zaman? 
-Yan _ ır rn saat kadar oluyor. 

ır §ey söyl ..ı..ı! • ? _ ~ ~mı. 

.,, ne arıyacak 
.ı.anı b · 

Eliznı . ll •ırada telefon çaldı. 
_ etçı ahizeyi aldı. 

Af. Doyl... , 
l<'urıon .ı 

g telefona ge,.ti · ...__"' ' ~. 
G ·· Ct'haba Doyl. 

azrtecinin sesi telefonda • 
- Siz· • 

'11'Q, ded.1 ınuhakkak görmem la. 
ı. 

- Peki ,., _ · ''erede ve ne zaman? 
betıi~ll akpın .• Akşam yemeğini 

_ e beraber yer misiniz? 

~0r._!!ay ha!. Sakin bir yer isti
~eızıe"-= ı hen.tın klüpte buluşalım, 

5' orada yen· z -p . tr_ eki. Fakat frak ve beyaz 
~~ beyaz gömlekle gelin. 

del'Qclc? enıekten ıonra dola§acağız 

'lıcJki.. Şimdi izahat vere • ._t Saat sekizde buluşalım. Bu 
liıt aıı12ıuvaıık mı? Pekila. Şimdi • 

,. lharsrnarladık 
"'IU'l • 

Ottg telefonu kapattr-
- a . ll ne esrarengizlik! 

?.t .. .. • 
lraıt ~t~n Doyl saat tam sekizde 

li' tiyınllli! olduğu halde klüpte 
li' llrlongıa buluıtu. : 

Urlong: 
-s· \rı_ ıze bir Adetimi haber vere-

" "'il, d..-1: ..... 
hiç ı....~"" ~ emek csnas.ında itten 

""'ll•etnıem.. 

l ~eınmel bir fikir. 
Ço~ ~lı: çok netcli geçti. Doyl 
~CttJ ~ı: ve hoısohbet biriydi. 
t~~ktcn sonra cigara nlonunda 
U1ca b!'l' kUJe,. ÇERtup kalite n 

l<' rterini getirttiler. 
Urlong: 

d; liaydi bakalım, esrarentiz 
rı.ı~ın. dedi, anlat. Sizi ldinliyo • 

l:>oyt gülümaedi • 
-A . 

1.. nlatacaklarımı: nasıl kartı • 
"1acav 
tı.ı gınızx ooğrusu merak ediyo 

l'Q. 

, .. ::' Ne diye enditeli görünüyor· 
'""Uz? 

1i Şinıdi onu anlıyacaksmız. Pet 
t'ler· ~" ın klllllar arkadaşlarını bul 

r;a memur edilmittim. 
- Evet. 
~ Bu işte muvaffak olduğumu 
dııhı!oğrusu kıamen muvaffak cıl 

u ıanıyorum. 
....., Bravo! 

'' ': Acele etmeyin. Henüz hiçbir 
le~ 1d.dia etmiyorum ve teıebbilL 
le ~e devam etmeden önce sizirı 

torüımek istiyordum. 

- l'eıekkür ederim. 
-a· lıtib ır saniye! Gazetede zabıta 

ti ~ratx tefi olmak hasebile ga. 
t~ır vaziyetteyim. Zabıta ile a· 
""' "n gayet iyi olduğunu ıöyle -
~er;~ l" bu .uzum görmüyorum, çünkü 
~a 'llzıfern ... Fakat diğer taraftan 
ha 11

ll?\la aralan pek iyi olmryan 
te ıı: Vatandaşlarla dost geçinmek· 
t<sn 'de mesleğim hesabına fayda 

l'ttıtkteyim. 

ta - 8u muhakkak, fakat usul bi. 
ı tehlikeli değil mi? 

s - l'ehlikeli olmasına tehlikeli. On d 
te erece bitaraf hareket etme. 
ili ftlecburum. Her iki taraf da be· 
Ilı~ casusluk yapmıyacağıma ina· 
r .. r ar. Polisler tahkikatı zorlaıtı 
"Ca)t b' v h 

8121 
ır ıey yapmıyacagımı, ır. 

c,~~ da kendilerini ele vermiye. 
! tınıi bildikleri için benden bir 
b:'Y &aklamazıar. Bu vaziyet· -
bi !ltaaına garip görünebilir ama, 
z r gazeteci için öyle değildir, ga· 
etcc· k '1lt 1 eti:iisin.den fedakarlık yap 

dan herkesle dost geçinir. 
h - Anlıyorum. Bu sebepledir ki 
.. tr iki tarafda da dürüstlük töh
•tt' . 

ınız var. 

ilt - IPakat ihanet ettiğime kana. 
. getirilirse hesabımın derhal 

toru1, v. 

l' cegı de muhakkaktır. Onla 
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- 18 - Nakleden : fF. K. 
Bu kusurumu ideleri vardır .• 

affetmezler. 
- Fikrinizi anladım. Tamamile 

size tabiim ve Petti Grevin katli 
- Demek bu ıdoıtlarınız saye· hadisesine taalluku olan malumat

sinde petti Greve dair malumat tan başka ne öğrenirsem sizin ır.ü 
elde ettiniz ? saa.deniz olmadan kimseye söyle -

Rüya ve hakikat • 

- Evet. Ancak, müracaat etti· memeği de vaadediyorum. Bu k3.... 
ğim adam şahsen Petti Grevi tanı fi mi? 
ınıyordu. Bana. takip cdilmeğe ta· - Tabii... Teşekür ederim. Bu· 
yık bir ipucu gösterdi. nunla beraber muhtemel bir teh • 

- Ne zaman işe başlıyoruz öy_ likeyi de size haber vereyim: Biri 
leyse? si bana ihanet ettiğinize zahip o 

Gazeteci ne söyliyeceğinde bi· tursa tehlikeye düşersiniz. Fakat 
raz mütereddit göründü: böyle söylediğim için darılmayın 

- Bakın size söylemekte tereld henüz !detektif sıfatile tanınma -
düt ettiğim noktaya geldik. Müs- dığınız cihetle bu ihtimal pek za· 
yö Peter namına tahkikat yapma- yıftır. 

Oralarda akşam başlıbaşına bir altlrındakf hasrrlara oturarak sö- !er doğurur. Ondan başka, pencere 
filemdir. Güneş, sel'vilerden stizi.ile- klik dikerler. Kısa basma en•arile- önündeki çiçekleri ve saç mangalın 
rek evlerin pencerelerine çarpar, ri, diz kr;paklarmın üstlerine kadar altında ) r1'TUlarmı emziren tekiri 
mezar taşlarmda dinlenir ve bir çıplak bacaklarını sokaktan gelip severler. Ayşe geceleri annesini u. 
sandukanın arkasında çöreklenir. geçenlere gösterir. Onlar bunun yutur ve idare lambasının ışığı al
Kadmlar ufak çocuklarını lmcakla. farkında bile değildirler. İçleri, ko. tında sandığı açarak, kimbiUr kaç 
rına alarak, kapı önlerinde topla. zal::1.k kokulu rüzgar gibi temizdir. kere öpUp kokladığı bu gül sabun 
şırlar. İşten dönecek erkeklerini İşte Avşe, kokan gömlt:!kleri, havluları tekrar ,, annesile birlikte, bu 
bekler, konuşurlar. Birisi, bir traın- sdvil re bakan evlerin en ufakla_ tekrar öper, katlar, devşirir. Bütün 

nız dolayısile siz de bir polis va. Forlong güldü: 
vay kıı.zamıı; öteki, yeni bir savaş hulyası bu sandığı tıka basa doldurmdan birinde otururlar. Ufak, ku

ziyetinde bulunuyorsunuz. Bu se- - Gururumu kıracağmıulan. 
olacağını anlatır. Obur yandan ço
cukla,. keçi yavrulariyle oyna.sarak 

tu gibi bir evceğiz ... İki odaları var rabilmek, onlara tam saadeti geti
recek, annesini tiltiln tozları ara. 
smda öldürmekten olsun kurtara.. 
bilecek erkeğe bomboş gitmemektir. 

beple size hoşunuza gitmiyecek korkmayın, meşhur olmadtğımı 

bir teklifte bulunacağım. biliyorum. · 
dır. Birinde yemek yerler ve yatar-

mezar taşlarından atlar, itişir, dö- ıar. Ötekini de misafir odası cılarak 
ğilşilrler. Kız çocukları takunyaları 

- Nedir teklifiniz? ' - Çok mühim muvaffakıyetle... üzerinde, ayaklan burkula burkula, 
kullanırlar. Bu odada, Ayşenin yün 
iı,i yaptığı zamandan arttırdığı Çeyiz sandığı o taraflarda bilyük 

bir saygı ile sevilir. Yeni kJz evlen
ı:lirenler için: 

- Görünüıte tehlikeli olnuyan riniz olduğunu bilmiyor değilim,. bir iki sokak ötedeki çeşmeden su 
yünlerle işlenmiş. allı yeşilli köşe 

fakat içinde epey 9üpheli vaziyet. ancak amatörsünüz ve yenisiniz.. taşırlar. Sıra kapmak için etekleri 
terle karşılaşacz.ğımız bir yere gö· Bu sebeple şehrin sabıkalıları mu· ıslanarak, düşerek, yuvarlanarak 

yastıkları, duvarlarda el işi kağıdın. 
- dan yapılmış çerçeveler içinde bir 

türmek istiyorum. Lakin bir şar· hitinde henüz meşhur değilsiniz. koşuşurlar. Kovaların, tenekelerin - Aşkol.9un doğrusu, kızw ağıs bayram gilnU ayak resimcisine çek_ 
tım var: Gördükleriniz ve öğren- Bu şimdilik sizin lehinizde bir tangırtısı onların çok hoşuna gider. tirilmiş soluk renkli fotoğraflar dolusu iki sandık verdi! 

dikleriniz etrafında kimseye bir şey ... Maamafih kimbilir? Sizi ta. Oralarda akşam her yerden daha vardır. Bir d~. yük!UğUn yanma so-
şey çıtlatmıyacaksmız. Be~ kendi nıyanlar da bulunabilir ... isterse-

- Tann daha çok versin. Kadm 
dişinden tırnağından arttırdı da ev-
1§.dını el evine çrpla..k ll>ll&madı. 

sevimli gelir. Erkekler işten döner. kulmuş, listünde Galata ve Beyazıt 
hesabıma orada sizin gibi yapmı - niz oraya ben yalnız gideyim? ler. Ve kapı eşiklerinde dinlenirler. kulelerinin bayraklarla donanmı§ 
yabilirim, çünkü Petti Grev benim 

- Rica ederim Doyl, benim için Erkeklerin işten dönüşünde evlerin resimleriyle, Meşrutiyet hatırası 1§- Darısı dostlar başına! 
meslekdaıııntlx, fakat polisten sa· . 1 . k la ıkt A ık k 1 d lenmı"ş teneke bı"r sandık. Bu Ay-

Diye konuşurlar. 
bu kadar üzülmeyin Benı böy e bır apı rı aç ır. ç apı ar an, 

yılmanız sebebile siz benim gibi · hazan malta tacı do""şen,..,..;", bazan şenin çeuiz sandıg~ıdır. Ya ... "euız" yere ğöturduğünüz için gıze mü ..... ~....,, ,, "' ,, 
yapamazsınız. teşekkirim. İcabın.da kendimi mü- toprak ev altları görülür. Buralara sandığı! Bu sandık, onun, annesin.. Bir gün Ayşeyi istediler. Bu, on-

Vaziyet bu, gelmeği muvafık dafaa etmesini de bildiğimi sanı. hasırlar, çuvallar serilmiş, yastık. den sonra en yakm sevgilisidir. O~ farın yaşayışlarında bir dönüm nok.. 
görmüyorsanız bana söylemekte , Jar kouulmuştur. Her şey fakir, fa- nun içinde, göğüslerine rokoko iş- tası oldu. lstiyen erkeği zaten ya.. 
tereddüt etmeyiniz. yorum. kat temizdir. Pencere önlerinde fes- lenmiş patiska kombinezonlar, ya- kından tanıyorlardı. İyi, güclil kuv· 

Furlong biraz düşürll:lü. - O halde mesele yok. Sizi i - Jiyan saksılan arasından ıslak bez- kalarma su taşı çekilmiş gecelikler, vctli, namuslu bir adamdı. Manav-
- Karıılaştığınız müşkülü an · kaz etmeği vazife bildim. Bunun. !ere sanlmış su destileri göze çar. beyaz "A'' markası yapılmış tepsi !ık yapıyordu. Kazancı da fena de

lıyorum. Teklifiniz çok dürüst, fa la beraber sizden beklediğim ce - par. Selvilerin arasından süzülen örtilleri, Bursa havluları, silecek, ğildi. Yalnız bir kusuru vardı: İçer. 
kat ben de hesaplı hareket etmek vap da bu idi. Şimdi bahsimize ge- kozalak kokulu bir rllzglr ak patis. hamam keseleri, UstUnde kiraz ve di. AY§enin annesi bu noktada çok 
mecburiyetindeyim. Sizden daha lelim: Mandaren isminde bir bar ka perdeleri bUtlln bir gilnün yor- şeftali çiçeklerile 5-10 arşın basma, tereddild ediyordu. ÇilnkU o, rah. 
fazla tafsil!t istemeden fikrimi si· biliyor musunuz? gunluğuyla esnetir. yatak yorgan çarşafı ,san bir ha_ nıetlik kocasında içkinin kötülükle-
ze anlatayım. Ben zabıta mensu ·· . k d f .. v marn tası ve daha ufaktefek neler, rini çok ~'Okmdan görmüştü. Tann 
b . d 1 k "f - Evet. Bugün ıl e a ogren· Evlerin pencereleri günün hemen 

u değılim ve vatan aş ı vazı e - neler ... Bütün bunlar, sıcaktan yeni günahlarını bağışlasın, merhum da 
ı . "·- ı.ı 1• v miştim. Direktörlerinden biri öl - her saatinde a~ıktır. !çerden ya bir 
enme ay~.~ 11-'üşmePlc~ şartile ag çıkmış bir genç kızın saçları gibi te_ çok içerdi. Heli} son günlerde ağm 
zımı tutnıa•nı "dlı tilllıliiıiıi.~'--"~~+m .... -~.......... -....& ~ vep..bü-~e- mb •• eaf kokarlar. tadıyla bir akşam yemeği •.ıyeme-

b k k H d. • b"l" d meğin tazeH:o:kusu sokaga sırztilUr. J• 
taraftan zabıta ana arşı ~o na. - ava ısı ı ıyorsunuz e - Ayşe ve annesi yarım saat Derde mişlerdi. Her akşam kavga, her 

· G d · k GUnün beş vaktinde bir sokak öte-zik davrandığı için ona da müte· mek? azetede e bu cınayet o. tütün mağazasında yaprak devşirir- akşam kavga, .. Ve nihayet koca a-
. E · p deki mescitten ihtiyar müezzinin §ekkirim. Fakat şimdiki vaz&yette nuşulmuştu. ğer Sır eter mu - lerdi. Sabahleyin altıda evden çı- dam, o zıkktmın yüzünden devrilip 

b P · k · · · b ~ kk b · dd yorgun sesi duyulur: "Tanrı ulu. en etti Grevın atılını ulmaga va aten enı mezun a etme - karlar, akşam yedide dönerler. A- g5tm.işti Aygenin annesi koca evine, 
d·ı · b ı · ı d hk.ka dur, Tanrı uludur. Tanrıdan başka ı memur e ı mış u unuyorum ve mış o say ı ta ı tını ben ya- na, kız hayatlarından hiç de §iki. genç kızların içlerinde esen bahar 

bu ld v • h F k . tapacak yoktur.,, yo a öğrenecegım er şey ben pacaktım. a at cınayeti siz ne - yet etmezler. Onlar kanaatklrdır. kokulu bir havayla gitml~. rakı o. 
ce mühimdir. reden öğren1diniz? Gazeteler da· Oralarda oturanlar dindardırlar. lar. Tannnın bu kadar da vermedi- nun baharını soldurmuş, öldUrmil§. 

- Ikimiz de aynx gaye için ça. ha yazmadı, yarın yazacaklar. Za Fakat bu dindarlık mutedildir. Ka.. ği kulları olduğunu dUşünerek avu- tü. Şimdi kızmm ayni akıbete dilş
hşıyoruz. Ben üstelik bu uğurda bıta akşam gazetelerine marnmat dınlar yazma baş örtüleriyle başla- nurlar. Ana kız, ikisinin de en bil- ı:c.esini istl'r.ıiyordu. Bunun için, 
havadis toplamakta bana çok fay· vermedi. · rını örterler, baş örtüleri kayar ve ytik sevinçleri sandığa yeni bir şey Ayşeyi istiyeni karşısına aldı ve 
dalan olan birçok ahbaplıkları kay Forlong izahat verdi: omuzlarında toplanır. Artık onlar ilave etmekten ibarettir. Kenarları bır erkek gibi konu§mağa bqladı. 
betmek tehlikesini de göze almış ba.§larının örtülü olup olmadığını oya işlenmiş bir ipek baş örtüsü, 
bulunuyorum. (Devamı var) unutmuşlardır bile ... Genç kız1ar ev bir mendıl, onlarda bü~ük sevinç- - Sonu yarm -
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Bu düşUncede iken bulundu -
~u d:ianrn kapısı açıldı. !çeriye 
kır sakallı, saçları vaktinden ev. 
~el ağarmış bir adam girdi. 

Areten: 
- Nasıl? Büyük Engizitör 

denen adam bu mu! diye mırıl
dandı. 

Dan.dolo vakur ve azametli 
sesile sordu: 

- Müsyö 1 Büyük Engizitör. 
le görüşmek istemişsiniz? Evve
la size şunu haber vereyim, ben 
artık vazifede değilim istifa et
tim. 

Areten eğiidi: 
- Monsinyör, istifa etmit ol

duğunuzu Venediğin hesabına 

büyük bir kayıp olarak kaydedi. 
yorum. Fakat ben bUyük engizi
törle değil, bizzat Sinyör Dan • 
dolo cenaplarile görüşmek ar -
zusundayım. 

- Yal O halde sırf şahsıma 
taalluk eden bir mesele. 

- Zati devletleri maksadımı 
anlayınca hükmedebilirler. Ev -
vela affınızı istirham ederim. Za 
tıalinizi rahatsız eylemekten 
maksadım hoşunuza gidecek bir 
ıey bildirmek içindir . 

- O halde çekinmeden söyli
yebilirsiniz. 

- Niçin olduğunu pek bilmi. 
yorsam da gerek sizin, veyahut 
da size mensup olanlardan biri-

ğim bir adam hakkınlda fazla bir 
teveccühünüz bulunduğunu Zön• 
nediyorum. Bu adamın ismi de 
Rolan Kandiyanodur. 

Areten bu sözleri söyler ıöy -
lcmez olduğu yerde dehşet için· 
de kaldı. 

- Muazzam bir pot kırıdım. 

Diye düşündü. Çünkü Dando. 
1o oturduğu yerden birdenbire 
sıçrıyarak ayağa kalkmıştı, ren
gi sararmış, elleri titriyordu. 
Hemen şairin girdiği kapıya ko. 
şarak kilitledi. Yerine döndüğü 
zaman Aretene hafif sesle sordu : 

- Böyle bir zanlda nasrl bu
lunuyorsunuz? Bana ne söyle -
mek için geldiniz? Onun tarafın· 
dan mı geliyorsunuz? Sizi o mu 
gönderdi? Çabuk söyleyiniz. 

Şair büsbütün şaşırmıştı. 
- Hayır, hayır diye bağırdı. 

Onun tarafından değil, kendi 
arzumla geldim. Fakat mademki 
bu isim sizi o ka.dar müteessir e. 
!diyor, ben aldanmışım, o halde 
gideyim. 

- Hayır, kalınız t 
Dandolo Arete{lin üzerine na

zarlarını dikmişti. Alnında, iri 
ter taneleri parlıyordu. Nihayet 
kendine hAkim oldu. Sakin bir 
sesle: 

- Müsyö, dedi. Oturunuz. 
Fikrinizi açıkça söyleyiniz. (Bi. 

• 
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Hatta üç tabutu sipariş ıçın 

bizzat dıprı çıktı .. Usta bi. ma. 
rangoz ile görüştü .. öğleden son 
ra gondolu ile sarayına döner
ken, Emperyanın sarayının ö. 
nünden geçti .. Görünmemek için 
gondolun köşküne sokuldu. Per
delerin arkasına gizlendi. 

Şairin tabiatinde biraz (kadın 
lık) vardı. Yani hissettiği 

korku nakadar ş~:idetli olursa 
olsun merak hissi her şeyin üs. 
tün.de idi. Gözucu ile perdenin 
arasından saraya baktı. önünde 
bir sürü kalabalık gördü. Gon. 
dükü ye sordu: 
, - Bunlar niçin toplanmışlar? 

- Zati devletlerinin haberle· 
ri yok mu? Sabahtanberi bütün 
Venedikte mühim bir şayia ge· 
ziyor, Sinyora Emperya gitmiş. 

Şair sevinçle haykırdı: 
- Gitmiş mi? 
- Evet, ldün gece. 
- Emin misin? 
- Bakınız, eşyalarını satıyor_ 

lar. 
Aretenin artık korkusu kal -

rnamıştı. Cesaretle bir kahraman 
gibi gondülün köşkünden mey -
dana çıktı ve sandalcıya rıhtıma 
yanaşmasını emretti. 

Birkaç dakika sonra karaya 
çıktı. işittiği havadisin hakikat 
olduğuna birkaç ki9iye daha so. 
rup kanaat getirdikten sonra 

Emperyanın sarayı: hıncahınç 

doluyt:iu. Grup grup toplanmıı 

genç sinyörler bu harikulade ha 
dise hakkın.da konu§uyorlardı. 

Diğ;r taraftan birtakım köylüler 
kahya ile pazarlığa girişmişler • 
di. 

Şair bir kısım halk tarafından 
selamlanarak, bir kısmını da ken 
disi selamlayarak ilerledi. Kih -
yanın yanına geldi. Kahyanın 

her §eyi yok bahasına satmak ve 
parasını alarak Emperyaya gö.. 
türmeyip başka tarafa aavupmk 
fikrinde olıduğu anlaşılıyordu. 

Areten sanatına ait bazı ufak 
tefek şeyler satm alarak sarayı· 
na gönderdi. Sonra merakla sa • 
tışın rlihayetini bekledi. Akşama 
doğru sarayda yalnız tek ti.ık 

birkaç müşteri kalmıştı. Onlar 
da gittiler. Emperyanın sarayı 
dahill tezyinat ve servetinin nıs. 
fını soyguna vermiş bir vaziyet
te idi. Her taraf dağılmış, kalan 
eşyalar yerlerde, ötede bcriide 
sürünüyordu. Bu manzara karşı 
sında şair kahyaya dön.dil: 

- Ben olmasaydım eşyaları 

çok ucuz satacaktın, dedi. Sana 
eşyaların hakiki kıymetledni ıöy 
lememiş olsaydım elinde olan ha 
sılat yekQnu yan )"Rn)'9 u • -
~u. 

Kahya şairin ne tabiatta bir 
adam olduğunu saraya gelip git 
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Yıldızlar nası l meşhur oldular ? ; . l:· : ... ·. ~:'. . . ·~ .. ___ •. J:.~·- ... 
(Baştarafı 8 incide) 

Ernest Lübiş dudaklarından eksik olmıyan 
yaprak cıgarası yüzünden şöhretini ve muvaffa
kıyetini temin etmiştir. 

kili Çemberlayn şemsiyesi ile meşhurdur. Bu 
eşayayı bu adamların elinden alınız. Kıymetle -
}erinden bir şey kaybetmezler. Fakat şöhretle
rinden ç?k kaybederler. 

Dünyanın Beynelmilel Endüstri alemi 
Bazan da yıldızlar kulland.klan eşyayı her. 

kese tanıtırlar .. Şarlonun bastoniyle, koca kun
curalannı tanımıyan kim vardır? Şarlo meşhur 
olmak için bastonundan yardım istememiş, bila
kis kendisi kullandığı bu iki nes"\eyi ebedileştir
miştir. 

Halbuki Harold Lui gözlükleri sayesinde ta. 
runmıştır. 

Zaten sade sinema yıldızlarında değil, yer. 

yüzünün büyük adamlarında da ayni hali görü
rüz, eski Fransız cumhurreislerindcn Dumcrg 
tebessümü ile meşhur idi. Piyer Laval boynun
dan ayırmadığı beyaz kravatı, Heriyo !daima du. 
dakları arasında tuttuğu piposu, İngiliz başve-

Sonya Heni, patinaj yaparak şöhret kazan. 
mamış olsaydı, yıldız olamazdı. Hüget Düflus 
üç tdefa evlenip boşanmasaydı, bugün adı ta. 
mamiyle unutulmuş olurdu. Zaten Amerikalı 

yıldızlar bugün evlenip boşanmayı şöhret vesi
lesi ve reklam olarak kullanıyorlar. 

Görülüyorki meşhur olmak için baş vurula
cak vasıtalar var. Fakat bir şöhret vasıtası an
cak bir defa kullanılır. Bir yumurtayı vurarak 
yerde durdu,-mak Kristof Kolombu meşhur et
mişti. Fakat ayni hareketi ikinci defa yapmak 
bugün kimseye şöhret vermez. Bugünün meşhur 
olmak istiyen yıldızları yeni ve görülmemiş ça
reler aramağa mecburdurlar. 

Fenerleri asalım LidaBarova, Rober ( V',.'j"~ ~~Br.ım 
sevgilim 
(Baştarafı 10 ııncııda) 

man yıldızları seytettiğimiz kaya-

Taglorla • • 
sevışıgor 

nın üzerine çıkarak 1llcivert bir 
kurdela gibi söiüt ağaçlarının a. 
rasmdan geçen derenin tatlı §ı

nltılannı dinledik. Yıldızlar birer 
birer karanlık perdelerin arkasın
dan ~ıkmağa başlıyordu. Ellerimi 
tuttu : ''Sana bir şey söylemek 
istiyorum Layöbşin. Eminim bu
na sen de memnun olacaksın. 

Biliyormusun ki karşı çiftliğin 

ihtiyar sahibi üç sene evvel at. 
tan .düşerek gözlerini kaybetmişti. 
Geçenlerde doktor (Gaus) dan bir 
mektup aldım, ihtiyara gözlerini 
iade edecek ameliyatın beni bek
lediğini yazıyor.,, 

( Baştarafı 8 incide) 
1 
yolarında çalışan Lida1'la sinema 

şinde dolaştığını söylüyor. Fakat hayatından çekildi. Ve gene anla. 
yıl::lız bu dedikodulara aldırmı • şılamıyan sebepler yüzünden Li
yor; ne kendi eski aşkına, ne de danın Alman yada film çevirmesi 
yeni sevgilisine dair hemen hiç menedildi. 

Çapa Markanın 
bir şey söylemiyor. 

Lida bundan bir kaç sene evvel 
meşhur Alman yıldızı Güstav 
Frölih ile evlenmitşi, veyahut her 
kes bu iki yıldızı biribiriyle evli 
biliyordu. Bir hayli zaman Bertin 
de ve Sen - Morisde mesut bir ha. 

yat yaşadılar. Fakat bilinmiyen 
sebepler yfü:'inden bir gün iki sev 
dalı biribiri..ı::len ayrıldı. Frölih 
sevgilisinin aşkıyla inleye inleye 

dertli ~şıklar gibi asasıı,.ı eline al. 
dı ve dünyayı bir ba1tan bir başa 
dolaşmağa başladı. 

O ndan sonra yıldız Praga çe· 
k ildi ve orada yerle1ti. 
Pragı:la Lidanın casusluk yap

tığına dair rivayetler vardır. Bu 
kadar çok dedikodular karşısında 
kalan L ida artık Pragda kalmak 
istemediğini, Holivuta gitmek ni. 
yetinde olduğunu söylüyor. 

ErfşllmE>z h"r kuv\·fl·t o ldutl'u 11 u 
HOHS CONC()UHS) mükafata v1>rmek 

s urelile t asdik ve liabuJ etmiştir. 
ÇAP A t\1AHK c\ BUU A r l lNL c\ RI 

Sıhhatimizin yardımcı kolları 
NPfis bahar at : 

Yemekleriniz lezz~t ve i ştiha kaynağı lır ... 
Fakat bu niyeti, hakkındaki 

dedikoduları bir kat daha arttır -
m11tır. H erkes Lidal'lln Robcr 
Taylora kavu1mak için Holivuta 
gitmek i stediği fikrindedir. 

Tarih tesisi: 1915 M. NU Hi ÇAPA Beş iktaş 
Korku ile bağırdım. "Alis'in 

büyük babası mı demek istiyorsu
nuz ?., Normana görülmez bir 
tehlikenin yaklaştığını hissediyor
dum. Çünkü o ~iftlik hiç bir gün 
Normana ufur ~ctir.mcmi ti. 

" . ' .......... ı...-~ . ."- . - - '' > 
~ ... . ,., .. V4 -.~ ~ • • 

• i • , ' •• 'A • ı.fır',• - ~~ ıı. - -~ .... ~~~ .. .-. · ~, . 

''Evet Layobşin, seni sevdiğimi 
anladıktan sonra ondan artık hi~ 

nefret etmiyorum. Hem bu ame. 
liyatr yaptıktan sonra eski karan
lık hatıralarımın büsbütün siline-
ceğinc kanaat getirdim.,, 

Bir müddet sonra da Gobelsin 
himayesi altınde ve Berlin atüd-

takdir ediyorum . ., 

Bazan da Lidanm Çek milleti. 
nin milli yıldızı olmak emelinde 
ouhınduğu ve b i na enaleyh Prağ-

dan kat'iyyen ayrılmıyacağım cla 
söyleniyor. Fakat kendisi bu ri. 
vayetleri ne tas:lik ediyor. n e de 
tekzip .. 

S URUKLENEN son bahar Muhakkak olan bir nokta var: 
yapraklarının en parlağı Li.da vakia Pragda film çeviri-

pencerenin kenarına takıldı kaldı. yor. Fakat hayatından memnun 
Etrafı, vadiden tepelere doğru Açılan kapının hafif gıcırtısile 1 değildir. Yirmi beş yaşında s;ok 

yükselen derin bir sessizlik sar- daldığım rüyadan uyandım. Göz- güzel bir kadın olan Lida bu
mıştı. İnsan kalplerinin ullıhiyeti leri zafer 1şıklarile parlıyan Nor- gün eski şaşaasını kaybetmiştir ve 
sembolize eden bir sessizlik... man i!ferİ girdi, yan ma yaklaşa- Pragda mesut olmasına imkan 

Ne~ Ym:nn ve Tiirk<;cyc tc,·ircnin ndı 
1 l\:uler (\'ollcrdcn) Asım Us 
2 Olinıpiynd oyunl3rı \'ilılıın Aşir 
3 l\ılcr::ıııs Tcrrns co;rurı (C:ılopin'dcn) G. V. 
4 \'ııgo'>l:ıvyn sc)nlınt noll:ırı ,\ı-1111 t;s 
5 Şark Eksprcc;indc cin:ıycl (Clırislie'den) \', G. 
6 Elrüoı;k Vnzo u (Prosrıcr ?llcirıııc'dcn) ll:ıydrır Rifot 
7 Her ıncırılckeıtc lıirknç J;iin (!llulıklir miıl'ilirlcrdcıı) 

.\ lırııct Ekrem 
8 !fon korsnıı 1 Fon l.ükncrdc'dcn) ı~cllıi Knrılcş 
!l Kark:ıs hikfıyclcrı n>:lllı<'l.'lcn l Ni~ nzi ,\lını<'I 

Sayı fa 
208 
120 
:rn ı 
112 
3!lO 

li4 

3 .. > .,_ 
3iü 
12[) Yıldızlar daha fazla sıklnşmağa rak beni kollarına aldı ve "ka. yoktur. 0 :-.a başka ve geniş ufuk

d~ha ço'k parlamağa b:.şlad•. "E-ı ranlık hatıralarım tamamile silin- lar, başka ve geniş diyarlar la. 10 Son ı:Jılis:ılıp ııııılı ıırl'lıdl·rı (Kollıııs'lcnl Alııııeı EJ,rcm :!iô 
yet, !dedim, şimdi seni anlıyor ve di Layobşin., dedi. zımdır. 
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·- Biliyorum müsyö, doğrusu 
: ı l -rıınız pek büyük oldu. Bu. 
r ı ' i'iindir ki size karşı minnet
< l Jım sözle kalmıyacaktır. ve 
: · •. ,le dağınık olan eşyaları gös
t.r .r~k: 

- Beyendiğinizi alınız, dcıJi. 

Kahya içinde beş parası ol _ 
madılı C§yalarm yüksek fiyatla 
satılmasından .dolayı sevincinin 
verdiği cömertlikle gülüyordu. 

Aretene gelince, ikinci bir tek 
life hacet b rakmadan intihap et 
mek için sarayın snlonlarmı do· 
la~"llağa b:ı-1"' h. EJ:nde bir me 
şal: tutan kahya da arkasından 
geliyord;ı, 

Dır bir yere g~r·"i:..!r. I'ura~ı 

te .. ,i 1at ve teL:n:ıt itibariie o 
t!ev.in c.1 y..:k .k ~.,he erl:rini 
bir a.:ıya t'.l(:;Mı.. tı"l'lkı l:apalı 

bir }:o.;: .: idi. Falrnt ..:air:n raza 
rı C:i .: .... t~ ıi :ı~r :7 ':! l ev ··~1 Ll • 

tın r ...... ı: : Jı. '. :.,;: t_:..:o cc.1-
bet~i. 

- O .. Onun recni burac'a ha! 
Diy:: mırılr'landr Kahyaya döndü. 

- Du resim :.imin, biliyor mu
sun ııı:? 

- Sabık rcisicum!lur Kandi • 
yanonun oğlunun. 

- Emperya demek onu tanı
yordu. 

- Bilmiyorum, yalnız bildi -
ğim bir ıey varsa o da bu resmi 

yapan ressam gece ve gündüz 

!falı5mak surct:lc C:i.irt aycla b::ı. 
rebitJi. 

- Ya modeli? O halde dört 
ay P.olan buraya devam etti. 

- Hayır, ressa:n modeli ha • 
yalinden aldı. 

Şair l:endi kendine l:lüşündü : 

- Bu kadar yüksek bir ha} a . 
le, bu derece büyüt: bir kudrete 
malik yalnız bir tek ressam bili· 
yorum, <ledi. Sonra yüksek ses
le sordu: 

- Bu ressamın ismini biliyor 
musunuz? 

- Evet, Titycn !. 
- Zaten anlamıştım, vay ~cy-

tan herH vay. O kadar yalvar -
dım da benim resmimi yapmadı. 

l'Je ise, kahya efeı.ıJi, ben t:ıbb. 

yu alıyorum. 
Kahya suratını ekşitti. 

- ~ey, çerçevesi tamamen al· 
tınclır. 

- Hay sersem budala, çerçc· 
v: .. i sen:,1 olsun. Onu çıl:ar, ba· 
na resmi v::r. 

- Başil!;tLne, şimdi! Hemen. 
Bu suretle üstat Tityenin e • 

linden çıkan Rolanm tablosu 
Aretene geçti. Saray.na döner 
dönmez ı esmi bir çer!fcveye koy 
du. Karşısına geçerek tetkike 
başladı. 

- Cidden, pek nefis, üstat 
Tityentrı lıütiln eserleri gibi ne. 
fis 1 Gözlerinde ne kadar tatlı 

bakış, !dudakları ilzerinde ne 

ı 1 Fut hol k:ıickll'ri :\iizhct Alılıns 
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t atlı telıess'iın ... Ya elbisesi, ne 
ziynet, ne renk .. Ah Tityen ! Tit 
yen, gelecek asırlarda sen de b::

n!m gibi benim kadar mc~hur 

ola::a:csın .. 

Sonra düşün.dil: 

- Peki ama, ben bu tabloyu 
ne yapacağım. Zengin olsay -
dım saklardım, halbuki zengin 
<le~ilim, satmalıyım .. 

Şair birkaç gün bu tabloyu 
Hme satabileceğini dü§ündü. 
Dir sabah biıiJenbire bağırdı : 

- Bul::lum, buldum. 
Yata~m<lan fırladı. Sal:al nı 

okşıyara'.:: 

- A15, hem de çok ına, dedi. 
Dulduğum fikir pek dahiyane, 
tJm bana, benim gibi .bir ~airin 
<lüşüncesine liiyıl:. 

- Margarita ! Çabuk yemeği
mi hazırla, Paula, sen de benim 
rembe satenden elbis~mi ve man 
t ">:nu getir. Şiyara, hani beyaz 
t :Jyl;,i ~ap1cam, çabuk olunuz. 

Aretenler ko~uştular. Kimi ye. 
rne'.c hazırlıyor, kimi dolapları 

boşaltıyor. Elbiseleri arıyordu. 

Yirmi dakika kadar sarayın i . 
çi şairin bağırmaları, küfürleri 
içinde çınladı. Sonra birden de
r in bir sükunet arız oldu : 

A reten yemeğe oturmuştu. 

Karnı d oyunca asabiyeti ha -
!ifle-:ti. Güzel gondülünün ha -
,; .rlanmasını emretti. Sonra ba
ğırdı: 

-- -~- -

- Hany:ı, rerina, ncred::? 
- ÖUmin yanında, diriler1:: 

m:5gul olsa .daha iyi etler. 
- S:.ıs Pakofila, Perinanın a . 

y:ıkk::ıbısmın ucunda s::n·n ka -
f.ından ziyade akıl ve zeka vıır . . 
Pc~:i, peki <>glamağa bJ:lnma, ço 
cukl::r. Eğer işimde muvnffak 
olur:;am h:pinize şark işi birer 
nt:·ı alırım. Fakat gürültü etme
yin. Ölünün bulunduğu yerele 
h.lkim olan sükuttur. 

Böyle söyliyerek gondülünc 
bindi. Rolanın resmini içine yer• 
le: tirdi. 

Şair:n gondülü Dantlolo sara • 
yının önünde duri..iu. Saray, için 
d:: kimse yokmuş gibi tıı.mamen 
sııldr.di. 

Dir u~ak Aretene e!en<lisini:l' 
birkaç zam:ndanberi Altıycri S3 

rayında oturduğunu bildir1Ji. 
Birkaç dakika sonra Aretcn 

başkumandanın sarayına gelmiş. 

Dandolun:.ın huzuruna kabul için 
uzun uzarl ya ısrar etmiş ve ni • 
hayet ikinci kat salonlarında.• 

birine alınmıştı. İki uşak da tab
loyu getirmişti. 

Birinci katın zabitan ve as -
kerlerle Idolu olmasına rağmen 

ikinci kat sessizlik içinde yüzü
yordu. 

Şair : 

- Vay canına! diye düşündü. 

Yoksa bizim evde olduğu gibi 
burada da bir ölü mil var ? 

40 
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Ankara Radyosu 

Per§embe. 20-4-39 

uıl 
12.30 Program, 12.3~ Türk ın j 

Pl. 13.00 Memleket ıaat ayarı, 11 

ve meteoroloji haberleri, 13.lı>-l°' 
1 "0 zlk (Kan.şık program) Pi.). l ·" tı 

nuşmıı. (lnklllp tarihi dersleri -
1 kcvinden naklen ı. 18.30 Progrnıll• ıı 

MUzik (Neşeli mUzik Pi.), J0.00 

nuşma (Ziru.a.t saati). 19,lCi 'l'Urk ı:ıı 
zlği (Fasıl heyeU). Cc!M Tokı>C5 

ıı.r.kad.aşlıır:ı, 20.00 Ajans, meteor• 
haberleri, ziraat borsası (fiyat)· :.. 
'l'Urk mUiığl, Çalanlar: Vecihe, t , 
re Fersan, Refik Fersan, l{eınal · 
yazi Seyhun. Okuyanltır: z.ıuz<. ·,. 
~enar, Mahmut Karındaş, ı - 1 

1. 
han peşrevi, 2 - lsh:ı.kın lsfatııııı ~ 
kı Canda hasiyet mi var. 3 - :.. 

mut CelAlettin pa§anın - Is!ah~11 

1
: 

kr - Dili biçare senin için. 4 -

mal Niyazı Seyhun kemançe t ı; ~ 
5 - Rahmi Beyin - Isfahan şa• " 
Etme beyhude figan, 6 - !afal: .:ı' 
kı Fesllyen ekdlm, 7 - 1sfnl1ıırı . (. 
semaisi, 8 - Hüseyni türJU - 1 
bugUn ağlamıp. 9 - SadetUn 1 11> 
nnk tUrlU Senin yazın kışa benı r 
- TUrkU Kevengln yolu bu n' 1 

21.00 Memleket saat ayarı, :.ıı.OO !> 
nuşma (Mizah saati). 21.15 ı-. 

tahvıH\t, kambiyo nukut borsası. ' 
yat), 21.2~ Neşeli plllklar. H :: 
Müzik (ltUçük orkestra, Şef: .N 
Aşkın). l - Glessmer • Sar ııcı' 
rında, 2 - Erfes _ Esir, 3 - U il 

Vals entermezosu, 4 - Llnclte - ' 
d .. ' marş. 5 - Valter _ Kuklarm '\ " 

- Llncke Ollmpoya kllyUnd<', ıı 
Valente K-ırmızı ışıklar snçıın 3 r' - ~ 
9 - Dohnanyl DUğUn valsi, • 
mUz!k (R.:ımansl~r ve saire Pl. ı :: ,. 
MUzlk (Cazbant Pi.) 23 . .tG -24 s ıı 
jans haberleri ve yannkl progrnı1ı. 

• • • 

Cum'1. : 21-4-39 

12.30 Pro.,.ram. 12.35 TUrk r1
11

' 

Pl. 18.00 Memleket saat ayarı, a"' 
ve meteoroloji haberleri, 13.15-14 ~ 
zJk (Karı§ ık program Pi.). 17,30 -~ 
nu~ma (lr 'u p taribl cıer.Ylt:tl _ :u·· 
kevlnden naklen), 18.30 Program, 14 

milzlk (operet müziği Pi.), 19.00 ~ 
nuşma, 19,15 Türk mUziğl (Fasıl ı: 

ı\ yeUJ. Tahsin Karalcuş ve arkadaÇ:l:,, 
Hakkı Derman, E§ret Kadri, Hll 

Gür, Hamdi Tokıı.y, Basri üfler, 20 
Ajans, meteoroloji haberleri, zır• 
borsası, (fiyat). 20.15 Türk mili. 
Çalanlar: Zühtü Bardakoğlu, Cc\cl 

Ça~la, Kemal Niyazi Seyhun, Oku).şıı 
lar: Halılk Recai, Melek Tokgöz, :1 
Şemsettin Ziya - Illcar ,arkı - ~I 
görse seni, 2 - Rl!ııt Beyin - aıc 
şllrkı - Slslcndl hava, 3 - naıı;d 
Beyin - Hicaz şarkı - Akşam t 

yine sular. • - ZühtU Bardako~ıu 
Santur taksimi, 5 - Dedenin - f;t• 
tarab:ı.n §arkı - GllzUmden g!ln!Ulll 
den. 6 - Dedenin - Şetaraban şıır 
- Gecemiz, 7 - üsl<tidarlı ZJya Vl 
yln - 'l'ııhlr buselik şarkı - J:\İ 
:ılglba kail oldum. 20.45 TUrk muıl 
(Saz eserler!), Çalanlar: 1',ahlre f'cr 
Jan, Rctik Fersan. 21.00 :Memleket 1' 

at ayarı, 21.00 Konu~ma, 21.l:i Esb 
tahv!IM, kambiyo nukut borsası ( 
yat), 21.2~ Neşeli ;!Aklar R. 21.30 )l 
.;ik (Rlyasetlcumhur Cllı\rmonlk orJ>C 
trası), Şef: Praetorlua, 1 - R. 11cıı 
berger • opera bııloııu: Opernbıı.11 oP' 
retlndcn, 2 - J, Strauss _ •'\'!yana 
manında masallar., F. Lchar _ "J\ltl 

ve gümUş,, 4 - J, Stauııs _ "GUzel tıl~ 
vl Tuna .. 22.30 MUzlk (Opera aryıılL\ 
Pi.) 23.00 MUzik (Cazb:ı.nt Pl.), 2s.~ 1 
- 24 Son ajnns haberleri ve yarılll> 
program, 

Yeni Neşriyat 

Yeni Adam 

Yeni Adamın Abdillhak Hamit s:ı• 

yısı c;ıktı. Bu haftalık fikir ve sa.11~~ 
gazetesinin bu sayısında lsrrıt11 

Hakkı B:ı.ltacıoğlu, Hüsamettin 13°• 
zok, Hasan Ali Yücel, Sadri Ertcll1 
Nurullah Ataç, Kemal Emin, ~r " 

cüment Ekrem, lffet Ömer, yuııt 
tzer imzalı yazılnr vardır. Ayrıcı\ 
muhtelif tercüme mnkalelcr, iç sos• 
vete, dış sosyete, kültür, kltnp ıı:ı; 
berleri yer almaktadır. Eu kıyrnct 
:;azcteyi hararetle ta vsiyc ederiz. 

Y 
ımTuCnur. SAI>f ·rr; 
Srlıznılı-lı:ıc;ı ('I'l'll \:'\ 
Tiynlrosunıla lııı ~rr" 

ıı t:mrnTIN' o~ ı .tJ 
.Alil:\ .Sere ve Miçe ynrycıc grupı:ır 
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MUSHil ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil şekeridir. Biliimum ec
zanelerde bulunur. 

11 1939 RESİMLİ HAFTA 
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lfriyat Fabrikası ucuz ve iyi mal yap~akla müşfehirdir 
··, 

Kolonyalar 
"iY ağsız kremler 

·ıY ağlı kremler 
Esanslar 
Traf sabunlan 
Tuvalet takımları 

Pudralar 
ıY ağlı briyantinler 
ıY ağsız briyantini~ 
Likit briyantinler 
Dişmacunu · 
~uvalet sabunlan 

Dudak rujlan 
Yanak allıklan 
Rimeller yeşil 
Ma~, siyah, kumral 
Tımak cilalan 
Seri trat kremleri 
' 

Açık esanslar, koliınyalar, kremler yerli ve AVrupa mamulatı satılır. 

Deposu: Eminönü Emlak Bankası karşısı. 
ŞUBELERi : Beyoğlu, Şişli, Osmanbey. 

Bütün yerli mallar pazar larile eczahane ve tuhafiye mağazalarında satılır 

1'0rklye Cumhuriyet Merkez Bankası 15 141 1939 vazivetı 
\ A K T l F. Ura - P.AStF. Lira 

15.000.000,-Kaıa: 
Altın sart klogram\7162832 
Banknot • • • • • ı ı 
Ufaklık • • • • • , , 

Dahildeki Jluhablrlır: 4 
Türk lirası • • • • • • 

llariçtekl Jluhabfrlır: 
Altın: safi kllsram 9 054 61' 
Altına tahvlll bbll serbest 
dövizler • • • • • • • 
Diğer dlh'fzler •e borçlu 
klirlnı bakiyeleri • • • 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye karşılılı • • • • • 
Kanunun 6-8 mııddclcrlne 

te\•fikan Hııılne tıırafından 
w ...u,. • • • ••• 
Stnedc.I ea::danı: 1 

\. 
Ticari senetler , • • , 

Esham ve tahvlldl cıl::danr: 
ı Deruhte edilen evrakı nak 

A {llyenln karşıh#ı eslı:ım "" 
tabvlllt ilibıırt kıymetle 

B· Serbest esham Te tah,.lllt: 
Avanılar: 

Hnzlneye kısa •adell naas 
Altın TC döviz (}zerine • , 
Tahvillt üzerine • • , • 
Uissednrlar • • • • • • 
l\Iulıtelif • • , 1 • • ~ 

24. 140.800,0"f 
17.168.808, 
1.274.302,0 

12. 786.038, 

10.s:sG,'12 

115. 762.D41,44 

1MJ.748.568,-

u 5.4 '19. '7'10,23 

41.553.042,81 
'1.944.397, 

'1.918.000, 
230.52:S,S2 

7.000.129,12 

42.570 .006,()( 

573,40:S,2l 

98.300.886,4(. 

Sermaıt• • • , ı • • 

I hlluat alc~e•l: i ı 
Adi Te fevkallde , , • • 
Huıust • , , • , • , 

Tedavi11dekl Banknollar: 
Deruhte edilen eTTakı naktl)'e 

Kanunun 6.8 inci maınfe
lerlne tevfikan hazine tara. 
rınd.an vıakl tediyat • • • 
Deruhte edilen evrakı n1k
diye bakiyesi • • • • • 

Karşılıaı tamamen altın olarnk 
ilheten tedavüle vııredilen 

i~.271.8lS'7' 

115.4 '79. '7'70,28 

40.497.480,86 

.ıo.o.ıs.M-4,44 
4.500.000,-

12.480.636,S.1 

Reeskont mukablll llAnten 
teda. Taıed. • • • • • , 

Tilrk lirası Mevduatı 
D&ıll• 'l'oolthlidoJı: 
Altına labvill kabil dlhlzler 
Diler dövizler Te alacaklı 

kllrlni bakiyeleri • • , • 
Mulltcllf • • • • • , 

Yekdn 411.943.606,16 

1 Temmuz 1038 tarihtniten ftibaru: İskonto haddi ~ ' Attlil Oıerfne r 

2. 712.284,11 
6.000.000,-

16.477.206,-

142.271 .337,-

8.'112~.ı11 

'15.000.000,- 236.271.35'1,-
21.~0.116,91 

30.680.059,50 80.690.834, '79 
00. '700.063,36 

'YcJdin 411.9".606,US 

1 • 

haft tusha yeni bir gü:r;ellik ve olgunlukla çıkan hu 
t"j ~,'k mecmua Türkiyenin yegiine rakipsiz gazetesidir 

lJvezzilerden ısrarla isteyiniz ! 
BUGÜN·· KUMBARANIZA:ATACAGINIZ · 5· KURU$ 

AKIT Kitapevi 
1 

Orı Ve yarın tercüme 

külliyatı 
No 
il () 41..SO S ci seri Kr. 
i~ a Profundls 50 

CUnun hukukJ ve içtimai 
i3 !rıeıctel<.'rl 
44 ~flfltun 
4s Gizli harpler 

75 
35 
75 

Dün ve Yarın 
r ercüme külliyatı 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

l-1 O kitaplık birinci seri 
Numara 
1 Safo 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kuru~ 

100 
100 
75 

4 Devlet ve thtilô.l 75 

Rahat ve aağlamdır. 

Bu ayakkabları almakla ik· 
tısad etmiş olacaksınız. Hali 
hazırda yerli ve ecnebi malı 
zengin çeşiıdlerimiz vardır. 
Geliniz, görünüz ve intihap 
ediniz .. 

:;mM.: .. ı=-:x.-ım:&111:mmı-111ı:: 

üNecati Pakşiii 
. Dit doktoru fi 
i Pıııardnn mnada hergün saat 11 
: 9 dan akşam 18,30 za kadar has· ı ! talarını kabul ve tcdnl eder. 

1 
Adrc:;: Glata Tünel mc)·dnn ı 

ı Tersane caddesi bıışınd:ı 1/2 
i a:mr ?'\o. lı muayenehane . ..::::= 

bisra ı· · i6 cc ının hayatı 
i7 ~etafizlk nedir? 
i~ t Cni adam 
49 

1
;31YeUn tesirleri 

Co ı:-~litika felsefesi 

Sosyalizm 
75 ı Dr. iRFAN KAYRA J 

J. Rasin killli_y,:1t.ı l 751 RöNTGEN MOTEHASSISI 
lşçi sınıfı ihtilalı 60 1 Türbe Bozkurd Kıraathane. 
RI ufhıh· hayadt~ lfişuur 

10
60
0 

si karps~nda eski Ki.od Fare 

100 ,

1 
5 

25 6 
75 7 
75, 8 

44lCUk 
75 9 s n ana ogru T ö~ı d 

J. Rasin killlivatı II 75 sokak No. 8. 10. g c en son 25 ı 10 
_ ra 3 ten 7 ye kadar. 

13.. 610 ... se. 1 
lıfl118lnl tın n finlı 610 kuruı;ıtur. 
lo Ya alanlara yUzde 20 lskon
l 'ls thr. Kalan f .68 kun,ıwı 
bıı.._fef uru11u Peein alınarak mUte. 
U~Crc :Yda birer lira ödenmek 

~ taksite bn~lanır 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra. kalan 
4 lirası ayda birer lira öden. 
mek üzere dört taksite bağla
nır. 

,, ______ ' 
Çocuk Hekimi 

DR. AHMET AKKOYUNLU 
Tnksim - Talimhane Palas No. ' 

Pazardan maada her gOn 
saat 15 den sonr:ı. ------·-·-

YAR,N·KURACAGINIZ ~ EVİN·TEMElİDİR 
~-· 

'T. C. 
Z-lRAAT BANKASI 

J 
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p AGARAN 
Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat S A Ç L A B A 

çocuk gıdalariylc yavrunuzun sıhhatini 
tehlikeye koyarsınız. 

Allahın yarattığı gibi saf ve 
tabii hububattan yapılmış 

I H SA . ZLO CJNLARI 

~an özlü unlarını çocuklarınıza yediriniz. 
Eit-yüksek evsafa malik olan bu özlü unu 

Dünyada mevcut çocuk gıdalarının en 
mükemm~lidir. 

\Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, 

Çavdarözü Unların ı çocuklarınıza yedirin izi 

:VENOS ka dar güzel olmak İsterseniz ... ! 
Me,hur Alman güzellik mütehassısı profesör Doktor E. Winter 

tarnfından formülü yapılan ve dünyada mevcut mü~tahzaratın 

en mükemmeli 'olan VENÜS_güzel lik müstahz:ıratı kullanırunz. 

1 ~~ 
o ö ... 

E1 
c:ı 

Umumt drıpJsu: Nureddin Evliya zade Ecza, atat ve ıtnyat 

- deposu l stanbul 

,--.... TALİHİNiZİ BiR KEREDE ~~--.. 

1 YURT Gİ ESiNDE 
deneyinlz. Her keşidede bir çok yurtdaşları zengin eden ve 

sayın müşterilerinin biletlerini son keşide gününe 
kadar saklayan 

VU~T GIŞlESI 
Yeni tertip biletleri satmağa başlamıştır. 

Ta~ra siparişleri seri ve muntazam gönderilir. 
Adrese dikkat : İstanbul Yenicami l~ Bankası karşısında 

No. 17. MEHMET !KIVANÇ 

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

1 
MERSiN POSTASI 

1
17 ide Galata Rıhtımından kalkacak ve Pazar sabahı izmire 
'\ arac<ıktır. 

Kumral 
ve 

s·yah 
1 renkte sıhhf saç boyalanaır. 1 

lngiliz Katızıık Ecnazesi Si 
1 BEYOGLU • lSTAı'-"BUL ... -·~ Göz Hekimi 

Dr. Murat Rami Aydın 
Taksim · T:ılimh:ıne Urf:ı :ıparlman 

Telefon: 41553. Muayene: Pazardan 
l.ı:ışka her gün 14 - 18 e "kadar. 

A 

- PARASIZ -
Bu sihramiz yeni 1 

"Pudra renkleri,, 
tecrübe edilebilir. 

lllUllWUWlliUIUW11111fl8 llltllüMtt'1Wt1• k•t11tttrm!*''stilMe 

Fena renkte bir pudra yüzü· 
nüze korkunç bir makyaj man. 
zarasuu verir ve sizi olduğu· 

nuzdan daha fazla yaşlı göste
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihap etmenin yegane 
~aresi, yüzünüzün bir taraf mda 
bir renk ve diğer tarafında bas· 
ka renk pudra tecrübe etmek. 
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün, 
size p::ıra ~ız olarak \'erilecek 
yeni ve cazip renklerdeki To· 
kalon pudrasile yapınız. Bu yc
ni"Cilt renkleri,. (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modem 
bir makine vasıtasile kan~tml· 
mı~tır.Sihramiz bir göz, tam ·ve 
ku ursuz bir incelikle l'enkleri 
intihap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajlı 

bir yüz göriinmiyecektir. Toka. 
ton pudra<;ı, imtiyazlı b}r usul 
daireı;inrte "Krema köpüi'rü,. ile 

' 

ı ELlNtZ ve7a.Jtnt BİR YERINtZ K EStLDtr 
HİÇ DV§VN!IEl'İN 

P.An 
BtR AZ 1 A/stnıt)Nt)1.w 

llkrobun yn'ama.-.ma Urem~lne katt ve muhakkak mani olot• 

!ıf;.!!i!ıNKIBAZI defedar, MiDE v~ 
~~~~~ BARSAKLARI kolaylıkla ve muıtyı 
i bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir 

1 

H•zrmsızlrk, tiıkinlik, bulantr,gaz, sancı mide boz;ukJufı', 
banak ataleti, inkıbaz, aanhk, aafra, karaciğer, mide ekti• 
lik ve J.&Dmlllannda ve bütün mide ve banak bozukluklaroıda 

kullanma. 

z ya tu 
Son CJerece tekıif edilmiı lbir tuzolu.P, yerini tutamıyan mü· 
maıil müstahzarlardan daha çabuk, 'daha kolay ve daha kat'i 

bir tesir icra eder. 

zv· 

Cazip Arap rakısları 
Okuyucu Bayanlar: 

Mahmure, F~ride, Suzan, Afitap,Nevzat, MeJ 
lahat, Mukadder, 
Saz heyeti: Kemani Necati, kemençe Alek0 

ve Sotiri, klarnet Şükrü ve Şeref, panço Ct' 
mal ve Abdi, kanuni Ahmed, neyzen Nihat: 
darbukacı Hasan Tahsin 

yucu ar.; a§ar, amit, Ağyazar, iYAfl· 
iY A ve Mustafa 

Memleketimizde emsalleri bulunmayan bu 

30 KiŞiLiK MARUF SAZI 
ı. l Bir araya top1amaya muvaffak olan 

' Taksimde Abide karşı smda 

İZZET Gazinosunda 
••• dinlemeyi ihmal etmeyiniz. Tele fon: 41821 ••"' 

~ --------------~·----------~ 

l O Kadında 9 ~ 
Fena renkte bir 

Pudra kullanır. 

kan~tınlmıştır. Bu sayede pud 
ranın saatlerce sabit kalmasını 

temin ettiği ~ibi pudranın cil· 
din yağlı tabii ifrazatını mas· 

setmesine ve bu suretle cildin 
kurumasına ve sertleşmesine ve 
binnctice buru5uklukların zu· 
huruna da mani olur.Her vakit 

krema köpüğile kanştmlmı, 

meşhur Tokalon pudrasını kul. 
tanınız ve birkaç gün zarfında 
teninizde yapacağı cazip tekem 
mülü görünüz, daima kutuların 
üzerind~ki Tokalon ismine dik· 
kat ediniz.Teninize uygun renk 
intih::ıhmda tereddilt etti~iniz· 

de lCıtfen l stanbulda 622 No. 
posta kutusu adresine (Tokaton 
pudra~ı servisi 30 No.) vaki o1a 

cak talebde size memnuniyetle, 
muhtelif renklerde nümunelik 
altı uf ak paket pudra göndere
ceğiz. 

DEGERLİ SAN'ATKAR 

· nir u d n 
ç un 

±!llWJfaYüksek kudretinin beste halindeki ~eseri olan 

FE R YAT 
snzzat kendlsD tarafondar1 

OD ON 
plaklarına okunmustur. Yepyeni bir tarzda bulunan bu eseri 
müteaddit konserlerinde okumuş ve mümtaz halkın takdir ve al· 

krslanna mazhar olmuştur. 

270911 No. FERYAT Birinci kısım 
FERYAT ikinci kısım 

Muvaffakiyetle plaka kaydedilmiş, sayın ve takdirkar halkımız 
içİll ideal 'bir plfilc olarak satışa çıkarılmıştır. ~ 

? 

Devlet Demiryoiları ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

M uhammen beciellerile miktar ve vac:ıflan a~ağıda yazıtr iki gı4, 
malzeme ve eşya her grup ayn ayn ihale edilmek üzere 21.4.939. ~ 
günü saat (10.30) on buçukta Haydarpa~da gar binası dahili11 
komisyon tarafından açık eksiltme usulite satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her g~pa a~t .hizal~rınd~ ~:ızılı Jn~ 
kat teminat vermeleri ve kanunun tayın ettıği vesaıkte bırlikte eksil 
günü saatine kadar komisyona müracaatları Hi.zımdrr. 

Bu ise ait şartnameler komisyondan parasız olarak da~ıtma1d~ 
1 - 2925 kilo muhtelif cins ve eb'atta civata muhammen ı,ed' 

1197 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 89 lira 82 kuruştur. 21 N isan Cuma günü Mersin hattına kalkacak olan (TARI) 
vapuru yalnız bu sefere mahsus olmak üzere Cuma gtlnü saat 1 

.. ........................... .. 2 - 20 adet ince ve kaim kum eleği, 80 adet 1 ve 2 No, lı ~a~ 
kalburu muhanunen bedeli 1120 lira v~ muvakkat temjnatı 84 Jırll 

~(2262); 
1 


