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~.,. 7513 ~ 1613 ............... ., fSTASBUJ. - Ankara Caddesi 
Posta kutusu: 64 (lıııtanhul) 

reıgrat adresı: Kurun • lstanbul 
Telef: 2141:-J (Yazı) 24~70 (idare) 

tı.A VEMlzLE BERABER 

B U G ü N 

_________________________ , 

Sayısı her yerde S kuruş 

Reisicumhur dün Kastamonu Parti 
kongresinde mühim bir nutuk söyledi 

en 
ar 

'' Dünyanı1l b 
her zamanı 
etmek vem· 

ismet lnönD'nUn tetkik1 

seyahatleri 
Yazan: ASIM US 

Mareşal 
Selanikte AtatUrk'Un evini 

gezdi 
Selinik, 9 (A.A.) - Anadolu Ajan. 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 

z,, 
"Türk Milleti içenle ve dışarda fikirle Ja6e ve açık, 
kararlan kat'i olarak verilmiş bulunmakla bahtıyardrr,, 

Bugünlerde Cumhurreisiıni& ll!Jwet 

lnonü'nil kışın ga) ri mfüıalt bir mev
simi içinde bulunulnıasma rağmen, 

tamonu ko) lüleıi araısında konu· 

en gorl.İ) oruz. 
at bu konuşma batır sorma. 

gön alma kablllnden nezaket ve A· 
Uce.plık muamelesi değildir. Büyük 

• ~llet RelSI dotrudan doğru) a köy
lülerin ajsından dertlerini dlnleyor. 
aordup ıuaUere aldığı ce\ apları iti· 
na Ue not defterine geçiriyor. 

Bu, köılilerln yaşayıslarına biraz 
daba refah verm<!k, ftzcrlerlndekt ha-

Marc~al Çakmak, refakatinde Türk 
Genel Kurmay Heyeti azası cldugu 
halde, saat 19.30 da hususi trenle bu· 
raya gclmiı ve istasyonda uçünciı kol. 
ordu kumandanı General Strimbcrg, 
Türk konsolosu ve Türk kolonisi tara-
fından karıılanmııtır. 

Mareşal Fevzi Çakmak ve refaka • 
tindelci zevat, Atatürkün evini ziyaret 
etmiı ve ıehir içinde yarım saat kadar , 
gezdikten ıonra saat 21.14 te Türkiye
ye dönmek üzere Selanikten hareket 
eylcmi§tir. 

~asta'monu köylen btru ctabi ten· J'1wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil:~~ 
lendırınek ısti>or. ıeo>ıuıerle konu· Muhiddin ÜSfUndag"' 
şarak aldığı notlar hep bu nıakı;;ada 
hizmet ~C('ek işaretlerdir. Her hal- Temyizde yeniden muhakeme • 
(le b'fllet tnönü ile karşılaı;;an köylü· edilecek 
ler bahtiyardır. Zira. onlar bu lm
nu~ll)Anm bir gün giizel netlcelf'rinl 
~trll\Ck bahtiyarlığına nail ola,·ak· 

.~·.ı.1!{alıı\ır. Bnnlarm bir kısmı küylerlnln 

.~;arında kendir sanaylinin aldığı 

Ankara, 9 (Telefonla) - Eski ta. 
tanbul valisi Muhittin Ustündağın oto. 
büs iıinden lüzumu muhakemesi hak
kında verilen karar Devlet Şurası he. 
yeti umumiyesince tasdik edilmiıtir. 
Yakında temyiz mahkemesinde mu. 

ha'kemeye baılanacaktır. 

r~nı feriz hamlelerinden fayda gö
l'eCPklerdlr. Diğer kısmı >eni lşlt"ye
cek maden ocaklarından, yahut ku· 
l'Ulacak tabrlkalardan hayatlarında 1~1111111'111111-,_ıllllllllllll'llllllllllııılllllııılll.-ı~ 
hlr refaha mazhar olacaklardır. 

Bunun için öyle san17oruz ki sevgili 
Cumburrelalmlzin Kastamonu ha,·a
llıslndekl köyleri gezditfnl, oralarda· 
kt kö7lnler ile konuştutunu, onların 
dertlerini ağızlarından dinlediğini 
ı:nzetelerde gören, y&hut kulaktan i· 
şıtcn ıllger vilftyetler halkı: 

- Ah, ııe olurdu; De\let Rci imiz 
bizim köylerlmlY.e de uğrasa! .. " 

Dl)·e içlerinden ı,lddetlt bir arzu 
ve teha85ür duyacaklardır. 

Japonların 
Çindeki başkumandana 

yine değiştirildi 
Tokyo, 9 (A.A.) - Umumi Karar. 

gahın bildirdiğine göre, sabık harbiye 
nazırı General Sugiyama, ıimali Çin
deki Japon ordulan baıkumandanlığı. 
na, ıimdiki baıkumandan General Te
roşi de Tokyoda yüksek harp konseyi 
balığına tayin edilmiıtir. 

Fırat taştı 
Halep, 9 (A.A.) - Fırat nehrinin 

bazı kollarında suların taşması Uzerl 
ne Cezirenin şimal kısmını su bas
mış ve bu mıntakanın diğer mınta. 

kalarla alA.kası kesilmiştir. Kırk\ 
kişi kadar kayıp vardır Şimdiye ka 
dar dokuz ceset bulunmuştur. 

ea,vekil Roma elçimizi 
ka~ıuı etti 

Ankara, 9 (A.A.) - Roma Büyük 
elçiıl HUıeyin Raızp bucUn Baıveki
lette Baıv'1tll Celil Bayar tarafmdan 
kabul edilmiıtir. 

Ankara garmm markiz tesisatı 
açlldı 

Ankara, g (A.A.) - Ankara ıarı
run vücuda getirilen Markiz tesiıatı 
bugün saat 18 de törenle açılmııtır. 

Törende Nafıa, Milli Müdafaa, Harici
ye, Maarif Vekilleriyle, mebuslar, ve. 
kiletler ileri gelenleri ve kalabalık bir 
halk 'kitlesi hazır bulunmuıtur. 

Kurdeleyi Nafia Vekili namına Milli 
müdafaa Vekili General Kazım Özalp 
kesmiıtir. 

ispanyada sukon 
Salamanka, 9 (A. A.) - Büyük umu. 

mi karargah tarafından evvelki gece 
neşredilmi§ ola::ı bir tebliğde muhtelif 
C\!unelerde i§ ara değer bir şey olma&.. 
~ı bilaırıiınektedir. 

"Tunus, Korsiku,, 
ltalyanın birçok şehirlerirıde büyük 

nümayişler devam ediycr 

Korsikada Frcmscı 1e1ıfne ,,apıüın namaN 
(Yazısı R m"' ıııa' fAila) 

Bla böyle bir arzu ve tehassilrii 
'pek tabii buluruz. Bununla beraber, 
şunu da dikkate almak lA:ıtmdır ki, 
t met lnönü'niln tetkik seyahati es
nasında köylüler ile konuşarak aldı
tı notlar Jalnız Kastamonu b8'allsi 
körleri -Vf köylüleri için değildJr. 
Buralardaki köylül«!rln Mllli Şefe 
şöyledlklerl sözlerin bir ~ofcu ufak 
tefek buı farklarla hemen bütün A· 
nadolu kö1UUcrlnln ağızlarından 
tıkmıt farzedlleblUr. Bu llib9rla ls· 
met lnönil Kastamonu ve havalisin
deki kö1llller arasında 7aptıtı tet
klklerdtn bütün köylülerin bir ta
kmı mtl,terek ihtl>·açlarmı fiğrennH!il 
'Olacaktır. Tetkikleri netJceslnde fay· 
duı biltiln Türk köylülerine şamil 
htlldlmler yerecektir ve ona göre bir 

dan temaslarda bulunmuş, hepsinin 
dertlerini ağızlarından dinlemiştir. 

O zamanlarda da gene birçok notlar 
almıştır. Bu notlann mühim bir kıs
mı iş sahasında t&hakkuk ctmlştlr. 

Henüz tUliyat sahasına geçmemiş o
lanlar <la bun<lan sonra meydana ge
lecektir. 

--------------------------------------------------------------~ 

lnm tedbirler alınacaktır. 
Bunclan başka ı met İnönü, mem

leket dahilinde ilk defa ol&rak tetkik 
HJ&lıatl 7apma7or. Cumh\lrrelsl 'nla
kamma ı;~mezden evvel on ditrt se
ne •ilnın bqvekllllğl esnasında blr-
1,'0lc defalar Şarkta, Garpta, Şlmal<le 
•• Cen•pta tetkik aerahatlerl 7ap
Dl,lftlr .. Ba serabatlerln hepsinde ge
rek bir, aerek kö1 halkı ile 7akın-

HülAsa bu son tetkikler en-elkl 1 
tetkiklerin neticelerini tamamlaya
caktır. Hiç şüphesiz bumlan ,;onra da 
gene fırsat 'c imkAn bulduk~a Cum
hurreisl sdatiyle memleket dahilin-

Bugunku ilavemizde : 
• 

1 l 
de rnmtaka. mmtaka tetkik ,;eyahat
lcrl 1apınakta dc\am c<l«'!c.ekttr. Ka!ll· 
ıamomı ve ha, an~• halkının mazharı. Her fash duyulmamış heyecanlarm membaı olan harikulade bir zabıta romanı 
yNI hu drfakl seJ ahatlerlnde u(tra-
yamadıkları 1 erterın haık.ıaruıa. da v azn n : 1-11 km &t MÜ n 1 r 
bir gün nasip olacaktır. 1..11••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••-
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Okul kitapDarn 1
1Nevyork sergisi munasebetile 

Onbir Devlet Reisi 
nutuk söyleyecek 

Edebiyat bahisleri: 
.__.. - - 2-1- ~-,_, ~~- ,-;g ~..._,. 

Maarif Şurası toplanmak üzeredir • Bu münuebetle 
ıqyliyelim ki okul kitaplanmı zın bir kunıı biç iyi değildir. 
-Bunlar arasında filozofi, psikoloji ve aoayoloji kitaplan 
rinde selir. 

Niaanda açılacak olan Nevyork ser. 

glıinin rekllmına fimdiden baıtanmıı· 
tır. Serginin cihantümul bir deier al· 

muı için birçok büktDııetler rami te• 

kilde çalıpnaktadır. Bu arada. on bir 
devlet reisi ra.dyıo ile, çoğu ıerıi açıl. 

madan evvel, dünyaya bitap edecekler 
ve Nevyork ıergiıi münasebetiyle MSy 
liyecelderi bu nutuklaruıda Amerikaya 

kendı memleketlerinden selam gönde
receklerdır. 

Edebiyatçılarl\mnz 

Yazan: lamall Hakkı Baltacıotlo 
S6stı uza.tınıya lOzum yok; ftmdiye 

Jıadar tllrkçede çıkan sosyoloji kitap. 
1armı tetkik ettinizae bu makale=ılı> 
başlık altı yazısmı doğru bula.cak!lllıız. 

~ aosyoloji kitapları iki Fransız sos
yoloji manUelin,den tercüme veya a. 
dapte edllmiştir. Bunlardan biri Hess 
et Glelı:e'nin mllşterek eseri. diğeri R. 
Hubert'in kitabıdır. 

okutmak k111Ulıil.mUz fçb çok mWıim. 
dir.,. Ben bu dersleri matematik ve fL 
zik kadar mUhlm gördOğUm için o sa
tırlar üzerinde durmuyorum. 

ve Türk edebiyatı 
Faydalı, meraklı, eğlenceli bir kitap : Meş
hurlar kendi kendilerinden bahsediyorlar 1 

3 yıldanberldir hususi bir lisede fet. 
sefe ve sosyoloji dersleri veriyorum. 
Fakat "hangi kitaptan takip edelim? .. 
diyen talebeme ~'1lp veremiyorum! 
Geçende de değerli ve tecrUbeli bir bL 
yoloji öğretmeni, biyoloji kitabının 

yanlıf'la.rmı sayıyordu. KUltürün hede
fi gençlere yanlış fikirler vermek ol
madığından bunlar hemen dUz.eltilmelL 
dir. 

Yazan: Refök Ahmet Sevengll 

Bunlardan, Fran11z Cumburteisi M. 
Lebrön nutkunu l Kanunusanide söy 
liyecektlr. Ondan ıonra 23 Temmuza 

FraMrz öğretmen okullan içb yazıl. 
nuş olan bu iki kitabın ilı:isi de geliıl

güael kitaplardır. ÇUnkU bu kitaplar il. 
mt tasniften mahrumdurlar. Sosyal ol. 
gularm ilml tariflerini vermezler. Sos· 
yal tipleri ve tekAmillk.rini tetkik et. 
ınezler. Verdikleri bi1giler labat:SJz ve 
nual mahiyette kalmaktadır. 

Mehmet Behçet Yazar, irfan haya.tı
mm:ı ehemmiyetli bir aimaaıdır, 1908 
Mef,rutiyetinin lllnI senelerindenberi 
bilinen ve sevilen bir isim ki önceleri 
Fecrii.U edebi hareketinin kadrosu :i. 
çinde pir olarak dik.kati çekmi§ti. 

kadar her pazar bir devlet reisi nutuk Bu eahadakl mesaial:ıiıı değerli ve. 
verecektir. Nutuk söyliyecek olan kral rimi birkaç cilt §lir mecmuuı halinde 
lar, radyo ile hitabede bulunacakları kütüphanemizi süslemektedir. Muhtelif Maarif şurası toplanmak 07.e?'edir. 

Bu Ş!iranm kültür işindeki yeni vazif.? 
leri ne olabileceğini geçen hafta yine 
Kurun sUtu::Jlarında yazdığım yuıda 
göeterdim. Buraya şunu da ekliyeyim: 

tarih ııraaı ile ıunlardır: 

İrlanda Cumburreiai : Danimar'ka 
Kralı; Hollanda Kraliçesi, Sovyet bil. 

kQmet erkanından biri; Kanada umu. 
mi valisi; Romanya Kralı; Norveç 

Kralı. Belçika Kralı, ttalya krab: Ma· 

memleket köşeleri hakkmdaki tarihi, 
lçtlmat, edebi tetkikleri başlıb8.flll& bir 
değerdir; edebiyat muallimi olarak 
muhtelif liselerde senelerdenberi süren 
bizmeU, elbette talebesi ile birlikte bi· 
zim de saygı lle anmamız 1bmı gelen 
ve sahibine haklı bir eeref ve töhret 

Fazla olarak sosyolojinin bir takım 
bahisleri. kadroları dı§mda kalmı§lır. 

flim ve öğretimi bakmımd&:ı bu derece 
akat ve eksik olan mebazlarm tnrkçeye 
tercUme veya adapte edilince tesadil. 
fen zararsız bir mahiyet kazanmak ih
timali ,oktur. 

Bir de okul ldtaplan meaelesl vardır_ 
Ben her den için tek kitap taraftan 
değilim. Gt>n;i bu usul kitap sahibini 
çok memnun ediyor, fakat talebeyi, öğ 
ret.menler! daima değil. Her ders için 
müteaddit kitapların okullarda talebe.. 
ye verilmesi caiz olmalıdır. Fikir sana. 
sı serbest rekabet sahasıdır. Bu hUrri· 
yetten zarar gelebileceğini dUştlnmiye.. 
lim. 

cariıtan Kral Naibi: Lehistan Cumhur kazandıran bir emektir. 

AnadOluda bir lisede felsef~ öğret. 
menliği eden bir talebem geçende "Fel. 
1efe" adlı kitabım milnasebetile bana 
tu abrlan g6nd~yordu: 

reiıf, Japon Veliahdi; ineç Kralı; Ustat. bir kaç yıldır da y&
Brezilya Cumhurreisi ve tngilterenin nide~ neşriyat hayatına iltifat ediyor. 

Geçen sene ve evvelki sene "Genç pir. 
\erimiz ve eserleri", ''Genç roman.cılan· 
mız ve eserleri,, iaimlerile çıkardığı i
ki kitabı büyük bir allk& ve rağbet ~ 
yandırdı;. bu gtınlerde de "Edebiyatçı
larımız ve Tllrk edebiyatı,. adı altmda 
bUyUk Iabda 490 say!abk bir kitap 
neşretti. 

''Blll çok gUç bir duruma eokan f el
lefe kİt&plardır, iyi bir felsefe, iyi 
bir pefkolojf, iyi bir soayolojl kitabı 

Çaml\oa 9-1!-9~8 
lnwıtı Htlkkt BaltactOğlu 

Nevyork ıergiıi komiseri. 

Nutuklar kıl& dalıa ile netroluna. 
cak ve bütün Amerikan radyolarına da 
bağlanacaktır. 

Reisicumhur dün Kastamonu Parti 
kongresinde mühim bir nutuk söyledi 

Kutamowı. 9 (A.A.) - Anadolu ~ 1 ve iftiharla doldurdu. Cumhuriyet hL ı aevtyelerinl yükseltmek fiJdrJerfle met 
jaumm hUBUlt muhabiri bildiriyor: killneU ile vatandqlar arumdakl bu budur. 

Bugün uat U de Reiaicumhur kmet yakm kaynqm.a. vatanın umram için Milletler arumdakl mtlnalebette, 
lnönll, ırastamoııa Parti Yiliyet kon. bnytlk mtljdedlr. Rahatça IÖylenebllen sulh ideali ve k&l'fllıklı emniyet hava.. 
Jftlll&nl ..,eflendlrcllJer. Vali AVDl Do- WJ vatandqla, devlet memuru arum· smm vtıcut ve kuvv.,ı ~· ana al. 
jail.otl.tafmdan yapılan yoklamayı mi. da clddl ve aamlml ahenk bulunan yer. yaeetlmtzln açYk 1iec1eftd)i\ SCSzllne glL 
~ Reiak:nmhurumuz riyaset mev. lerde, ihtiyaçların tesviye ve temin e- venilebileoek ~ 16zllnU ')'Urilte • 
kUnl ~ her ctımleel alkıllarl& kar dllmeal muhakkaktır. cek kudrette bir TUrkiye, bugi1ıı1dl Tür 
pJ•uıa qağıdakl nutku irat buyurdu· Memleketimizin aervet ve kudret.1nl kiye, elbette milletler aram aulh ve a. 
Iar: artıracak o kadar gtızel imkAnlar gö- benginin bqlıca mesnetlerinden bir kıy 

Arkaclatlır, rllyonız kf. az zaman içinde Kastamonu metllsidir. Türk vatandqı ve milleti, 
Cumhuriyet Halk .Partisinin Kasta. kelimesi ile hulba etmek iatediğim, tL hizmetlııde vazife sahibi ol.arak, diln • 

mo:ıu villyet kongresini açıyorum. ma.11 Anadolunun ldllttırU ve umram ile yanın bugllnkil vaziyetinde elimi7.e ge. 
Koacn 1111ım ve kendilerine aallhl • mümtaa bir cevher gibi parlıyacalma çıen her zamanı fırsat bilerek vatanı. 
J19t veren Parti teekil&tmı, muhabbet- kat! olarak emin bulunuyorum. mm imar etmek ve milletimizi yOlaıelt 
le Mllmlanm. Bu ve&ileden istifade e. Kongrenin eaym aza!JI, mek lstiyonız. 
derek bir kaç gündür beraber bulun. Cumhuriyet Halk Partislııln villyet. Vazife ifa ederken kaybediJecek bir 
duğum Kastamonu vilayetinin muhte- te, sizin gibi güzide azalan sayesinde, saniyemiz yok gibi dikkat ve ırllratle 
rem halkına te§ekkUr ve saygı duygu. temin ettiği sevgi ve itimadı mubah- ve büyük insanlık ailesinde yftksek mev 
Janmı söylemek isterim. Kasta.mon:ı. betle kaydetmek tsteri111. Unutmayuuz ki ve vazifelere namzet bir büyWc mil· 
dan bOtUn Türkiyeyi haberdar etmek· ki. ımıf ve sUınre farkı tanrma.klızm let ınfa.tile de istikamet, kudret ve kah 
le bahtiyarım ki, halk içinde geçirdL btıyUk Türk milletinin yekpare bir in.. ramanlıkla hazırlanmak mecburiyetin. 
tim ba gttnlerin inbbamdan pek mem. sanlık ve medeniyet kütlesi ol.muım deyiz. Yllce hedefler için taokm bir 
Jtunum. Btlyt1k TUrk milleti, Çankırı ve ideal tutan partimizin bqlıca kuvveti. pvk ve azim Ue çal~ak havam, itte 
Kastamonu merkezinde. kualarında bütün ntandaşlann muhabbet ve iti. Tllrk milletinin bugün <:iferlerinl dol· 
ve köylerinden yaşıya.ıı vatandaflarm, madı olduğu gibi baflıca vazifesi de, duran temiz hava budur. 

Kanaat Jtit.abevinl:ı hayli masraf ve 
emekle butırmıt olduğu ilk bakıtt& gö. 
rtllen koskoca cilt. bqbca Uç vasfı ih. 
ti va ediyor; 

1 - F.deblyatımmn mazial, hali, is
tikball hakkmda edeblyatçıJarmımn 
dUşUncelerinl toplamak içln yapılmıe 
bUyük bir anket, 

2 - Zamanımızda yqıya.n edebiyat. 
c;ılarunızm hayatı ve eserleri bakmda 
mal\imat alınmak istenildiği zaman mil 
racaat edilecek bir biyografi ve bibU.. 
yografl kitabı, 

3-1..amanımmia Y8flyaD edebiyat
çılarımızın eserlerinden almmıe parça.. 
larla vücude getirilmiş bir antoloji. 

M. Behçet Ya.zarm bu koskoca kitabı 
vUcude getirirken takip ettiği usulü de 
bilhassa kaydedelim: Muharrir, edebL 
yatmıızı:ı mazisi, hali, istikbali hakkın 
d.ald BUallere aldığı cevaplan karilere 
ediplerimizin ağızlarından dinlettirmek 
le kalmamış, ediplerimizin tercU.methal 
lerinl de yine sahiplerinin 1fadelerile 
nakletmletir. 

Bunu kaydetmekten mabadun M. 
Behçet Y aza.rm başkalarını söyleterek 
kolayca eser aahibi olmak yolunu tut
tuğunu belirtmek deiildir, zira elli kL 
fiden ayn ayn müta.ıea. terctlmeihal. 
resim toplamak. bunla.rı tertiplemek ve 
bastırmak inaanın kendi kendisine otu.. 

him ve konuşulması faydalı bir mevzua 
taallfilt etmektedir: 

A - Edebiyatımızın muhtelif devn 
ve kollan (İslfuniyetten evvel Türk e
debiyab, divan, tekke, halk edebiyatla
rı, Tanzimat edebiyab, edebiyatı cedl. 
de. fecrlatt, genç kalemler ve son dev .. 
reler) hakkındaki mUtaleamz nedir? 

B - Edebiyat tarihimizi kendi noJc.. 
tainaza.rmıza göre başka sureUe tasni. 
fe ta.ra.ftar mısnıız? Taraftareanız bu 
tasnif nasıl olmalı l Niçin! 

C - Muhtelif edebi neviler g&önü.Jı.. 
de bulundurulmak auretlle mUsta.kbel 
edebfyabmız için dUftlııcenlz nedir! 

O sualler ki cevap verebilmek için öD 
ce tarih malftmatı i!tiyor, geçmlf m
manla.n ve geçmig zamanlara ait eser .. 
lerl tetkik neticesinde elde edilmit m,... 
ayyen bir görüş .zaviyesi istiyor, mu
hataplarını muayyen bir noktainazar, 
hatta muayyen bir tez sahibi olmak va
ziyetinde bırakıyor. 

Edebiyatc;ılarmıızm verdikleri ce
vapları başlıca ild noktadan dJkkat.e !A
yık buldum. 

1 - Herkes ayn fikirdedir, edipleri
mizden birinin ak dediğine ötekisi mut
laka k.lra demektedir. Meseleyi iyi k5 
tU. ~ıkça kom•şma.k cesaretini göste
renlerin yarubaşında kaçamaklı cevap.. 
larla işin içinden sıyrılmak istiyenler 
de görtllllyor. 

2 - Suallere doğrudan dolruya. ve 
geniş ölçüde cevap verenlerin dil§Unce.. 
leri neticesi faydalı olabilecek bir mtı. 
naka.şa.ya mevzu te§lrll eder liyakat Ye 

ehemmiyettedir. Bu fikirleri ayn bir 
yazıda hulasa ve tetkik etmek iatiyo. 

?ıl. Behçet Yazarın eserinde 1amJ. ret 
mi konulan, düşünce aöyliyen edipJerL. 
mizın bir kısmı pek yeni eöJıtetlerdir. 
Muharrir, bunları efkt.nuınum.iye ne 
kar§llaşbrmakla elbette iyi bir eey ya.p 
DlI§tir, ancak. karı, ilıtiyaraız kitapta 
bellıbaşh oohreUerden bazılarım daha 
anyor ve bulamaymciL eserin eksikli· 
ğıne hükmediyor. Gerçi M. Behçet Ya.. 
zar, bu zevatın hepame ayn ayn mU.. 
racaat etmiştir de bazıları ihmalleri yi1 
zUndell, ba.zılan da belki kudl olarak 
cevap vermemiflerdir, olabilir, fakat 
sebep ııe olursa olsun seyri hakikaten 
zevkli. eğlenceli, hatti faydalı olan bu 
geçit resminde göntıl laterdl k1 edebi· 
yatm bazı büyük üniformalı zevatmı 
da görelim! 

Refik Ahmet &mtmgll 

çalıfkan, yüksek ahlaklı, iyi ve vatan- bUtün vatandaşların hizmet ve ihtiyaç- Nutku mUteakıp kongrenin normal 
perver vatandaglar olduğundan emin, lannın teminidir. Parti azalığmı, hu.. mesaisini ta.kip etmesi için riyaset mev 
ve mtlftehlr ol&billr. aust menfaat mWAh~zaınna ula. tenez. kUni Vali Avni Doğana bıraktılar. Va. 

KadDa \"I erkek vatandaelarla temas. ztıl ve müsaade etmiyen bir alyul ter. ıı. Reisicumhurun kongreye bahşettik. 
!ardan aldıjmı intıba ıudur ki, onlar, biyenin sıfatı ve p.rb tellkld etmek lerl şerefi heyecanlı §Ukran cUmleleri· 
euurlu "' fedakAr olarak, büyük TUrk sayesinde, partiyi bütün vatandaglan le ifade etti. Eundan sonra, kUraUye 
ailalnin içinde milliyetçi ve Wk TUr. kucakliyan bUytlk bir aile qcağı haline gelen Parti azalarından bayan Hacer 
kiye eumhuriyetlnln aşmınu ve sarsıl· getirebiliriz. Şimdiye kadar alcbğmıız, Diçle, heyecanla titriyen bir sesle Rei. 
mu kalesi olmak meztyetbıi iabat et. yol daha güç idi. Geçmte partilerden el cumhur tsmet tnönUne bUtlln mem. 
meğe her zaman hazırdırlar. Kutamo. yılmlf ol~ .TUrk milleti, Cumhuriyet 

1 
leketin hissettiği bA.ğlılığı bildirdi. 

rıulalan takdir duygulanm, btltUn mem Halk Partisinin huawd menfaatsiz ve Reisicumhurumuz, rumameye geçen 
leketin. kendilerine emin olduğum te- vatanperverane çalışma.ama itimat et- kongrenin mesaisini yarım saat kadar 
veecUhlerlndeu dolayı. tebrik arswslle tikten eonra, siyasi hayatmda huzur ve takip ettikten sonra, yeni yapılan vı. 

rup bir eser yazmasından daha gilçtür. -------------
Benim an1.ayışmıa göre, zekt ve zarif Yeni nesrivat : 
Behçet Yazar, eserini, bir ka,t daha en
teresan bir hale koymak için bu tarzı 
ihtiyar ttmiştlr: Dilşilnlln meehurlar, 
kendi kendilerinden bahsediyorlar l 

Türk Mimarisinin 
Karakteristik Hatlan 

Turing ltlilp reisi Reıit Saffet Atabi. 
nen (Türk mimarisinin karakteristik 
hatları) adı ile Fran1U? bir kitap ne,
retmiftir. 

be.raberdlr. emniyet bulmuetur. Milletin kalbin. l!yet hastanesini ve atadyomu ziya. 
Vatandqlarm meaelelerini, tehirli ve de kazandığınız bu kıymeUi itimadı ge. ret ettiler. 

Herkeeln kendi hakkındaki ooktaL 
nazarı, ne kadar eaklanılmak, tevazu 
perdesile örttılmek istenilse de yine bir 
tOrlO seli kısılamıyan gizli kendini be. 
~enişler .• Allahmı. bu ne meraklı, ;ne 
r.evkll, ne kadar alaka ve ibret vericl 
bir temaşadır; ruhların iç galerisinde 

Avrupanın ve Aayamn muhtelif 
memleketlerinde yapılnuf birçok tet· 
kik seyahatleri ile beraber ilim ahaam• 
da yapılmıı derin etUdlerin mahauU1 
c.laıı bu eser Tilrklerin medeniyet yo. 
lun~ hizmet Ye terakkilerini yeni 
deliller ile tcbariU ettiriyor. Ve bu de· 
!illerin mühim bir kıımı eaere reaim o• 
larak ilave edilmiı bulunuyor. 

köylU.Unden am ayn dinledim. Sade, lecek zamanlarda. daha ziyade artbnp 
terbiyeli ve hulba söyliyerek, d11nya.. yUkaeltmek bqhca hedefini& olacak • 
nm her yerinde güzel kon\lf\U' sa.yıla.; br. 
cak olan vatandaşlarım seyahat gllnle- Vatandaşlarnn, 

rlmi istifadeli görtlşlerilc silslemişler- Buglln bir çok milletler, siyasi ve iç. 
dir. Vatandaşlanmm, kendi husuat ih. timal bakımdan gerek kendi içlerinde. 
tiyaçlarmı söylerk~, vatanm umumt gerek blribirine karşı kararsız bir hal. 
meeele ve ihtiyaçlarmı da beraber dil- dedirler. Bir çok memleketlerde, gerek 
tonecek kabiliyette olduklanıu takdir. koınşulan ve gerek kendi halklan a. 
le zikretmek isterim. rasmda yarının beklenilmiyen ne hadi. 

A.Hırlardanberi vatan hudutlarma yl. seler meydana çıkaracağını bilmemek 
fit göndermiı olan §imali Anadolu va- endişesi vardır. insanlık için mtıraplı 
tandqla~ tarihe töhret salan olan bu kararsızlık karşısmda, Türk 
kahramanlık vasıflarının, en temiz bir milletJ, lçerde ve dışarda, fikirleri sade 
canhlıkta bulunduğundan BU; ~lk Türk ve a~ık ve kararlan katJ olarak veriL 
mWeU eı:diıt olabilir. Vıtand.aşlanmm miş bulunmakla bahtiyar ve mağrur· 
eumhuriyeti naaıl kendi az canlan uy. d~. lçerde, Wk, cumhuriyetçi ve miL 
~ Bllyllk lıllllet Meclisine ve llyetçl bir rejim, huzur ve tstlkrar f.. 
eamb'f'lyet:h~etine nuıl temiz bir c;lnde bllttın vatandaşlarm aamimt biz. 
nrette ballı ve inanmıt olduklarını ya metinden iatifade etmek, vatanı imar 
'lfflil'ln blr daha g6rmek beni gtlvente etmek. vatandattarm maddi ve man~ 

VaU Amıı Doğ<lnwa a6zW' bir gezinti! 

Kastamonu, 9 (HullU81) - Reialcum Kitap, edlplerlmlzin seçme yazılan· 
burun nutkundan sonra Vali Avni Do. m toplamak noktumdan huBUSl bir 
fan kürsüye gelerek Uyönkurulun bir kıymet sahibidir. Zamanımızın bllhas
yıllık icraat raporunu okumuş ve ez. sa ye::ıi edebl mahsulleri hakkmda bir 
cümle 1UDlan söyleml§lir: fikir alabilmek için cidden değerli bir 

ARKITEKT "Bu yıl kongremiz Reisicumhurumuz rne'haz sayılacak vaziyettedir. içinde 
BUyUk İsmet lnönünün ufurlu elile a. bir çok şiir. blklye ve makalelerle ro. -
çılmak ıerefini taşıyor. Bu mazhariye. man ve tiyatro eserlerinden alınmış Bu derginin 92 inci aayıaı intlpr et-
tin ifade ettiği yüksek değeri candan 1 par<:alar var. mittir. İçinde Heykeltrq Nuaret Su· 
brkdir ederek biltün Kasamonunun eük 'M. Behçet Yazarın edeblyatçtlarımı- manın "Atatürk Bilatü'', Prof. Bruno 
ranJar:::nı, bitmez tükenmez saygılarile za sorduğu sualler de hakikaten mU. Taut'un "Proportion., ve Kemal Alta. 
birlikte huzurları:ıa sunmak isterim. 1 nın "Klasikten sonra m.imarl eearleri· 
lsmet lnönil gibi apaydın bir zekaya,, ğunu ve bırakılan eserin ehlinin elin. miz,, yazılan ile Mimar Sedat Eldenin 
metin bir iradeye. sarsılmaz bir nizam de olduğunu tebarUz ettirmıştir. Beylerbeyinde bir yalı'u, Mimar Nec• 
ve disipline salıib bir devlet reisine ma 1 lnönü öğleden BOnra eğitmen~ mcttin'in tzmirde bir Villa'ır, :Mimar 
llk olmak paha biçilmez bir tarih eee- nu ve vtllyet fidan.lıfmı eeref}e:ıdlr • Nizamettin'in Afyon Karahiaar Stadı 
ridlr. Bundan sonra AtatUrkUn en de.. mi§lel'dir. Burada muhtelit itler fl.ierln projesi ile apartımanlarda mUfterek 
rin acdarile yandığımız ıu gilnlerde de allkadarlardan. llalıat allllJllar ve 10f\ltma tertibatı yuı11 Yardırft Tani. 
tek teaeru o:ıun izinde yUrtlmekte olc!u. çok memnun kalmlllard& 10 ederiz 
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~iıdeciK pe,şlnden~ 
.., ~ ,_, sCCs ~ ,_ - --

Bir ticaret yolunun Çelik c_iQerle.r 
kapanması 

Yani lstanbul valisi ve be
lediye reisi LU.tfi Kırdar me
murlara hitaben verdiği ilk 
emir ile ismi otobüs meselesi
ne karı§an..bir zatın daireler· 
'cle normali§ haricinde otur· 
ınasına müsaade edilmeme· 
aini bildirmiş. 

Lord "Naftilt", fnglltcredekl hasfRhnn<-lcr" lc:ln be' yoz tnnc c:c
llk ciğer satuı almış. Çelik ciğer, lıir ne\ l ciğer moWl'ii imiş. Jlastn '3 

kendi keıidlne kalırsa duracak, sUnccck olnn ciğerleri lşletiyornıuş. 

Ihı Alet sayeslmle ölüm<lcn kurtarılmış nclnmların isimleri, epey uzun 
bir liste tutuyor. 

Her biri, on hinl<'r<·c lirnrn mnlolnn bu çelik ci~erlcr, hekimlik 
dünyasının en son slperiılil'. Yikııt enc•rjislnl; hnsta, kıı\·,·ct \C irıulc

sini kaybedince teda,·i işte bu çelik sipeı·e sı~mıyor \ ' C son miiclafaıısı
m orada yapıyor. 

Devletler nrasmda. 1\.aı·un olan İngiltere, sümürgcleri ,.c tloıııin
yonlarlyle dünyanın hemen hemen beşte biri katlar geniş bir iilkewr. 

üstünde iklhnlcr değişen, lıir başmd.'l gün batarken, üte hnşında şe
faklar söken lm engin topral.lanla kaç hastahane \Rl'? hilmcyoruın. 

Fakat Lord "Naffilt", lilzımgelirsc bütün paı•asını harcayarak hepsine 
birer tane çelik ciğer alacakmış. 

Okudum. tık hissim, gurur oldu. İnsanların yaııtığı lıu büyüklük 
karşısında, bir insan guı'llnı. 

v - • ., •• ., 

Yazan : HakKı Süha Gezglr1 
Fakat sonra. kafa <lul'mayor, kJ. .. İşledi, düşündü, kıras demlen 

ısırganlı yatn.;:.a <lü!';ilÜ. 

Rizılc çelik dğer şöyle dursun; fakat şu her derde de,·a, hele kan· 
8Cl'C knr':'ı eşsiz bir şifn olduğu süylcncıı "Radyum" bile yokmuf. Bl.r 
ycı·dc go:1.iimc ilişnıl~ti, bazı hnstnhnnclerlmiz bir doktorun dul karı. 
sın•Jan kira ile rn.dyıım alıyormuş. 

J\.ol'n. bir lmsl~ıhancnin, bir tek doktorun mirası olan radJ'U.DI par· 
{'Asma mııhtnı; kalışı nasıl şeydir? .. Bunun üstünde ~ok durmaraca• 
ii;mı. ÇiinJ.ii milletler, de,·letlcr "l{arun" u koca İngllterede bile çelik 
dıtrı·lt•ıi n:'sıl hir Lord Nnffilt almışsa, radyum lan da başka bir Lord 
hedirc t•t uı:-:- olabilir. 

Dizde zen~in yok mn? .. diye sormayalım. Bu memleketin altınını 
toplamış çok a:l:un \ artlır. }'al .. nt onları ınll1i zengin !'iaynmam. Bizde 
zen~iıı ııı .. tmızi'ırı tt :ı ıı sonrn Tür! .. olmayanların eline g~miştl. An
cak ':'iınıli ~ene hizc diiniiyoı·. ı\rn.dıı sıMda bunlaı·d.n.n birinin yüz lıin
lcrc·e Ura h:ıı·<·nl:ırak mPktcp, hastahane yaı>tıı"<hğmı, tan·are sntm 
alıp millete hıı~ıı-;;lntlı;:!."1111 gfirüyoruz. llizim de "Naffilt" leriınizc ka
nı~a<'a ;ımız giin pek uzakta dc~ll .. 

. ' ' • • • . ' *' .. ~ ., ..... ' • • <( 

- Devlet daireleri işsizler 
için vakit geçirecek kahveha
neler değildir. Sonra ismi ge· 
çen zat da böyle dairelere sa· 
dece vakit geçirmek için gi
dip oturacak insan değildir. 
O halde acaba o zatın otobüs 
ve mezarlık gibi işlerini hal
lettikten sonra gene, meselci 
belediyeye girip çıkması ni
'in olabilir? 

Böyle bir suale muhatap o
lan bir arkadaıım ıu cevabı 
vermiş: 

Kaybolan Rus Generallierri 
- Bazı adamlar vardır ki 

Parayı taştan çıkarır; bazıla
rı da bütün kazançlarını bü
yük adamların dos~uğundan 
çıkarır. Benim duyduğuma 
göre normal iş haricinde be
lediyeye girip dairelerde o
turmak ancak bunun için cla-

Davaya Fıra~sada 

b ·1 · '' ı ır. 

HASAN KUMÇAYI 

Hi tleır 
Fransa aleyhinde yazdıklarım ~' 

değiştirece_k mi? 
Sağdan sola: General 1\Dıtcrln oğlu, lrnrısı ve knrde~I. 

~ ile Almanya arasında bugün 
...,.pılan anlaşmaya ne derec&ye kadar 
itimat etmek kabildir? 

Bu gUn, Fransız efkarıumumiyesini 
lneşgul eden düşünceler bu suretle hu.. 
İl.sa edilebilir. Bunu düşünürken Fran. 
sızlar, vaktile Hitlerin Fransa aleyhin
de söylediği sözleri hatırlıyorlar ve 
bilhassa Alman devlet reisinin Müca. 
delem isimli eserinde Fransayı Alman. 
Ya:ım "ebedi diişmanı,, olarak göster
nıesini unutamıyorlar. 

Dün de bir fıkramızda işaret edildi
ği gibi, Hitlerin kitabındaki bu cümle. 
ni:ı değiştirileceği mevzuubahis o
luyor. Bunu ümit edenler Hitlerin Fran 
sa ile dostluk lehinde söylemiş olduğu 
8Özleri hatırlatıyorlar. 

Mesela, 1934 te Berline giden eski 
Fransız muhariplerbi kabul ettiği za
man Hitler şöyle demişti: 

- Siz de kabul etmez misiniz ki her 
asırda Ren hududunu elli kilometre i. 
leri veya geri almak için milyonlarca 
adam öldürmek budalaca bir iştir. 

Hitler Fransa ile dostluğu teyit e-
decek şekilde şunları da söylüyor: 

- Alsas ve Lorenin Fransız toprak. 
ları olduğunu kabul ediyorum, Nasıl ki, 
Sar Alman arazisi:ıden bir parçadır .. 
Garp tarafında bulunacağım hiç bir 
talep yok .• 

Pariste .esrarı çözülmiyen bir hadi. 
-=ıhı ~ • .qa4N\ l>.IJ'. \)u.g_uk ... 
neye ya.km bir zaman geçtiği halde. tek 
rar bakılmaktadır. 

Hatrrlardadrr ki, eski Rus general. 
terinden ve Paristeki Beyaz Rusların 
eski şefi olan General Miller ile yine 
Beyaz Rus Generali Skoblin bir gün. 
birdenbire ortada:ı kaybolmuşlardı. Ge 
neral Skoblinin diğer generali bir gün 
evvel bir yere çağırdığı anlaşıldığına 
göre, onu Skoblinin kaçırdığı ileri sü. 
rülmektedir. Fakat, o zamandanberi ne 
iki ge::ıeralin birinden olsun bir haber 
çıkmış, ne de meseleyi aydınlatacak bir 
delil elde edilmiştir. 
Diğer taraftan general Skoblinin ka

rısı da, kocasmm general Milleri ka. 
çırmasına yardım etmiş olmak suçu i. 
le mahkemeye verilmiştir ki, bu gUn 
muhakemesine başlanılan dava bu -
dur. 

Vaktile Rusyada Pleviçkaya ismi ile 
meşhur bir da:Jsöz olan Madam Skob. 
lin bvgün 51 yaşındadır. Fakat, yine 
bUtiln canlılığı ve güzelliğini muhaf a. 
za etmektedir. 

Pleviçkaya. verdiği ifadede kocası
nın. ortadan kaybolmadan bir gün ev. 
vel. ne yaptığı hakkındaki suale ya.:ı.lış 
cevap vermiştir ki, bu da onun bu iş. 
te bir rom olduğu şüphesini daha faz
la kuvvetlendirmiştir. 

Mahkemede o zamanki Fransız Da. 
hiliye Nazırı M. Marks Dormua ile es. 

Yine o tarihte Fransız muharipleri- ki Rus generallerinden Kusonski. Ami
ne verdiği beyanatta Hitler, Mücade- ral Kedrof, eski Sovyet diplomatı Be. 
lem isimli eserin.de Fransa aleyhinde sedovski de şahit olarak dinlenecektir. 
söylemiş olduğu sözlerine işaret edil. Mahkemenin ilk celsesbde Pleviç.. 
mesi üzerine şöyle demişti: kayaya bakim şöyle sormuştur: 

- Diyorsunuz ki, kocanız sizi sever-- O kitap, bu gün eski sayılabile-
mi9-. Diğerlerinin söylediğine göre de, cek bir tarihi eser olmuştur, ortadan 
bir!birtnize çok bağlı bir karı koca i. 

kaldıramam. Unutmayı:ı ki, kitabı yaz mlşsiniz .. Pekala. Madem böyledir, na. 
dığım zaman ben hapishanede idim ve sıl oluyor da kocanız. sizi itham edil
Fransız askerleri Almanyanın hayati diğiniz suç altında bırakarak yardımı. 
merkezi olan Rur havzasını işgal et. ruza koşmuyor, hakikati söylemiye gel. 
mişlerdi. Bu hadise benim vatanper • miyor? 
verliğime tesir etmiş ve kalbimi kjnle Gcne?ral Skoblini:ı karısı buna hiç ce 
doldurmuştu. Onun içi:ı, hislerimi ~id- vap vermemiştir. 
detli sözlerle ifade" ettim. Fakat, bu me Yalnız, mahkeme reisi: 
sele üzerinde meşgul olmak lüzumunu _ Adalet namına, general Millerin 
anlıyorum. Bakalım. karısı namına sizden, generalin nerede 

Fransız gazeteleri bunu hatırlatarak olduğunu biliyorsa:ıız, söylemenizi ri
Hitlerin ''bakalım,. dediği bu anın ge. ca ederim. demesi üzerine, Pleviçkaya 
lip gelmediğini soruyorlar. l başım uzun uzun sallamış. ağlamıya 

1\fadıım J,c,·itzkay:ı 

başlamıştır. Sonra, başını kaldırarak 
şunları söylemiştir: 

- Burada bulunan bütün Fransız. 
lara alnım açık olarak söylüyorum: Ge. 
ıııeral Millerin ne olduğunu bilmiyorum. 
Bunu bilen bir tek kişi var. O da hepi· 
mizl gören Al!ah .• 

Ziraz durduktan sonra Pleviçka.ya, 
- General Millerin karısının karşı. 

sın::ı. da alnım açık olarak çıkabilirim. 
Fakat bilmiyorum, o benim karşıma 

böyle çıkabilir mi? 
Bundan sonra, iki generalin, karısı. 

nm karşıla!jtırılması başka güne bıra
kılmış. diğer şahitlerin dinlenilmesine 
geçilmiştir. 

Davaya devam olunmaktadır. 

Bekçiyi Dövdüğü için 
Mahkiim Oldu 

Elektrik idaresinin Silahtarağa fab. 
rikasında makinistlik yapan Ekrem, 
dün gece dostlarından bir kadı:ıla oto. 
mobile binmiş, Edirnekapı haricine doğ 
ru geıintiye çıkmışlardır. 
Kadın ve erkek nedense orada bir mü 

nak"aşaya başlamışlar, kadın bağırmış, 
yetişen be~i Ekremi karakola götür
mek istemiştir. 

Ekrem bekçinin bu hareketi:ıe kız. 
mış kendisini dövmüştür. 

Dün, asliye dördüncü ceza mahke. 
mesine verilen suçlu muhakeme edil -
mi§, suçu sabit görtilerek 55 gUn hapis, 
30 lira para cezasına mahkUın edilmiş. 
tir. 

yenirllen başiandı 
Erzincan istasyonunun açılma töreninde bulunmak Uzere 

Nafia, Har;ciye, Müdafaa, Maarif Vekilleri 
Erzincana gittHer 

Ge~ecek eylülde trenle 
Erzuruma gidebileceğiz 
Ankara, 9 (A.A.) - Erzincan istas 

yonunu törenle işlemeye açmak üzere 
Nafıa Vekili Ali Çetinkaya, Hariciye, 
Milli Müdafaa ve Maarif Vekilleriyle 
birlikte bu akşam hususi trenle Erzin. 
c:aQa hareket etmiftir. 

Açılıı törenind.: bulunmak üzere 
Nafıa Vekilimiz tarafından davet edi
len mebuslanmızla, askeri ve mülki rü
esa, vekaletler erkanı, mali ve iktısadi 
müesseseler başkanları ve Sivas _ Er. 
zurum hattı inşaatında emeği geçmiş 
olan mühendis ve müteahhitlerimiz de 
bu akşam üç katar halinde hareket e
den hususi trenlerle şehrimizden mü
farekat etmişlerdir. 

Nafia Vekilimiz, Riyaseticuınhur U. 
muıni Katibi. vekiller, mebuslar ve ka. 
labatJc bir halk kitlesi tarafından uğur 
lanmış ve trenin hareketi esnasında 

halk, Vekilimizi şiddetle alkışlamıştır. 

ERZURUMA DOGRU DÖŞENEN 
RAYLAR 

Ankara, 9 (A.A.) - Sivas· Erzurum 
hattının Erzincan.dan Erzuruma kadar 
.elan 213 kilometrelik kısmındaki inşa-

Eski Romen Başvekili 

T ataresko Paris 
sefiri oldu 

Bükreş, 9 (A.A.) - Stefani ajansı. 
nın muhabiri bildiriyor: 

Romanya hükumetinin eski Başvekil 
Tataresconu::ı Romanyanın Paris elçi
liğine tayini hakkında Paris hükume
tinin muvafakatini istimzaç ettiği biL 

at ray döşenmesine müsait bir hale gel 
miştir. 

Halen Erzincandan itibaren ıs kilo. 
metre ilcriıine kadar ray tefrit edilmit 
bulunuyor. Erzurum civarındaki tüıtcl 
Ierle birkaç kapril mU.tesna olıbiik U. 
zere inşaat hayli ilerlemit olup önü
müzdeki Eylülde hattın Erzuruma var 
ması beklenmektedir. 

ERZ1NCANA G1DEN 
MEBUSLAR 

Erzincan 9 (A.A.) - Sivas • Erzu. 
rum hattının Erzincan dcmiryolunım 

işletme tören:nde bulunmak üzere ce .. 
ce saat 20,30 da buraya 19 mebus ccl
miştir. 

Kendilerini istasyonda. vali, kolor. 
du müfettişliği kurmay ba§kanı ve vi
layet erkaniyle tümen yükcek ıubay. 
ları, parti ve belediye erklnı karpla· 
mışlardır. Saylavlar bugün vilayeti, or 
du müfetti§liğini ve bazı makamatı zi. 
yaret etmiılerdir. Öğleden ıonrı Gen· 
ciğe nahiyesine giderek Girle'lrik -tclA.. 
lcıini gezmişlerdir. 

1 Almanyada gençler hakkındı 
1 bir karar 

Berlin. 9 (A.9.) - Almanyada ame. 
leni!l mevcut işlere kili gelmediğini na· 
zan itibara alan hükUınet sakat veya 
ihtiyarlar tarafından y.apılabilecek va.. 
zif el erde gençlerin çalışmasını yasak et 
miştir. Telefon memurluğu gibi kadın.. 
tarın yapabileceği işlerde de erkekler 
kullanılmıyacaktır. 

dirilmektedir. Fransa hükumeti bu is. lr-------11!!!!~----........ 
timzaca muvafık cevap verdiği için Ta- 6 (_}' R :::::, A 
tarcsco pazar günü Parise hareket ede. Ankara 9-l2-93S ___ .. 
cektir. il·---

Vefat 
llır.ıılıırırıclH \llılıı ı .. ıeıı uıaıılır, Qıe
rınde muııııele ıörenlerdir. lbkam
lar 'nAI 12 ıle kapanıı salla fıntlarıdar 

;-:.<Lt:.rC 
• 1.onclra 6 R7 • Pnıl 4 28'J'> 

Memik Mehmet Paşanın toru..'lu mer- • Nrnorlı J2fı 7 il • Madrld lı81 
hum binbaşı Ahmet Şükrün.ün kızı e- • Parıı 11 sc 7i> • Vart0•• 28 ıJ~ 
mekli gümrük başkatibi Ahsen Ziya • Mıllno "6175 • Hudapr1I• 2• 7l:J 

• CC"'lf'\'rf' "8 "6 • HDkra OSH Erhamn baldızı §ehit miralay Ahmet 
• Amstrrdamtı8;J.'>5 • Relırad 279• 

Refikin oğlu emekli binbaşı Ahmet Na. 
1 • Uer ı ın fıO U 25 • Yokohenı 14 21 dir Erhanın refikası, hukuk fakültesi , .. ,. ... 
ı • Hrük1el 21 16 • • Slokhnlııı 80 _.., 

talebesinde:ı Ahmet Refik Erhanın 1 
1 07 • Mn·'·nvı ~ıs 70'm 

• Allna "' 
annesi salihatı nisvandan Nafia Erhan 1 • Sorva ı :i45 Viyana 

rahmeti rahmana kavuşmuştur. Cena-1 ı•tl%raalar 
usi 10-12-938 cumartesi günil Ba- ı • 1933 T. Hor ı 96 76 \ • Er .. nt lstık lifte 
kırköyilndeki hanesinde:ı kaldırılarak ı • • • ı ı S. Crsurtt• 

, d k l • • . 111 S. Erıurum 
namazı Çarşı camimde ~a olun u tan 
sonra ebedi medfenine defnolunacaktır ...... ----------.-...-_..~ ... 
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S2myeli Iran ord~sunu 
bozga.n Ulla uğır&11ttn 

Kum bulutları arasında yalın kıhç saldıran Araplardan biri ıran 
Başkumandanının başını gövdesinden ayırdı. Mızırağın ucuna taktı 

Filler en can alacak yerlerinden laşan dUşman, kayaya carpan desti- rafını knpatmıştı. Fakat rUzgA.r gök
" uruluyorlar; Uç gUndenberl yıldıra- re benziyordu. ten inen kocaman bir pcnce gibi ça
madıkları bu çöl aslanlnrrna nrknla- Araplar sene sapır sapır döklilU - dırı söküp kaldırmış, öteye fırlatmış-
rını cc' ircrek kaçıyorlardı. Hem de yorlardı. tı. 

bu s fer onları hiç kimse tutamıyor- Kum ndanlar yılmıyorlar, onlar nustem altın ve gUmUş yUklU ôe-
du; nhırlnrını belle) en U rkek sığır- da dayanıyorlardı. , clcrln arasına daldı ve birisinin nl-
1 r gibi dosdoğru İran pnyıtahtına Hllstem bozgunu eanışturunca ge- tına çömeldi. Böylcltkle sıcaktan ve 
&ittiler. rlyc, Fırat kıyısınclnkl çadırına te- rllzg!\rdnn korunabllc>cektl. Gokbo-

llU tem atına bindi ve ileri sUrdU. kildi. ğa bir taraftan kendi yoldnşlarını 
Askere cc ar t gclcr k dayandılar. Hava çok sıcaktı. kaybctmemeğe cahşıyor, bir taraf. 

Gök boğanın ~ 1 itleri HUstemin et- Araıı ordusunun ardındaki ufuk tan da RUstcml aratı) ordu. 

\.. 

g rlyc doğru a lldı Sonra af elfn• 
deki kılıcın dip tarafını gırtlağının 
UstUne korarak bir anda kendin 
tekti. 

Bir hırıltı .•• 
Olu gibi kan .. 

RUstemln gövdesiz ba~ı bir mızra" 
ğın ucunda Arap ask rlerfnln oplll 
bulundukları;, ere doğru sötUrUldU: 

llllftl bnğrrı)ordu: 
- Ey Araplar, RU temi öldUrdlllll• 

Başsız &ö\'de ne yapabilir? 
Da ız gövdeyi andıran lran ordu· 

su sertekt n knçıyordu. 
Göl,boğanın nskerlc>rl ancak RUe· 

temin ba ız g \de 'i ' 'ular. 
Da m da bir mız.rnk ucunda götU· 

rlildUgUnU görclUler. 

rafında bir halka ce' irmişlerdl. Yak- karardı. Bu karaltı bUyUk bir hızla Bu sırada tran ordusunun içine da-

~~~~~~~M~a~h~k~e~m~0~~f~e~p~O~r~t~a~j~la~r~l ~~~~~~~ı ynok]önk~bmo~a~. başladı. Jnn Araplardan IlllAI adında bir as-
6 kcr, de\·elcrln yanma kndar sokul -

- Yağmur geliyor! muştu. Sandıkları görUnco lulıcınm 

Diğ r tar rtan lran ordu unun pa· 
nlk gUı UltU U lttikı; nrtı ordu. 

Gökbo n. rtık yalnız kc dl tııbtı" 
runu dUşUnU)ordu. F t Uc dört • 
dım il rl ini bile görmek mUmkUn de 
ğlldl. Atının b şını şlmnlc 'o UrUl· 
tun Un en az ı; ldlsl tarnra tc' irdl: B J 

'-1 D · t h k d Dedi saplyle 'urdu. İçinde ne bulundu -a a il 1 a v J m a eme e Yaşl; bir z.nblt tcH\şlrı ŞU Ce\'abt ğunu anlamak lcln atmak, acmal i-
verdi: cin de yere indirmek lAzımdı. Kllrcl-

- Adın ne? 
- Davftl 
- Babanın ndı? 

- Salamon? 
- Ananın? 

- ZombUl? 
- Zllmblll ola k? 
- lşte ZombUl? 
- Soyadın? 

- Bir t n rnrdı Ama unuttum 
şlmdı! 

- Peki, Jrnc yaşında m? 
- Utuz altı! 
- Neı·ede oturu~oısun?. 
- Balıkhane eh arın lak! boı:: ı U u-

mat klUbe inde! 

buldum Bir 
eoedir oradn y. ta-yorum. 

Davlt lıöylet"e hU\iy tini tE.>sblt ct
tlrdlkt n onra parde U yerine ly. 
diğ1 ya ·lı H rengini kn) betmiş bir 
bakkal tSnlUğUnll ltlna ile katladı; o
turduğu suçlu kanap inin lı tlin 
)Hlcştlrdl. Sonra alışkın bir tnnrln 
ellorinl blrlblrln I< vtı turarak ken
di lnd n davacı olan motörcU t m. i
lin lıtiı·J~etlnl )azdırma mı h<'ld dl. 

- Elh tte, so) ulduğu zaman ch·ar
ğlldlr. Deniz lıırsızlıklnrmdn ismini 
sık sık işitmiş olacak ımz, kendi inin 
aşağı ) uknrı 20 sabıka ı 'ar. Fa
kat şlmdı uslandığını iddia ediyor. 
Ilı\klmln: 

- Sen yabancı değil in, Dayit. Ge
ccnlerde de gelmiştin, değil mi? de
mesine kar ı pllrtcHı. ntıldı. 

- Öyle amn. beract ctml tim. O
nuncu yılda nfredildlkten onra beş 

sen dir namusumla ) a a~ orum. 
- Bu nasıl namuslu ynşnyış? Bak 

şimdi ele motörcU lsmnilln 6 çift, bir 
tok palamutunu tnlmt ın?. 

- Kim demiş? Hen bugUn 50 htıı 
liralık mala bekcillk y pıyorum. Bn
lıklıanc>dckl balıkları h n b k1 rlnı. 

Ha11çtekt motörler haoa emnn tllr. 
f77T 

Bunun 20 kuı•ışluk pnlamutlarınn 

mı tenezztil edeceğim. 
Davacı malının ucuz sösterllmesi

nc l{lzdı: 
Ne Jo lrml kuruşu? Tnm iki bu

tıık lira' 
Htlldın ınotörcUJo U susturdu. D vl

dc döndll: 
- Deml'k çalmndtn ha? 
- Tabii çalmadım. Hem bu adnm 

beni b llemiş blr defa. Geçen sene de 
motörll soyulmuş, beni yaknlndı. 

MotBr U: 
- Elbette. soyulduğu zaman cil"nr

dn SPndcn başım kimse yoktu ki? 
tordc senden başka it imse yoktu ki? 

HA kim dtn acı} a sordu: 
S<>n Drn lelin caldığınr sördlln 

ınU? 

- Hayır, fakat bızlm arkadaşlar 

gôrmliş .. 
Hllklm lıuudan ~onra şahttl rl din

leme~e ba ltt<lı. Dunlnrdan Rizeli 
Hnmdt ı;ı1:ı le dedi: 

- Da' idi motörUn ambarından cı
knrken görmedim. Pnknt o taraftan 
geli~ordu. Eltn<le iki çift palamut 
rnrdı. Onları sattı: sonra gitti, bir 
daha geJhıılnd Uç çift dalın 'nrdı. 

navlt hnl<kındaki deliller kArı dc
ğflcll lü>n H 1 rn7.h etinden emin, ye
rin 1 nkin oturu~ordu. Diğer şahit 

d mllphem bir lfadeclen sonra çekil
di. 

IIAkimln' ıdlğl k. rnr Davldin le
hinde'\ dl. Berf,\r>t tmlşti. 

Da\ it hunu duyunca hiç tc>lılş et
mcıdl. Parde llsU olan bakkal önltiğti
ı U ) ava en aldı. Sırtına geçirdi. Son
ra uzun boyu:, la ~erlere kadltr eği
lerek: 

- Allah öınlirler 'ersin! 

Dl> erek' ak ur adıınlnrln çıktı. Ar
ka ın<lnn çıkan motörrll Jsmail hld
d tinden yerinde duramıyordu. 

Da\ it dundll H' bUshUtUn damarı-

Karamazof Kardeşler 

•••••a. ... ere•• t•Vİrt>ll. Hukka ~ıih.ı ı,ez.~ıu - 33•-• 
ve: "Bu .yeşıl guzel ovalarda .. , şar'kı. 
sını söyliyerek dansetmişlerdi. İşte o
g~n Marta, herke., gibi yapacagma, tut 
muş Miyosovlarda hizmetçi iken, ha • 
nımlanna dans öğreten muallımın gos
terdıgi figurlerlc saza uymuştu. 

Grigori, bunu görmüş ve c~e dönün. 
ce, karısını saçlar ndan yakalayarak ha 
fifçe dovmüş, Marta da bundan s-;nra 
artık gosteri i bırakarak herkes gibi 
dansetmeğe andiçmişti. 

Minimini iken ölen bir taneden bac;
ka, All;ıh cnlara çocuk ıh <.n etmemi -
ti. Grigori çocukları sever ve bu sev. 
g:sıni de saklamazdı. Adelayid, aşıkiy. 
le kaçınca, o zaman Uç yaşında olan 
Dimitriyi almış, kendi eliyle yı'kayıp 
tarayarak ona evHl.t gibi bakmı tı. Da
ha sonralan İvanla Aliyoşaya da ayni 
sevgiyle bakmıştı. Bu yiızden bir de 
tokat yediğini biliyorsunuz. 

Kendi öz çocuğu, ona ancak karnın
da iken ıevinç vermişti. Çunku doğdu 
fu gun, bu çocuğun altı parmaklı ~du 
funu görüp üzillmu§tU. Grigori, vaf. 

tız gun:ıne kadar ırrını ı;r.kladı. Bah. 
çeyı belledi durdu. Vaftiz saati gelin
ce, o da bir karar vermiş olacak ki, 
davetlilerin ve Fiyodorun bulunduğu 
otl ya gırcrek: 

- Bu çocuk vaftiz edilemez 1 
Demiş, sonra uzun uzun papaza bak 

mıştr. 

Papas hayretle: 
- Niçin? 
Diye sordu. 
- Çunki.ı ... Çiınkü bu çocuk bir ej-

derhadır! 

Grıgori bu sözleri kekeledi ve: 
- Bir }aradılış'Cilvesi galıba .• 
Diye cumlcsini tamamladı. Tahmin 

edeceginiz gibi kahkahalarla gülüşül. 
dü ve Ço-<:uk vaftiz edildi. Grigori dini 
törenin bjtün icaplarını yaptı. Ama ço. 
cuk haKkındaki kanaatinden de vazgeç 
medi. Yavrunun ancak iki haftalık öm.. 
ru varmış Bu iki hafta içinde Grigori 
onu hiç kucagma almadı, Okşamadı. 

sevm-di. Hatta biıtun vakitlerini hep 
dı arda geçirdi. Fakat çocuk öHınce, 

- Hayır! Bu samyelldir. le bir vuruşta ipleri kesti. Sandıklar 
- Arlrnmdan geliniz! 
Di) e bağırdı. S nrn. btrlblrlertnl 

kn) botmcmek ve pusuya dll meme1' 
için ldzımgolcu emirleri 'erdi. ırcr 
emri verdll ten sonra: 

- Sam) eli mi? dUştU 'e ncı bir insan çığh ~ı du) ul-
Oôkboğa, zindanda ölU bulunan du. 

uzun boylu, kır sakallı tüccarın söz. 
Ierlnl hatırladı. Onun Arapları ben
zettiği korkunç sam reli bu muydu? 

Hava pek cabuk ısınıyor, bir fırı
nın ağzından cıkıyormue gibi insana 
net es darlığı.' crlyor.du. 

Arap ordusu bir kum bulutuna 
gömUlmUş gibi kayboldu. 

İhtiyar bir zabit: 
- Sarıarı cekmcıtylz. Toplu bulun

malı ve ağırlıkları etrafa koymalı

yız! Arapların baskınlarını böylelik
le önleycbillı'lz. 

Dedi. 
H.Ustem de bunu dUşUnmUştU. He

men cmlrlerlnl verdi. 
J.,akat yalnız Gökboğa saflarını sı

kı tırdı; öne asırlıkları koydururken 
rUzgt\r bastırdı. 

Sanulan kumlar göz açtırmıyor
du. Burun delikleri kuruyor; boğat
lar kuruyor ve insanın ciğerleri tu
tuşuyordu. 

Nal sesleri, klşnemeler, çığlıklar, 
kU!Urlcr, rastgele kumandalar btrl
blrlııc karışıyordu. Toz bulutları ara
sında ya.lrn kılıç Araplar çıkıp, c;:ı'kıu 
kaybolu> or; adım başında bir İranlı
yı yere ererek soyuyorlardı. 

Bu ha,·nya ,.c bu sıcağn alışkın o
lan Araplar nn çıkmışlardı. 

J{urtlnr nasıl sisli havayı severler. 
sc onlar da bu havadan hoşlanmışlar. 
dı. Yer yarılıp da çıkıyorlarmış gibi 
birdenbire beliriyorlar; karşı durma
ğn vakit kalmayordu. 

nustem cndırınn çekilmiş, her ta-

na basan şu cUmlcyl savurdu: 
- Dana Balatlı Da\ it derler. Gö

zUnU ~c: malını çaldırma. Ben ko
lay kolay tongaya basmam? ... 

Ye, sonrn hızla knlabnlrğn karışa
rak ka) boldu. 

tabuta kendi eliyle koydu. Mezara ken 
di eliyle indirdi ve ı;onr# toprağa kapa 
narak büyük bir kederle af ladı. Bir da 
ha ondan hiç bahııetmedi. Karısı bile 
ancak o, evde yokken yavaı sesle yav· 
rusunun adını anardı. 

Kadıncağız, yalnız ıunun farkına 

varmıştı. Bu ölümden sonra kocasının 
din duygularında yeni bir heyecan se
ziliyordu. Akşamları gözlUklcrini taka 

rak dua kitaplarına dalıycr, hele yortu 
gUnlerinde yiıksek sesle okuyordu. Za 
ten ciddi bir adam olan Crigori, bu di. 
ni heyecanla, büsbütün ağırlaşıyordu. 

Çocuğunun ö!Umil, onda garip bir 
hassasiyet uyandırmııu. Hatt! yavru. 
sunun toprağa konulduğunun ertesi ge 
cesi Marta İgnatiyevna, ft)irdenbire u
yanmış ve yeni doğmuş b:r çocuk sesi 

duyar gibi olarak korkmu tu. Bu kcr
kıı ile kocasını kaldırdı. Adamcağız ku 
lak kabartarak etrafı dinledi, sonra: 

- Kadın iniltisi 1 

Diyip giyinmişti. 

Ilık bir Mayıs gecesiydi. Merdiven 
başına çıkınca, iniltilerin bahçe tara -
fından geldiğini anladı. Fakat bahıre 
kapısı kilitl"ydi ve ancak yüksek bir 
tahta perdeden aşılarak buraya girite. 
bilirdi. 

Grigori, tekrer içeriye döndü. Fene
ri yaktı ., e canının acısından ne .eledi
ğini bilmiyen karısının: 

- Burası ıssız değilmiş! • Diyerek eğlldl. Orada de,•enin al· 
tında, başında zUmrUtIU sorgucu sır
tında inci Te elmas işlemeli elbiseler 
bulunan bir adam gördU. Bu adam 
can cıslyle ilerld ·ı ırmağa doğru 

koşuyordu. 

lncllerle zUmrUt ve elmaslar Hlld
le, sandıkları unutturmuştu. Bir kap
lan ceviklltfyle ileri fırladı. Kendisi
ni auya atan RUstemi bacağından \ a
kaladı. Çekip tıkardı. 

nustem da\•ranmak istedi. 
F kat rııpamadt. 
Omuzunun yanında Amrunun c>sl 

duyuldu: 
- Bu RUstemdlr. man "iermel 
- RU tem ml? 
- E\·et, tA kendisi! •• 
RUstem yalvarıyordu: 
- Beni öldl\rmeyln! Size ne lstcr

sent:-; \'cr"irjm. 
Amru gUldU: 
- Neyin lrnldr ki? 

B U 
SAKARYA 

G 

- Bunları d ha ı; rlde olanlara. 
tekrarla! Oolnr da l1aha g rldekllere 
söylesinler! 

Diyordu. 
Askerler hem yUrU) orlar, hem dO 

çift ıra ol U) orlardı. 1 lerl v göZ" 

lcrl kamçılayan kum ağana"'ı arıv 

sından ara ırn kum r ngln bUrUn4 

mil ndaı lar çıkıyor; kılı 1 r v ya 
akrep kuyru unu • ndırrın hanç rl r 
parlı~ordu. Pnka onl rrn hU uml 4 

rı gayrt u~ anık ve ce ik olan Tur~ 
askerlerinin kalkanlarına <,;arparalt 
geri atılıyor onra onl n a'f uranl84 

rın da yere scrildiklerl örUIUyor" 
dn. 

Çok geçmeden onl r da görllnmeı 
olcl ular. 

Din atlı bir r. iki 
lıkfa.: 

- Buradan .. Bur dan!. . 
(Devamı n.r) 

O N 
Sinemasında 

3.50 • 6 50 'c 9.30 S<'an 1 rında 

J E A N G A B 1 N ve M 1 R E L L E BAL 1 N 
taraf mdan ems isiz bir tarzda oynarunı 

Yanık Gön·· r 
Filmi ve 2.30 • 5.30 'c 8 30 da 

DOLORES DEL RIO ve GEORGES 
tarafından 

S NDERS 

Şanghay Ateşler içinde 
Fransızca sözJU fılmi ve ycnı Por n unt Jurnal havndı 1 rl 

Su,a.rc saat 8 30 da 
ft lauı:.ı1ııoı.;uA.~1 .. ~ .... ıııaı.ıı111tı..,~-:..ı,~:.; ._::.._...,~ıı..-. .• ,.;ı~~-

- Çocugumun, yavrumun 
duyuyorum! 

Feryadına ald·rmıyarak, ka.ranlık 

sebze bahçesine daldr. Sesler, diptekı 
'kulübeden ge1iyôrdu. Grigori, kapıyı 
açınca hayretten donakalmıştı. Butiın 
kasabanın tanıdığı zavallı bir deli kız 
orada samanlar üstUn.de doğurmuıtu. 

Kendi de cançekişiyordu. 

Elizabet Esmerdiyaçİçaya 
Bu işte "Grigori., nin şüphelendigi bir 
ihtimali kuvvetlendiren bir hal vardı. 
Elizabet, kasaba halkının merhametini 
çeken pek kısa boylu ve aptal bir kız

dı. iri yanaklı, kırmızı yüzlü, sabit ha. 
kışlı, çırkin, ablak bir budala ... Yaz kış 
yalrnayak dola~ır ve arkasında bir ke. 
nevir gömlekten başka birşey taşımaz
dı. Hiç taranmamış saçları kendiliğin
den kıvırcıktı ve başının üstünde bir 

kazak kalpağı gibi yükselirdi. Ç k ke. 
re ç.amurlara bulanmış bir halde gonı
liırdU. Çünkü kuru otlar, yapraklar ıls
tünde yatar, akl na estigi yere iı:ıvrılır
dı. 

Ayyaş ve serseri Uya, bu k z 
bası idi. Anası ise ç k n 
ya her eve geldık e :.ı 

duğu ıçın 

·arcı 

llyanrn ç lı tıg e\ ın cfcndıle. 
ri, gerek ka aba esnafı bu kızı bir çok 
kereler giydirmi lcr, kuşatmı lar, yarı 
çıplak ve uy unsuz bir hal e dola ma. 
sına mani olmak i temı le di. Aptal 
kız kendı in"n gi dırilme ıne c ıni çı 
karmaz, fakat daha hemen ogun bir 
kil.se kapısında, tepeden tırna a ka
dar soyunur ve yine es isi -gi i yal na
yak, ba ıkabak okakları dola ırdı 

Fakat bir gün şehre yeni bır vali ta. 
yin edilince ı pa rdı Ycnı vali, 
bu kızın, yeti mi . dol un v cudiy1e 

ka larda ç plak g zme ini ahl ka uy. 
gun bulmadı. Zav llın n de ı oldu unu 
söylediler. Fakat vali, "Deh de olsa, 
bu halde bırak lamaz 1,. dedi. Biraz 
sonra o da de i ınce, kız yıne e kı !ha
linde kaldı. Bu ıralarda b ha ı da öl

yetımlik de ekle
mcrhamctc layik 

r pa t verı:-, 

(De, mı vıtr) 
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Aylık 
1 t:ı Hı~ KJ1. 

111Jıt 260 '2~ • . 
47& 8l0 • ıylılı: • 

Yıllılı: 800 1600 • 
Tarifesinden Rılkııa Hlrli~l için odı 

otus lı:uru, du~ulür. Postı bırhAıne ıır. 
ml7ea yerlere 11) dı > etııı ı, be$er ııurut 
&ammedlllr. 

Abone kaydını bildiren mektup "' 
leJınf Qcretlol, abone parUlnlD pOtıll 

•e1a banka tle yollıııuı Qcretlnl idare 
keodl Oıertne alır. 

Tarktuenln lıer poıto merlrtıind• 

ICUHUN'a abonı uoıılır. 

Adres del1$tlrme llcretl ~ ııuruttuı 

lLAN OCRETLEHI 

Ticaret UAnlarının santim • satırı 
sondan ıtfbaren llAn sayfalarında 40, iç 
sayfalarda 50 kuruş; dördüncü sayfa· 
da l, ikinci ve üçüncüde 2, birincide 
4, başlık yanı kesmece 5 liradır. 

Blh tik, çok devamlı, klişeli, renkli 
UAn ,·erenlere ayrı ayrı indirmeler ya
pılır. Resmi iltınların santim • aatırı 30 

kuruştur. 
Ticari mahi11ette olmıuan kürak 

l~nlar 

Bir defa 30, iki defası 50, Oç defası 
65, dört defası 75 ve on defası 100 ku
ruştur. Oç aylık ilin verenlerin bir de· 
fası bedavadır. Dört satın geçen llln· 
ların fazla satırları beş kuruştan heııap 
edilı r. 

Hi:mtl kuponu oetlrtnltre kllrük 

lldn tarift1l 11ü:dt 25 indlrlllr. 
KURUN hem dolıruı'lan do1ro11 ten· 

dl idare yerinde, hem Ankara caddestn-ı 
de Yakıt Yurdu allındı KEMALEDDiN 
lRE..~ ilin bilrosu eliyle nan kabul eder. 

(Büronun telefonu: 2033~). .,.,...,.. 

15 Yıl Evvel Bugün 
TopkapE ıarayındakl t!Jl/anın tahriri tıi 

'l>ftirilmlştlr. Sarayda !2.400 kalem ııua 

teabit edilmiştir. 
Diğer taraf tan ıarag müşlemildlından 

kııbbe altının da tamirine başlanmıştır. 
Mil:e yakında zlgaretcllere açılacaktır. 

l 

Dünkü Hava 
Hava yurdun bntnn b6l1elerlnde mevall 

'Yalıışlı, rüzgarlar umumiyetle şimal lstfka
nıetten doAu ,.e cenubu şarkt Anadoluda 
ham, diler bölgelerde orta kuvvette, Ege 
denizinde kuvvetlice esmiş, lstanbuldn ha
"Ya kapalı ve hafif yalıışlı geçmi~, yağışın 
2' saat zarfında metre murabbaına bıraktı· 
Aı su miktarı 0,4 kilogram ölcülmilştilr. 
lUlzgAr şimalden saniyede 7-9 metre hızlı 
'esmiştir. 

Saat 14 de hava tazyiki 764.1 millme~e 
idL SUbunet en yüksek güneşte 18.5, ıol
tıede 10.0, ve en dilşük 7.4 santigrat kay
dedilmiştir. 

LiMANDA 
BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 

'(tilıen - ıs Bartını)', "(Maraku - 9 
Mudanyaya), (Trak - 23.30 Mudanyaya), 
ı(Bursa - 20 Bandırmaya), (Bartın - 15 
Ayvalı~a) kalkacaktır. J 

GELECEK YAPURLA'R 
(Antalya - 10 Barlından), (Marabı -

19.30 Mııdanyadan), (Sadikzade - U.80 
Mersinden) gelecektir. 

1

( Kısa haberler ) ---• ltalya pamuklanmııa yeniden fazla •· 
llka göstererek bazı firmalar nsıtaslyle 
talip olduğunu bildirmektedir. Pamuk ih
racatı yapan tnccarlarımız bu istekleri aIA. 
ka ile karşılamıştır. 

• Yapak satışları son günlerde hararet
lenmiştir. Trakya yapaklarından 260 bal
yalık bir parti 77-78 kuruştan derhal milş
ted bularak satılmıştır. Merlnoı yapaklann 
dan da 72 kuruştan olmak üzere 17 balya. 
lık bir parti satılmıştır. 

• Almanyadan primler gelmde başladı
lından tiftik piyasası yeniden canlanmış
tır. Hamburg teslimi olmak flzere mQhlmce 
bir parti 147.5 kuruştan Almanyaya sa
.tılnıış tır. 

Koyun derileri üzerine talepler devam 
etmektedir. lhrac edilmek üzere 50-52 ku. 
ruştan 80 balyalık bir parti satılmıştır. 

• Diln muhtelif memleketlerden İstanbul 
piyasasına 34 ton bulday gelmiş, bunun 
bir kısmı borsada muamele görmilş ve 18· 

tılmıştır. 

• Bu yıl pirine mahsulü biraz noksan ol
muştur. Bununla beraber piyaııaya muı:ıta
sam şekilde mal gelmektedir. Gelen mal
lar ihtiyacı tamamlyle karşılamadılından 
Te istek fazla bulunduAundan fiyatlar yilk· 
aelmektedlr. Tosya malları 22-23 kuruş a. 
ralarında satılmaktadır. lzınirden mal ge. 
Jtyor. 

• Fransız gUmrük idaresi, yabancı mem
leketlerden Fran aya, Cezalre ıbrac oluna-

ıı-KORUN 10 BtRINCtKANUN 1938 

iki deniz kazası 
68 Numaralı Vapur Büyük 

Bir Tehlike Atlattı 

ikisi de bir sinemada yska~ı ele verd.ler 

Evvelki gece Büyükdere önlerinde 
büyük bir deniz kazası olmu1tur. Ha. 
dise etrafında aldığımız malı1mat şu

dur: 
Köstenceden petrol yükleyen Orien. 

tel acentasına aıt Beme vapuru gece 
saat 19 raddelerinde BüyükJere önle
rine gelmiı, sıhhi kontrolu yapılmak 

üzere demirlem'ştir, Taksim bahçesi 
Beş Senelik Proje lle Yeni 

Baştan Kurulacak 
Belediye fen heyeti müdürü HilsnU, 

imar ıubesin.den Rüknettin, pekara
tör Goti, şehir meclisi azasından Sela· 
mi Sedes bu sabah Taksim bahçesine 
giderek tetkikat yapacaklardır. 

Goti lzmirde Kültürparkı yapmış 

bir mütehassıstır. Burada şehircilik 

mütehassısı Prost ile görüşmüştür. 
Taksim bahçesinin içindeki baraka

lar kaldırılacak, bahçenin yeni baştan 
tanzim edilmesi için b~, senelik bir 
proje yapılacaktır. Bu projeyi bahçeyi 
kiralayacak kimse yapacaktır. 

Turing Klüp Ve Yollar 
Haritası 

Memleketimize seyyah celbi için yol 
ve ıetel meselelerinin katiyetle halledil· 
mesi lazım geldiğinden Türkiye Tu
ring Klübü şimdiden bir rapor hazırla. 
yarak iktısat Vekaletine göndermiştir. 

Klüp, diğer taraftan seyyahlara reh
berlik etmek maksadiyle "Yollar bari· 
tasr,, adiyle yeni bir harita da vücuda 
getirmeğe başlamıştır. 

• Tuzlu Ve Salamura 
Balıklar 

Yunan hü1lumeti yeni bir kararname 
neıretmif, bu kararnamenin metnini 
dün bütün alakadarlara tebliğ etmiştir. 
Kararnameye göre tu%lu salamura ve 
diğer kurutulmuı her nevi balık 1ktr. 
.at Nezaretinin müsaadesiyle ithal e· 
dilecektir. Bu gibi balıkların bedeli de 
serbest d<Svizle 6denecektir. 

Takaa Komiayonu 
Şehrimiz 1'abs tetkffr 1iomııy6nu 

diln lstanbul Tfir'koft• direktörlUğün· 
de toplanmı1, bir haftalık takas mua. 
melelerini tetkik ve intaç etmiıtir. 

Son günlerde Takas komisyonu hak 
kında bazı alakadar taraf mdan yapı· 
lan tiklyet iizerine muamelelerin tesri 
edildiği memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Şehrin Temizliği 
Vali ve Belediye Reiıi L~tıfi Kırdar 

ıehrin temizliğine ·bllyülc bir ehemmi. 
yet vermektedir. Kendiıi bu huauıta 
ıabahlan yeni emirler vermekte, ak. 
p.mları bunların ne dereceye 'kadu 
yerine .getirildiğini ıormaktadır. 

Temizlik itleri mUdUrU ile tenıUlil: 
itleriyle vazifedar kılman doktor Rem
si ıeceleri aaat dörtten itibaren ıehrin 
muhtelif mıntakalannda teftiıler yap
maktadır. 

M,iazalarm T eftitine 
Baılamyor 

Puartesl gününden. itibaren btan
bulda pazarlıksız ıatıı kanununun tat· 
lbi'k edildiği bütün dUkkln ve ticaret. 
hanelerin ayrı ayrı ııkı bir surette tef· 
tişine başlanacaktır. 

Umumi mahiyette .olacak olan teftiı 
neticesi bir raporla ali.kadar makamla
ra bildirilecektir. 

Vali Maniıaya Gitti 
Vali ve belediye reisi Doktor Lutfi 

Kırdar diln sabah Sus vapuriyle Ban
dmnaya gitnıiıtir. Oradan Manisaya 
giderek ailesini alıp Pazartesi günü 
ıehrimize dönecektir, 

Lutfi Kırdar Vali muavini, belediye 
reis muavinleri tarafından uğuı1anmıı 

tır. 

' 

cak eşyanın gilmrük resminden b:ışka ay. 
rıca yüzde S..75 nisbctinde bir münzam re
sim alınmasını kararlaştırmı~. keyfiyet dün 
bilHln yabancı meml ketler gümrüklerine 
T"e bu arada gürr'I ilklerimize bildirilmi~. 
tir. 

• Maliye Vekaleti dün bütün alô.kadar
lara bl rtamim yaymış, tarım kredi koope
raıırıcrinln bütiln ortaklannın mahsulAtly. 
Je, zirai Metleri üzerinde rehin hakkı bu
lunduğundan bu mahsulü devlet alaca~ı 

icin haczi cihetine gidilemiyccelini bildir. 
mişlir. Ancak, deYlct hakkı, bu mahsulfin 
ayniyetine taalluk ediyorsa haciz yapıla
bilecektir •• 

Küçükpaı.arda Hacıkadın mahal1esin{ 
de oturan 13 yaşında Bedriye ile. Ta- 5 o 
vanlıçeşmede oturan 14 yaşında Me. 
lahat, bir hafta evvel, evlerinden kaç\ 
mışlar, polis ve aıle efratları tarafı.::ı-ı 

dan bütün aramalara rağmen 4 gün e. 

kedi besleyen kadın 
Kediler Oıt Katı iatila 
Edince Kıyamet Koptu 

Bu sıralarda Karadenizden gelen t. 
talyan bandıralı Cicriciv vapuru da 
Biiyükdere açıklar na gelmiş, suların 

akıntısına kapılarak Beme vapurunun 
üzerine doğru yürümü'Ş ve az sonra i· 
kı vapur şiddetle çarpışmıştır. 

le geçmemi~lerdir. 

Nihayet dün bır sinemada ele geçiri 
len kızlar ailelerine teslim edilmiş, an
cak kendilerinin bir defa adliye dok. 
toruna muayeneleri lüzumlu görülmüş 
tUr. 

Bunlarda:ı Melahat ailesinin evin -
den kaçmasına sebep olarak kendisini 
26 yaşıııda. birisine nişanladıklarını, 

bu kadar yaşlı bir erkekle evlenmek is. 
temeyince annesile kavga ettiği:ıi ve 
bu hayatı çekilmez bularak kaçtığını 

söylemiş, Bedriye de ailesi ile geçim. 
sizliğini ileri sürmüştür. 

Nerede kaldıkları sualine karşı da: 
- GUndüzleri sinema sinema dolaşa 

rak gece yarısına kadar vakit geçi\"i
yor, sonra akrabalarımızdan birinin e. 
vine giderek orada sabahlıyorduk. de. 
mişlerdir • 

Hal~ı:te 
Unkapanı Ve Azapkapıda 
Batan Dubalar Çıkarılıyor 
Eski Unkapanı köprüsünün .dubala. 

rı parçalanıp karaya ~ıkarılmakta ve 
istif edilmektedir. Demir parçaların 

Karabük fabrikasına satılması muhte. 
meldir. 

Diğer tarafta es'kiden Azapkapı ön
lerinde batmı1 olan tek dubanın da çı
karılmasına çalışılmaktadır. 

Bu duba çıkarıldıktan sonra montajı 
biten yeni dubalar Azapkaprya çekile. 
rei beton kısmının inpatma baıtana. 
caktır. 

Bankasının 

Birincikanun 1 in· 
de ~ekilen küçük 
cari hesaplar ikra. 
miyesin.de 69671 
numaralı hesap sa 
hibi Bayan Atiye 
bin lira kazanmış. 
tır. 

Bir Tevkif 
Kum.kapıda Maryamı:ı odasına pen

cereden atlamak suretile giren ve bir 
hayll e§ya ile bir miktar para çalan 

Varsan adlı bir hırsız, dün birinci sulh 
ceza mahkemesinde tevkif edilmiştir. 

-0-

Otobüa Servislerinin 
Tanzimi İçin 

İltanbul otobüs servislerinin tanzi-

mi etrafında tetkikat yapmak üzere be 

lediye h:n heyeti memurlarından bir 

veya ikisi Balkan memleketlerine gön. 
dCTilece'lrtir. 

Bunlar etüd yapıp döndükten sonra 

belediye tarafından işletilecek otobüs.. 

lerin servis işlerini yoluna koyacaklar
dır. 

Mareşal Bugün G~liyor 
Atinadaki genel kurmaylar toplan· 

tısına iştirak etmiş olan Büyük Erkanı 
harbiye Reisimiz Mareşal Fevzi Çak
ır.ak ve refakatindeki heyet bugün sa. 
at 18 .de trenle Yunanistandan 1ehrL 
mize gelecektir. 

ölüm 
Beykoz deri ve kundura fabrikası 

başmühendisi doktor kimyager Nuri 
Duranı:ı cenazesi 10-12-938 cumarte. 
si gilnü saat 12 de Beyazıt camiinden 
kaldırılarak Edimekapı mezarlığına gö 
mUlecektir. (9026) 

Tenasüp ad ndaki bir kadın kedile. 
ri çok sevmekte ve bunlardan 50 küsur 
kadannı yanında beslemektedir. 

Bu yüzden her girdiği evde kısa bir 
zaman oturduktan sonra çıkarılan Te
nasüp 'kadın son defa Çemberlitaşta 

Memnunenin evini tutmuı, fakat ev sa 
hibine kedi hususunda hiç bir şey söy. 
lememi§tir. Kedileri sepet içinde gizli 
gizli taşımıı, oda.ında bealemeğe ba1-
lam11tu. 

Ancak bu hal çok sürmemiş, bir gün 
kapıyı aralık bulan hayvanlar evin içi. 
ne dağılmı§, üst katta oturan ev sahi
bi Memnune de çığl ğı basnnıtır. 

Bu ıuretle kavgaya ba1layan kiracı 
ile ev aahibi birbirlerine hakarette bu. 
lunmuşlar, birinci sulh ceza mahkeme· 
ıinde karşılıklr dava açmıılardır. 

. Dün bu muhakemeye bakdmıı, ıa. 
hıtler dinlenilm:ştir. Duruıma, karar 
için başka bir güne bırakılmııtır, 

-o--
An'tara caddesi 

asfalt yolu 
Yol Altındaki Tadilatı 

Şimdilik Belediye 
Yaptıracak 

Ankara caddesinin asfalt inşaatına 
Yalinin verdiği emir üzerine hız veril
miştir. Bazı resmi ve husı.:si müesse • 
selerin y.cl altında yapmaları icabeden 
tadil!tr bili yapmadıkları görülmüş· 
tür. 

LOtff Kırdar bu tamirat ve tadi1'tın 
belediye tarafından yapılmasını, tabak 
kuk edecek paranın bilahare bu mües
s~selerden tahsil edilmesini söylemiş. 
tır. Bunun üzerine dün yeni şekle ıö. 
re bir iki yerde inşaate ba~lanmıştır, 

-o-

Barutgücü Sahasında 
Yapılacak Maçlar 

Banıtgücü aahaımda 11 - 12 • 938 
Pazar sünü yapılacak maçlar: 

1 - Beya:ııtspor • Barutgücü A ta. 
bmlan aaatlS te. 

2 - Beyazıtspor • Barutgücü B. ta
kımları saat 13,30 da. 

3 - Beyurtıpor • BarutgUcü G. ta
kımları saat 12 de. 

Vefa • Beykoz Maçı 
Beden Terbiyesi Direktörlüğü latan 

bul Bölgesi Futbol Ajanlıimclan: 
Görülen lilzum üzerine 11 • 12 • 938 

Pazar günü saat 14,45 te Taksim ata· 
dında yapılacağı ilin edilen Vefa. Bey. 
koz müsabakası aynı gün saat 14,45 te 
Fenerbahçe stadında, ve Süleymaniye 
stadında saat 14,45 de yapılacağı ilan 
edilen Galata Gençler - Kasrmpaşa mü 
sabakası aynı giin saat 14,45 te Tak
sim stadında icra edilecektir. 

Şitli Halkevinde Dersler 
Şiıli Halkevinden: 
İngilizce, Fransızça, Almanca, biç

ki ve dikiş, Çiçek, Şapka, Evidaresi 
ve Müzik derslerine başlamıştır. De
vam etmek isti yenlerin bir hafta zar. 
fında kayıtlarını tamamlamaları. 

Her gün bir fıkra 

Çarpııma sonun.da Beme vapurunun 
1 numaralı ambarından sular girmeğc 
başladığı için, tehlikeyi hisseden vapur 
kaptanı derhal vapuru Büyük4ere kıyı 
larına sokmu1, o civardaki tuğla iske. 
lesine rampa etmiştir. 

İtalyan bandıralı Cioriciv vapuru i
se, hadiseden sonra \;>ir şey olmamış 
gibi davranarak, limanımızdan transit 
geçip Çana1tkaleye doğru hareket ede. 
rek ortalıktan kaybolmuştur. 

Beme v&..puru acentası keyfiyeti 
lıiLdirmek üzere derhal müddeiumumi
liğe müracaat etmiştir. Fakat resmen 
bir karar alınamadığı için vapuru tev. 
kif etmek mümkün olamamıştır . 

Diğer taraftan Deniz ticaret müdiır 
hiğü de hadiseye el kcymuş, tahkikata 
başlamııtır. 

Öğrenildiğine göre Beme vapuru a
centası kaçan İtalyan vapurundan 60 
bin İngiliz J:ıası tazminat istemekte. 
dir • 

68 Numaralı Vapurun 
Dümeni Kınldı 

Bundan başka dün limanımızda bir 
facia ile neticelenmesine ramak kalan 
ikinci bir kaza daha atlatılmııtır: 

Şirketihayriyenin 68 numaralı vapu
ru evvelki akşam saat 8.20 de köprü. 
den Vaniköy postasını yapmak Uzere 
hareket etmiştir. Vapurda takriben 
300 • 400 yolcu bulunmakta j,di. 68 nu. 
maralı vapur doğru Usküdara uğra 
DUJ, Usküdarda yolcularının bir kısmı 
nı bıraktıktan sonra hareket etmişt:r 
Fakat az sonra kaptan, vapurun gitme. 
diğinin farkına varmış, ve dümeninın 
çalışmadığını görmiıştür. 

Halkı heyecana getirmemek için ev· 
vela soğukkanlılığını muhafaza edercl; 
el dümeniyle vapuru idareye koyul
mu1tur. Az sonra vapurun geri geri git 
tiği görülünce etraftan yardım iste. 
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

Vaziyetten haberdar olan halk he. 
yecan içerisinde kalmış, vapuru bir va
veyl! kaplamıştır. Nihayet Boğaz.dan 

köprüye gelen 56 numaralı vapur 68 
in imdadına koşmuş, fakat suların a
kıntısından vapuru kurtaramamıştır. 

Bundan sonra köprüden 52 numara. 
lı vapur da gelmiş. iki vapur 68 i ye. 
değ'ne alarak bin bir müş'kiılatla ocğaz 
iskelelerine götürerek §amandıraya 

bağlamışlardır. 

Deniz Ticaret müdürlügü mesele 
hakkında tahkikat yapmaktadır. 

Kontrplaklann 
Damgalanması tşi Bitti 

Bir müddettenberi İstanbul ticaret 
ve sanayi odası tarafından damgalan
makta olan kontroplaklar bitirilmiştir. 

Tutulan bir hesaba göre lstanbulda 
halen bu suretle damgalanmış 250 hın 
adet kontreplik vardır. 

Kontreplak n:zamnamesi mucibince, 
esasen damgasız kontroplak satılamr a 

cağına göre mevcudün bundan ibaret 
olduğu anla~ılmaktadır. 

Yalan söylem iyen adam 

Zalim Haccaç adamlanndan birini bir gün huzuruna çağırmış: 

- Sen, demff, talan gün, talan bağda. fahan falan da hazırken be· 

nim tamim amlmca, "Yarabbi, şunun yüzünü karart, boynunu kes 
kanını d.ök!" demişsin? 

Adamcatız hiç 7alan söylemezmiş: 

- Evet. sö7ledlm, doğrudur, ı.~akat karşımızda bir asma çardağı 

iizerinde bir salkım koruk vardı. Ona bakarak sö3 Jedlm. 
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" Tunus, Korsika,, 
lfalyanın birçok şehirlerinde büyük 

nümayişler devam ediyor 
R~ma, 9 (A.A.) - Fransızların Tu

nusta İtalyanlar aleyhinde aldıkları 

tedbirlere karşı muhtelif Italyan şehir 
lerinde talebe ve halk tarafından nü. 
mayişler yapıldığına dair haberler gel 
meğe devam etmektedir. Her yerde 'i
laylar teşkil edilerek halk: "Tunus, 
Korsika,, diye bağırarak sokaklardan 
geçmektedir. 

Trablusgarp, 9 (A.A.) - Tunusta 
İtalyanlar aleyhinde yapılan yeni nü. 
mayişler ve şiddet hareketleri, Libya 
ahalisi arasında büyük bir infial tevlit 
etmiştir. Dün sabah Trablusta genç fa 
şistlerden mürekkep bir grup ile faşist 
üniversiteliler grupları, milli marşlar 
söylemek suretiyle şehrin sokaklarını 
dolaşmışlardır. 

Zabıta i talyan mağazalarını 
Muhafaza ediyor 

Tum s, 9 (A.A.) - İtalya başkon. 

solosu Silinbani yanında konsolos Lan. 
za olduğu halde l•• ~abah Bonnet'vi 
zıyarct ederek 1talyan aleyhtarı nüma 
yişlcre mani clmak için alınmış olan 
tedbirlerin kuvvetlendirilmesini iste
miştir. 

SaU1hiyettar mahafilde beyan olun.. 
duğuna göre, zabıta kuvvetleri asayişi 
muhafaza için geceli gündüzlü ve bil
hassa ltalyan mağazaları ve müessese. 
leri önünde büyük bir faaliyet göster
me~edir. 

D:ğcr taraftan beyan olunduğuna 

göre, dünkü nümayiş ve miıkabil nü. 
mayişler esnasında yapılan bazı tevki. 
fat ve kırılan bazı dükkan camları ha
ricinde ciddi denebilecek hiç bir hadise 
olmamıştır. 

ltalyan Konsoloshanesi Erkanından 
biri tevkif edildi 

Tunus, 9 (A.A.) - Dün faşistlerin 
lehinde ve aleyhinde yapılan nümayiş. 
ler esnas·n 'a tevkif edilmiş olan ı 6 ki
şi arasında İtalyan konsoloshanesi er. 
kanından B. Bicinio da vardır. Bu za
tın halkı, Tunusu İtalyaya vermeli, di. 
ye bağırmağa davet etmiş olduğu sÖ}'
lenmektedir. 

Nümayişçiler kolaylıkla dağıtılmış.. 

lardır. İtalya kcnsoloshanesi, Italyan 
mağazaları polis tarafından muhafaza 
edilmektedir. 

Trablusgarpten gelen Yahudiler, bu 
ş~hirde birçok Yahudi mağazalarının 

taşa tutuhıus ve Yahudilere fena mu
ameleler yapılmış olduğunu söylemek. 
tedirler. 

fa§iıt a-ençleri sokaklardan 
geçtiler .. 

Trablus, 9 (A.A.) - İtalya.da Tunus 
ıaki İtalyanlar lehine olarak yapılan 
tezahürlerden sonra Trablus halkı da 
bir miting aktederek mümasil tezahür_ 
lerde bulunmuştur. 

Fa_§ist gençleri sokaklar.dan dolaşa
rak tezahürlerde bulunmuş ve nihayet 
hükumet konağının önline giderek ora. 
d;;. bir miting yapmıştır. 

İtalyan gltzt!telerinin neşriyatı 

Roma, 9 (A.A.) - Reuter Ajansı
nın muhabiri bildiriyor: 

Bu sabahki gazeteler, Pariıste ve Tu 
nusta Italya aleyhinde yeniden teza _ 
hürat yapıldığını ve İtalyan şehirlerin
de de mukabil nümayişler tertip edil. 
digini yazmaktadırlar. 

Popclo Ditalia gazetesinin bildirdi
ğine göre şimendifer işçileri Tunusta.. 
ki İtalya konsoloshanesinin önünde nü 
may~şlcr yaparak büroda General kon 
ııolosun önüfde bulunduğu pencereye 
taş atmışlardır. Atılan taşlar büronun 
duvarlarında asılı bulunan İtalya J;ral 
ve Kraliçesin:n resimlerine isabet et
miştir. 

Ayni gazete, biraz sonra General 
konsolos Siluntani'nin refakatinde Vis. 
k~nsolos oldutu halde Tunus umumi 
valisini ziyartt ederek mumaileyh ile 
uzun b:r mulakat yapt ğım ilave et
mektedir. 

Zanneditdiğine göre Silimatani, po. 
liı k:uvetlcrinin İtalya aleyhinde yeni 
nümayişlere meydan vermiyecek şekil
de takviye edilmes:ni istemiştir. Kon. 
ıolos. bu ha liseler devam ettiği takdir
de Tunusta otuıan ltalyanlarrn tahri. 

katta bulunmaktan içtinap etme1de be
raber kendilerini müdafaa etmeğe ma. 
tuf tedbirler alacaklarını söylemiştir. 

Bununla beraber Tunustaki İtalyan
ların tehditlerini icra etmek üzere ter. 
tibat alıp almadıklarına dair bir haber 
verilmemektedir. 

lta:yan matbuatının 
hücumu 

Fransa ya 

İngilizlerin muhtelif teşebbüslerine 

rağmen, ltalya:ı matbuatının Fransa
ya yaptığı hücumları durdurmanın yo. 
lu bulunamamıştır. Bu hücumlar yeni 
ltalyan gazeteciliğinin tarihinde görül. 
memiş bir şiddeti ihtiva etmektedir. 

1ngilizçe Niyuz Kronik! gazetesinin 
Roma muhabiri diyor ki: 
"Eğer Akdenizdeki arazi talebi de

vam edecek olursa. Fransa ile İtalya a.. 
rası:ıda bir münaferet başgösterecek. 
tir ki. bu münafereti, kanunusaninin 
on birinde Romaya yapacağı seyahatin 
de İngiliz Başvekili Mister ~mbcrlay
nin bile izale etmesine belki imkan bu
lunamıyacaktır. 

İngiltere bu mesele ile. Akdenizde 
aktedilmiş olan "İngiliz • İtalyan an-

laşması., bakımından alakadar olmak
tadır. Zira, İtalyanın Tunus ve Korsi 
ka talepleri, Akdenizdeki halihazır va
ziyeti bozmak demek oluyor ki, İngiliz. 
İtalyan anlaşması ile bu temin edilmi§
ti. 

Buna mukabil ltalya:ı matbuatının 
verdiği cevap şu yoldadır: 

- Tunusu istcmekliğimiz Akdeniz. 
deki bugünkü vaziyeti ihlal demek de. 
ğildir. Akdeniz statükosu, Fransanın 

cumhuriyetçi İspanyada takip ettiği si
yasetle zaten değişmiş bulunuyor. 
Diğer taraftan İtalyanın bu hareke

ti:ıe karşıAlmanlar, gazetelerinde Fran 
sayı methetmek yolunu tutmuşlardır. 

Zfra o sıralarda Alman Hariciye Na. 
zırı Fransayı ziyaret ediyordu. Bunun.. 
la beraber Fransa, vaziyeti ihtiyatla 
telakki etmektedir. Almanlar dostane 
neşriyatta devam ededursunlar, ltnlya
nın, Almanya müttefiki:ıe danıştıktan 
sonradır ki, yeni arazi talebine kalkı§. 
mış olduğunu, Fransa gözönünden u. 
zıı.k tutmamaktadır. 

İtalyanların Korsikayı istemeleri U
zeri:ıde Korsika ahalisinin Fransa le. 
hinde nümayişleri devam etmektedir. 
Harbı Umumi ~snasında Fransa için 

40 bin kurban vermiş olan Korsikalılar 
''Bir Fransız. olarak yaşayıp ölmeğe,, 
yemin etmişlerdir. 

Hitler yakında bir nutuk 
söyleyecek 

Parls, 9 (Hususi) - Jur gazetesi
nin Londradnu alarak yerdiği bir ha 
bere göre Hltler Raybstağda .MUca... 
delem isimli eserinde Fransaya dair 
yazdıklarının bazı yerlerini değişti • 
receğini haber verecek ve Fransız _ 
Alman beynnnamesindckl abklm ı 

kendisi de tekit edecektir. 
Bundan başka ayni habere göre, 

Alman devlet reisi Fransa ve lng:I 
tere lle müsavat esası üzerinden, ha 
va silAhlarını tahdide hazır olduğu. 
nu da bildirecekCr. 

Bitler, bu nutkunda bUtUn eski Al 
man müstemlekeleri hakkındaki tn
lcbinl de kati şekilde IH\n edecektir. 

Zagrepte patlayan bomba 
Belgrat, 9 (A.A.) - Avala Ajansı 

bildiriyor: 
Dün akşam saat 19.30 da, Zagrepte 

Yugoslav halk partisinin ve Adriya. 
tik muhafızları cemiyetinin binası ö
nünde bir bomba patlamıştır. Yarala.. 
nan genç bir hademe ölm:iştür, Tahki 
kat neticesine göre, bunun müfrit sol 
cenaha merbut gençlerden mürekkep 
bir tedhişçi ı:rupu tarafından yapıldığı 
sanılmaktad·r. 

Çindeki Amerika sefiri çagır1ldı 
Vaşington, 9 .(A.A.) - Sefirlerle doğ. 

rudnn doğruya görüşmek sistemine de
vam eden Reisicumhur Ruzvelt, Çinde. 
ki Amerikan !Sefirini Va.,ingtona davet 
etmişti ... 

Re:isi<'umhur. halihazırda Japonların 
A merlkayı Çin tkaret piyasasından 
atmaları tehlikesi ile meşguldür. 

lsveç Hariciye Nazırı Sandler~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p 
Balkan antantını övdü Amerika hariciye nazırı Hul'ün nutku 

Stokholm, 9 (A.A.) - lsveç harici-

ye .:ıazırı Sandler Gothemburg da söy. Lima konferansında ÜÇ mühim mesele 
Iediği bir nutukta beynelmilel vaziyet 

hakkında ezcümle demiştir ki : müzakere edilecek 
"Avrupa kıtasında bütün memleket-

ler büyük devletler arasında oynanmak. 
ta olan oyunu her an daha ziyade ar. 
tan bir teyakkuzla takip etmek mecbu
riyetinde bulunuyorlar. Bu memleket
ler, harici siyasetleri:ıde her an daha 
ziyade bariz bir mahiyet alan müşterek 
bir yol tutmuşlardır. Bu memleketler, 
şu veya bu devletin iktısadi veya si. 
yasi tahakkümü altına sürüklenmeksi. 
zin kendi işlerini bizzat kendilerile hal
letmek azmindedir. 

Bunun ilk misalini bize. Balkan a.:l
tantı devletleri vermiştir. Baltık dev. 
letlerinin bitaraflık siyaseti şimal dev. 
!etlerinin siyaseti:ıe mUşabihtir. 

lsve~. bir harp takdirinde Baltık de.. 
nizinde vaziyetinin normal şekilde kal
ması husu~unda Baltık devletlerinin si. 
yasetini sempati ile kar§ılar. 'Bütün bu 
clcvletlcr, Hollanda ve Belçika ve lsviç. 
re de dahil olmak üzere bazı devletlerin 
tecviz edilmez tesir temayülleri:ıe kar
şı koymak mecburiyetini hissediyorlar. 
Mütcakıbcn, Sandler, Almanyanm 

kendi nazariyelerini diğer memleketle. 
re yaymak hususundaki temayüllerini 
§iddetle tenkit etmiş ve bu usullerin ls.. 
veçte şiddetli bir mukavemete uğrıya
cağını ehemmiyetle kaydetmiştir. 

Sandler, Fra:ıko nezdine bir mUmes. 
sil gönderilmesi lüzumunu, Frankonun 
lspanyanm yarısından fnr.lasına bakim 
olduğunu beyan etmekle haklı olduğu. 
nu göstermiş ve 1sveçi:ı ademi müda
hale komitesinden çekilmesi hususun. 
da da lsveçin tnmamile müstakil ola
rak bu kararı vermi§ olduğunu söyle
miştir. 

Kısa harici haberler: 
LONDRA, 9 - Cenubi Afrika mil

li müdafaa nazırı Pirov Kral tarafın. 
üan kabul edilmiştir. Kral, Cenubi Af. 
rika nazın ile uzun bir mülakatta bu
lunmuştur. 

NEVYORK, 9 - Nevy.crk federal 
mahkemesi tarafından Almanya lehine 
casusluk suçundan .dolayı son günlerde 
mahkum edilen üç Alman, karan isti
naf etmişlerdir. 

PARİS, 9 - Jour Echohde Paeis ile 
Tribune des Nationsun muhabiri Bo
vey, sebebi söylcnmiyerek ltalyadan 
hudut haricine çıkarılmıştır. Bu, İtal
yadan çıkarılan onbeşinci gazetecidir. 

PARfS, 9 - Romadan Matin gaze
tesine bildiriliyor: 

Mussolini, 1938 • 1939 mali senesi 
için kara, deniz ve hava orduları ser. 
visine bir milyar 340 milycn liretlik 
bir kredi açmıştır. Bundan gayri mun
zam kadronun maaşları ve ücretleri i
çin 800 milyon liretlik yeni bir kredi 
daha vardır. 

LONDRA, 9 - Yugoslavya Krali. 
çesi Marie dün akşam Londraya gel. 
mi§tir.Ma!Um clduğu üzere Naip Prens 
Paul de burada bulunmaktadır. 

TOKYO, 9 - Jı ponya İmparatoru 
ayan meclisine yeniden sekiz aza tayin 
etmiştir. Bunların arasında Domei A
jans·nın reisi Yetviçi Javanaga, eski 
maliye nazırı Okinobu Bakaya, eski 
dahiliye nazırı Shinji Yoshino bulun
maktadır. 

BRÜKSEL, 9 - Parlamento 1939 
senesi için or.du mevcudunun 88.000 
kişiye çıkarılması hakkındaki kanunu 
ve yeniden büyük mağazalar açılmasını 
meneden lnnun müddetinin uzatılması_ 
nı kabul etmiştir. 

NEVYORK, 9 - Edenin bu akşam 
Nevycrka muvasalatı beklenilmektedir. 
Mumaileyh .Pazar günü Beyazsaraya 
gidecek ve pazartesi günü Aquitania 
vapuriyle hareket edecektir. 

BRÜKSEL, 9 - Ekspres treni, yol. 
dan çıkm ş, birtakım vagonları kaldır
makta olan bir vince çarpmıştır. Vin
cin ateşi, ekspresin birinci vagonuna 
girmi§ ve 15 yolcuyu yaralamıştır. Bun 
lardan dördü ağır surette yannuştır. 

NEVYORK, 9 - Meksikodan bildi 
rildiğine göre, Meksika hükumeti, Al. 
manya ile bir konturato imzalamıştır. 
Mekıika, Almanyaya 17 milyon dolar 
kıymetinde benzin verecek, buna muka 
bil Almanyadan makine vesair emtia 
alacaktır. (A.A.) 

Lima, 9 (A.A.) - Amerika Birle
şik devletleri hariciye nazırı B. Hul, 
devlet radyoları ile neşredilen bir nu
tuk söylemiş ve ezcümle demiştir ki: 

Lima konferansının meşgul olacağı 
meseleler, üç seri halin.eledir. Lima kcn 
feransı, bu meselelerle şimdiye kadar 
elde edilmiş olan başarılan takviye e_ 
decek ve bu husustaki ~ayretleri daha 
ziyade ilerletecektir. 

Bu mesele serilerinden bir tanesi, 
dünya sulhünün teminini istihdaf eden 
gayretlerle al5kadardır. Bu mesele1erin 
yanı başın.ela ve mütemmimi olarak, A. 
merikan müesseselerimizin ve bütün 
enternasyonal ihtilaflann sulhen halli 
üzerine müesses enternasyonal müna
sebetler sistemimizin idamesi vardır. 
Meşgul olacağımız mesele serileri -

nin ikincisi, şimal ve cenubi Amerikada 
yaşıyan bütün milletlerin refahını te. 
min edecek ekonomik iş birliğidir. Bu 
hususta benim her gün daha ziyade 

kuvvet bulan fikrim şudur ki, e'lcono .. 
mik istikrar için, kanuna, nizam ve mu 
kavelclcre hürmete müstenit enternaı" 
yona! munasebctlerin idamesi için eıa• 
lı şart, "ekonomik silabsulanma,, dır. 

Lima konferansında görüşülecek Ü" 

çüncü seri meselelerinin esası da ıu
dur: Amerika Cumhuriyetleri, ekcno .. 
mik meselelere mıntakavi bir hal sure" 
ti aramıyorlar. Amerika cumhuriyetle .. 
ri, esaslı meselelerde bütün dünya mil
letlerinin heyeti umumiyesi arasındaki 
mütekabil bağlılıktan gafil değildir. A
merika cumhuriyetlerinin arzusu, ken.ı 
disinin kabul etmiş olduğu prensiplere 
blitün dünya memleketlerinin de ilti"' 
hakını görmektir. 

B. Hul, nihayet sözlerini ıöyle bitiı: 
mi§tir: 

Enternasyonal mUnasebetlerin tak. 
viye bularak dünya münasebetlerinde 
müessir bir kuvvet haline gelmesi en 
büyük emelimizdir \ıı 

Filistinde birçok evler 
dinamitle atıldı 

Araplar bir ing ı liz askeri tayyaresini düşürdü 
Kahire, 9 (A.A.) - Filistinden bu. Şam, 9 (A.A.) - Filistin lehinde 

raya gelen haberlere göre, Ramallah- burada çalışmakta olan Arap mahafi-
da İngilizler birçok evleri dinamitle 1t tinden öğrenildiğine göre, Filistin A .. 
mışlardır. Şehir içinde şiddetli sokak raplanna Arap dünyasınca, yardım e. 
muharebeleri olmuştur. dilmek meselesini halletmek üzere ha; 

Araplar, Kudüs - Lidda demiryolu. mevsiminde Mekkede bir Arap kon" 
nu bozmuşlar ve Kudüs civarında bir gresinin toplanması için kral tbnissu. 
askeri tayyareyi düşürmüşlerdir. ud ile müzakerelere girişilmiştir. 

Fransız Meclisinde müzakereler 

Dalad~e itimat isftedi 
Paris, 9 (A.A.) - Mebusa.:l meclisi, 

öğleden sonraki toplant1sında hük\ıme. 
ti işsizler adedini çoğaltmak ve orta sı
nıfları felakete sürüklemekle itham e. 
den komünist Rochet'yi dinlemietir. 

Bundan sonra cumhuriyetçi federas. 
yonda Oberkich söz alarak demiştir ki: 

"Parti, Fta:ısada nizamı iade edecek 
olan hükumete itimadını verecektir. 
Jt'ransa. bütün enerjilerini teksif etme
lidir. Fransız - Alman yaklaşması şa. 

yam arzudur, fakat bu müsavat esası 
üzerine yapılmalıdır. Fransa, dahilde 
de kuvvetli olabilmek için antimnrksist 
bir politika takip etmelidir.,, 

Bu:ıu müteakıp komünist Peri hUkU
metin harici politikasını tenkit etmiş 
ve demiştir ki: 
''Fransız- Sovyet paktı, Fransız em 

niyetinin temeli olmakta devam ediyor. 
Fransa. nnsyonal sosyalist Almanyaya, 
Yahudilere kar§ı yaptığı tazyiklerden 
dolayı dü:ıya önünde temize çıkması i
cap ettiği bir zamanda elini uzatıyor. 

Peri, bir beyanat dolayısile Von Rib
bentropu mevzuubahis etmek istemiş, 
fakat mebusların protestosu Uzcrine 
meclis reisi Herriot, hatibi sözlerini ölç 
meğe davet eylemiştir. 

Peri sözlerine şöyle devam etmiştir: 
Führer, bizi sol bir hükumete sahip 

olmaktan menediyor, bu emirdir. Fran 
sız - Alman deklarasyonunun hiç bir 
garantisi yoktur. Fransız hükumeti, 
Fransanın dostluklarını kuvvetten dü
şürmeyi kabul etmiş bulunyor. Buna 
mukabil aldığı, yalnız Bitlerin bir va. 
didir. 

Perinin sağ cenah tarafından birçok 
defa inkıtaat uğratılan nutku komü
nistler tarafından şi.ddetle alkışlanmış.. 
tır. 

Periden sonra sosyalist Laurent, hil
kumetin sosyal politikasını tenkit et. 
miş ve bunu müteakip de Başvekil 
Daladier kürsiye çıkmış ve demiştir 
ki: 

Bugün öyle bir saatte yaşıyoruz ki, 
çiy bir açık sözlülük her turliı desıse 
ve entrikalara mürecc ht r. Bugun ya 
beni devirmeye y ah d da g retlerime 
devama mü aadeye kar r vermek la
zımdır. Her iki şıkka da ku uk entri. 
kalara tene 1 et 

eaırı de 

Umumi grevi ilham edenler, buna 
politik bir mahiyet verdiler ve bu ıu. 
retle hükClmetin harici politikasını pro 
testo etmek istediler. İşgal edilen fab .. 
rikalann duvarlanna yapıştmlmış pro 
paganda ilanlarının fotoğraflan elim • 
dedir. Bu afişler, gerek Çemberlayn 
hakkında gerek benim hakkımda haka. 
retamiz yazılarla doludur. Amele Mü.. 
nih anlaşmasına karşı kışkırtılmıştır. 
Bütün bu mülazahalardan hariç, umum! 
hizmetlerin inkıtaa uğramasır..ı müsa .. 
ade edemezdim. 

Bütün yabancı demokrat matbuatın 
ezcümle Times, Nevyork - Timea gibi 
gazetelerin, umumt grevin ertesi günU 
müttefikan memnuniyetlerini bildirme. 
leri benim için de çok şayanı memnu• 
niyet olmuştur. Alman matbuatı da gre 
vin muvaffakiyetsizliğinden memnuni. 
yetini bildirdi. Fakat grev muvaffak ol 
saydı bundan acaba meyus mu olacak" 
tı? Hiç bir İngiliz işçi gazetesi de gre.. 
vi tasvip etmemiştir. Hükumet, grev 
meselesi üzerinden sünger geçirmeye 
hazırdır, fakat grev emrini verenleri 
takip edecektir. 

B. Daladier, harici politikada komü· 
nistlerin hattı hareketini tenkit etmi~ 
ve demiştir ki: 

Hükumetin politikası, bir teslimiyet 
politikası değildir, Kcmünistlerin poli. 
tikası ise harbe müncer olacak bir po
litikadır. 

Binenaleyh, sulhU kurtarmak için ça 
lrşmak olan bu büyük ihtiyara ve Fran 
sız - Alman anlaşmasına karşı tarizleri 
çoğaltmak hiç bir şeye yaramaz. Bütün 
Avrupa milletleriyle münasebatı, re • 
~imleri her ne olursa olsun, İngiltere 
ıle anlaşma esasına istinat ettirmek iı. 
tiyorum. Fransız - Alman anlaşması.. 
nın tezlil edici hiç bir mahiyeti yoktur. 
Ben AlIMnya ile sulh istiyorum ve bü
tün eski m~haripler de Almanya ile 
sulh istiyorlar. 

Fakat asıl olan şey iş meselesidir. 
Memleket kuvvetli olduğu takdirdedir 
ki ayağa kalkarak tcpraklarma doku. 
nulmasına mani olur. Eğer işte, zama. 
nın emrettiği sürat verilmezse nutu'k
lar hiç bir para etmez. Dahili sulh ol 
maksızın harici sulh olmaz. Cumhuri. 
yet nizamını muhafaza İçin hiç bir şc. 
yin tesiri altrnda kalmakuzın yapmıı 
olduklarıma devam edeceiim, 
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' Sabırsızlıkla beklenllen 939 modeli Qı------------ıı--------------...... ------.... -
1 tnhisarlar·u. Mü.dürtüğünden 

M İ N E R V A Radyoları • 
Muhammen B. % 7,5 Ekalltme 

Cinsi Miktarı Beheri Tutan teminatı Sa&tl 
Lira K. Lira K. Lira K. 

\Elektrik motörtl 

Her tipten mebzulen plml§tir. Radyo tebilfııbı SAH elleri olan bu markayı görmek mahiyeti hakkmda bir 
fikir edinmeğe klfldir. / 2 Adet 175.- 350.- 26.25 u.-

Umumi Vekili ABDURRAHWAN lmre - lstanbul Babçekapı 
Hasan Deposu flstUnde - 'relefoo: 23521 

Elektrik motöril M(),5., B. K. 

1 kudretinde 
Elektrik mo~ril "2,, B. K. 
kudretinde 

3 Adet 

3 Adet 

75.- 225 

150.- 450.- 00.62 14.'30 

6 " 675.-

'.lstanbulVakıflarDirektörlüğü ilanları 
ı - tdaremlzlıı tzmir tlltUn fabrikan kıymı maklııelert Jçfn 2 adet elelrtrilı: 

motörtl ile paket makineleri bandrol kısmı için 3 ve paket kısmı için de 3 
adet olmak Uz.ere 6 adet elektrik motörU ea.rtna.melert mucibince ayn ayn 
pazarlık usullle aatm almacaktlr. 

Mray, Atık Must&fapaea 
Eyup. Kml Meacit 
Carpda 
Topkapı, Beyazrtağa 

l!ilddeti icar: 
Teallml tarihüıden 939 ıM?nesl 

Saraç~ane, Mimar A~ 

Abdulvedut 
Balcı yokuşa 

PilskUlcUlerde 
Topkapı caddesinde 

maysı sonuna kadar. 

YenJba.bçe, Arpa Emini ratııJnıyu 
Mtlddetl lcar: 

Teallmf tarihinden 9'0 aenesl mayısı IODun& kadar. 

ŞeJh Mehmet Geyllnl 
MUddetl icar: 

Teslimi tarihinden 941 !enest 

Fatih, Tercüman Yu:ıus 
Aksa.ray, Molla Güranl 

Hidayet camit içinde 

mayın sonuna kadar. 
Mehmet ağı 
Taşmektep 

No. 8U 

22-24 
l 
4 

CinM 
DükkA.n 
Dükkan 
Dükkan 
Cami mahalli 

Mektepkapı mahalli 

480 met. murabbaı arsa 

Kemer oda 

Muluım~ 
aylığt 

, Lira Kr. 
6 00 
3 00 
1 00 
5 00 

80 
Se:leliği 

s 00 

~ 
1 00 

il - Muhammen bedellerlle muvakkat teminattan hlzalarmda. ı&sterDmll
tfr. 

m - Eksiltme 13-1-939 tarihine raatlıyan cuma gllnll hizalarında )'Ut. 

Jı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat aubesindekt alım .kODlisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gUıı aözD geçen 1Ubeden alm&blllr. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isti yenlerin fiyatsız fenni teklif ft katalof· 

1arım tetkik edilmek tU.ere ihale gUnilnden en geç bir hafta evveline kadar fn. 
hisarlar umum mlldUrlilğU tUtUn fabrtkalar eubesine verilmesl ve tekliflerinin 
kabulUntl :a.ıubnmmm vesika almalan lhımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatlerde yilme 7,S gL 
ftmne paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri illn olunur. 

(8632), 

• • • 
1 - ldaremlzhı Yavşan ııve Çamaltı Tuzlalan için memur, amele n ltlza.. 

mmıda hafif yük naklinde kullanılmak üzere satın ahnacağı ve 26-X--;D3& 
defhale edileceği ilan edilen 2 adet kamyonetin muhammen bedeli tezyit edile. 

4 00 rek yeniden ve pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
6 00 II - Her ikisinin muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminatı 4SO 
Seneliği Ilndır. 

Bakırkl5y Vldoa klSy{lnde 8 döntım tarla 5 00 m - Eksiltme 19-XU-038 tarlhlne rastltyan puarteel gbl aat 14.30 
Müddeti fear~ · da Kabatqta Levazım ve .Mubayaat Şubesindeki Ahın Komfsyonmıda yapıla. 
Teslimi tarihtnden 941 senesi tet rlnlsanislnin yedinci gU":ıil akşamına. ka dar. caktır. 

Yukarda yazılı mahaller kiraya ve rllmek üzere açık arttırmaya çıkanlmtş tır. İ!t.ekliler 13 klnunmıevvel 938 lalı IV - Şartnameler parasız olarak her gttn eıszn g~ Şubeden abnabi)ir. 
günU saat on beşe kadar Çemberlitaşt a tsbmbul vakıflar başmUdUrlilğUne va kıf akarlar kalemine gelmeleri. (8729) V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin kataloklaryile karoseri eekli "e 

,jıiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii • .ııC=~---------- dabill taksimatım gösterir bir plan ite benzin sarfiyatını gösterir fenni teklif. 

Meşhur Oi NQS 
Mmhalı en aari, en •Gilam 
•andalya, koltuk, portmanto, 

Portatil mcualar, ainema 
lıoltulJan 

Rekabetsiz flyatıarna garanti 
ouarak sat:ıımaktadır 

Resmt daireler, mektep, alııema, tlyatro, gazino. lokanta ve ktraathane.. 
ler tercihan D t N O S markayı aram&ktadırlar. 
AVRUPA hezaren sandalya 175 ve koltuğum Jruruftan itibaren mUes· 
eesemizde sa.ol.maktadır. 
ADRESE DİKKAT: Çakmakçılar. Xllçll.k Yeni han No. 13 

Telefon: 23377 

&urutuı tarihi: 1811 

Serm•J•I: 100.000.000 Tlrk Llruı 
Uube H ajau adedi: 111 

Zirai l'9 ticari ...................... .. 

Paıa biriktirenlere28.800lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kuoıbaralı te lbbanıa Tuarruf betııplarrnda 

en •• 60 lirası bulunanlara aeaede 4 defa cekllecell llur'a 11• aealıdakl 
plka ıare lkramı1e datıtılacaktır: 

ı Adet ı.ooo Ltralllr .c.ooo Lira 
1 .. 600 • l.DOO • 
' .. 260 - J.000 .. 

40 .. 100 .. f.000 .. 
100 .. 60 .. 6.000 .. 
120 .. 40 - 4.800 .. 
160 ,. 20 ;. J.JOO .. 

OIKKATı HeuııJanndald paralar blı •ene l(lnf'le ıro llradan aşa. 
ğJ dlişnıll enlere llU'auıiJe çıktılı ~dlrde % IU ta:&lMl.J ıe t'erllo. 
l"ektir. 

Kur'alar eenede 4 defa, ı JD1ını, 1 BlrlnclkAaua. ı Mart •• ı Ha

''""" t11rthl""'""" ~"kllerektlr. 

----------------~ lerinl ihale gllnUnden 5 giln evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen ŞuDesine ver. 
A T E Ş K A M Ç I L A R 1 meleri llzımdır. . 

1 VI - lstekliler pazarlık için tayin edilen gUn 'Ve M.&tte yftzde 7 ~ gtlvenme Yazan: Hamdi Rıza Çaydam Harp 
edebiyatmm ölmlyecek bir eseri. 
dlr. Yeni çıktı. Satış yeri: lnkıldp 

Kitabe1'i. 

1 paralariyle birlikte \'Ukarda adı geçen Ifom18yona gelmeleri illn olunur. 
,(8835) 

• • • 
Vu!iammen B. 

Ebadı Mlktan Beheri Tutan ~ 7,5 fAmılnab 
Lira K. Lira K. Lira K. DRAM KISMI 

10-12-031 Cumartesi CıraJı tahta 
ııOal akfainı 20;.a'O da Çınlı tahta 

•OOx30XJO 
400X28X3Q 
400X~X3 

'400X28X8 

18 K3 
&J13 

10 M3 
18 M3 

V!NDSO~'UN Çıralı tahta 
ŞEN KADINLARI Çıralı tahta 

lstikldl caddeılndı 
Komedi kıımr 

-
10-12-938 Cumartesi OOz beyaz tahta 
günü akşamı 20,30 da • 

54: 
400X30X30 10 'M3 ·~·- 2430.-39.- 390.-

DAMA (;IKMIŞ 
BiR GÜZEL 

TURAN TlYA TR OSU 
San'atkl\r Na~it. Cemal 
Sahir oku)ııcu Semiha 
,.e Mezey Toryetesl 

BABALARI KiM 
3 pude 

nAl\'S, SOLO, DÜET .. 

ERTUGRUL SADl 
TEK TiYATROSU 

Taksimde: (Bu ıece) 
KOR 

Piyes 3 perde 
l"akııtda: BiJuilk blr 

ll!mlll lı.dtliıl!ıl: 
iNSAN MABUT 

HALK OPERETİ 
nu akpm sııat (9) da 
Cumarte!ll Te Pazar 
~aat (15) de: ICICE 

Büyük Operet 
lle}i: Raıil Rr:a 
'lü%lk: Seyf ellln Aıal 
J"amn: Yu11uf Süruri 

ORKSETRA, BALE 

ALEMDAR SiNEMASI 
lKt FiLM 

Lorel Hareli lsviçreJe 
Süt kardeşler. 

93812215 ti/; 

B 1 
. ~ Fi 

e,iktaı cra Jlemızrlalundan: 

--
• 2820.- 211.!JO 

I - Yukarda ebat ve miktan yazılı'M metre mlklbı çıralı tahta !le ıo 
metre mikabı düz beyaz tahta pazarlık usulile satın almacaktır. 

n - Muhammen bedellerile muvakkat teminattan hizalarında g&ıterllmlt
tJr. • m - Pazarlık 12-12-93S tarihine rastbyan pazartesi g1inil saat t• 111 
Kabataşta levazım ve mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

rv - İsteklilerin pazarlık 1 çin tayin edile:ı gUn ve saatte yüzde 7,5 gfhrea
me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilftn olunur • 

• (8891) 
• • • 

I - idaremizin Pqababçe fabrlkasmda yapb:racağr, 21-11-938 tarDıb.. 
c!e ihale edileceği ve bil!hare eksiltme den kaldırılaca.ğı na.n edilen betonarme 
döşemelerle sair müteferrik işlerin §a rtnamesi tadil edildiğinden yeniden b· 
palı .zarf usulile eksiltmeye konulmuş tur. 

ll - Heyeti umumiyesinin keşif be deli 15.202 lira 40 kurul ve muvakkat 
teminatı 1140.18 liradır. 

m - Ekıiltme 26-12-938 tarihi:ıe rast.lıyan pazartesi gUnU saat 15 4e 
t{abataşta levazım ve mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktlr. 

lV - Şartname, keşif ve projeler 76 kurut bedel mukabilinde lnhJarlar 
umum mildUrlilğü levazım ve mUbayaa t !lllbesile Ankara ve lzmir ba§mUdiirlillr. 
!erinden almabilir. 

V - Eksiltmeye ietirak etmek isti yenlerin diplomalı yük.sek mUhendia '"
ya yüksek mimar olmalı, olmadıktan takdirde ay:ıi evsafı ha.iz bir mlltehu. 
mı lnşaatm sonuna kadar dal mt ol ara k iş başında bulunduracaklanm noter· 
Ukten musaddak bir taahhüt kağıdı ile temin etmeleri ve bundan bafka uprt 
10000 liralık bu gibi inşaatı yapmış ol duklarma dair f en:ıf evrak ve vesaiklni 
ihale günUnden 8 gün evveline kadar inhisarlar umum müdllrlüğU inşaat 911. 
besine ibraz ederek a)TI<.!a bir f ennt eh Iiyet vesikası almaları 18.zımdır. 

VI - MUhürlU tekli! mektubunu ka:ıuni vesaik ile Vinci maddede yazılı m.. 
pat eubemizden alınacak kanun! vesikası ve yil.zde 7,5 gilvenme parası mak· 
'buzu veya banka teminat mektubunu. ihtiva edecek otan kapalı zarflarm ek. 
ailtme ... gUnU en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen alım komisyonu bqk:ın 
hfr.ıa makbuz mukabilinde verilmesi llznndır. (8928) 

1939 
Bir borçlan dolayı tahtı h11cze alınıp pa-

raya c~virm~sine karar verilen üzeri mor Hava 
kadifeh yedı parça Amerikan oda takımı, 

VILBAŞI 

Kurumu Büyükpjyangosu 
Büyük ikramiyesi aynalı dört küçük bir hQyClk cekmell kar-

drop ve sair eşyanın Beşiktaşta Da:ratpa
zarında 28-12-938 tarih:ne rastlayan car
şamba günü saat 9 dan saat 10 a kndar 
satılacaktır. Yuzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde ikinci artırması 29-12.938 tarıhi
ne rastlayan perşembe günfi a31nt saatte 
satılacaktır. Taliplerin 7nrn1 mezkdr -.e 
saatte mahallinde hazır bulunacak .memu-
runa mürnrant cy1cmeleri IJAn olunur. 

4.,V. P. 217•1 

500.000 Liradır 
Ayrıca: 200.ooo, 1so.ooo.100.ooo, 70.000 60.000. ~o .000, 30.000. 20.000.11.000 
liralık ikramixelarle (400.000 ve 100.000) lıralık iki adet mükltu vardır .. 

Keşide yılbış! geceli yn;')ılıcektır. 
Biletler (~.5), (5) vo (10) llralılı tır. 

Vs~it kavbotmedcn homen btlettn"tı a'mıx. 
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Kızım nangisini ist~yorSun? 
KURUN'un 
~g:ıJÇrJ~ 

Hikayeleri 

H . AKlKA Ti itiraf etmek lazım.. 

gelirse Süheyla Nadi muhak. 
'kak ki kocasını çok seviyordu .. Eğer 
onu pek çok sevmemiş olsaydı hemen 
bu kadar acele yerine bir başkasını bul 
mağa çalışmazdı .. 

Evet hayret. etmeyin; eğer kocasını 
sevmemiş olsaydı, onun ölümünden 
sonra kendisini bu kadar yalniz, başı. 
boş hissetmezdi. Eğer kocasını sevme
miş olsaydı dul geçen günlerinde ha
yatını c katlar boş sanmaz; başı clön -
meuH ... . 

Kocasının hatırasına sadı~{ olmasay. 
dı evvelce beraber yedikleri yeme'k:leri 
yeniden pişirtip, ayni masa başında baş 
ka bir erkekle yemek istemezdi. 

ı Eğer kocasını unutsaydı yatakta yal 
nız kalan vücuduna acımaz, boş yatak. 
ta şehvetten kollarının, bacaklarının 

rahatça gerilmesinden memnun olur

du. 
Süheyla bütün saatlerinde, bütün 

da'l<ikalarında, her yerde, apartımam

nın bütün odalarında kocasının yoklu. 
ğunu şiddetle hissetmiş ve · onun için 
bir an evvel kocasının yerini doldur. 
rnak istemişti. 

Süheyla evlenecekti.. evet .. sizi te. 
min ederim ki bu kocasına elan aşkın
dan ileri geliyordu. 

Dul kalmış bir kadının derhal evlen
mek istemesi eski kocasının ona evlili. 
ği sevdirmiş olması bakımından ölen 
için bir şeref değil midir? .. 

işte Süheyla da eski koca:>ına bu şe. 
refi vererek evlenmeğe teşebbüs etmiş 
ti. Fakat kiminle evleneceği henüz ma 
lUm değildi .. 
Şunu da ilave edeyim ki Süheyffı beş 

yaşlarında bir de çocuğu olmasına rağ 
men, zayıf fakat güzel bir kadındı .. 

Süheyla dulluk hayatının her daki. 
kasında büyük bir ıstırapla kocasını 

düşünüyor: 'Ah öyle büyük bir boşluk 
hissediyorum, ki onun eksikliğini _öyic 
şiddetle duyuyorum ki, imkanı yok yal 
nız yaşayamam,, diyordu .. Daha koca• 
sının mateminden bile kurtulmamıştı .• 
}'akat bu sözler Süheyianın düşüncesi· 
ne göre: "Ondan asla vazgeçemem, o. 
na o kadar bağlıyım ki,, demekle ayni 
manayı ifade ediyorçlu. 

Fakat muhakkak> ki Süheyla başka 
birisini intihap edecekti.. Kocası me. 
zar.d~n çıkıp gelecek değildi ya .. Fakat 
Süheyla onu arıyordu .. Yanı koca arı. 
yordu! ... Evet Süheyla evlenmek isti
yordu .. Hem Allah için bitaraf düşü
nelim; pekala bu da sadık kalmanın 

başka bir .şekli değil mi? .. 
Arayan bulur derler .. Süheylfi da bu 

afa sözüne güvenerek uzun müddet et
rafında sevgili kocası Nadiye benziyen 
yeni bir talip aradı .. Aksi tesadüf ctra. 
fındakilcrin hi~ biri Nadiye benzemi. 
yordu. 

I .,.,., Çeviren : ....... 

t Muzaffer Acar t , ................. ., 

,. \'· 
# 

j 

'jr;_, 
Halbuki Süheyla Nadinin b·,,şluğu

nu her gün biraz daha şiddetle hissedi
yordu .. 

Bir ara gazeteye bir ilan vermegı 
düşündü .. "25 yaşlarında güzel, ateşli 
bir dul kadın, kendisine eski kocasını 
hatırlatacak birisiyle evlenmek isti. 
yor,. diye yazacaktı.. Yalan söylemi. 
yordu ya .. Hem 25 yaşındaydı, hem de 
fevkalade güzeldi.. Sarışındı, canlıydı. 
Vücudü muntazamdı, her şeyi her şe. 
yi tamamdı ... Pakat ilan ya iyi netice 
vermezse diye düşündü.. Kocasının 

benzerini bulamaz da, çıkaca~ bir çok 
talipler ateşini körükler diye korktu ve 
vazgeçti,. 

Maamafih Süheylfının etrafında dö
nen gençlerden bilhassa iki tanesi bir
çok cephelerden kocasını andırıyorlar~ 
dı .. Güzeldiler, sıhhatli idiler, ateşli .i. 
diler, her ikisi de Süheyla için istifade. 
1i o!abilir<li. Fakat SiiheyHinın hiç biri
sine karşı fazla bir meyli yoktu. her 
~isini de ayni gözle görüyordu. Hal
buki bir an evvel evlenmek ihtiyaciyle 
çırpmry.ordu .. Muhakkak biri&ini ter • 
cilı etmek 15zımdı. 

Fakat hangısını ~. 
Süheyıa düşündü.. KenJisinin yal. 

nız hüküm vermeğc hakkı yoktu .. Kü. 
çük bir kızı vardı .. Dul bir kadıı~ evle• 
nirken şüphesiz çocuğunu da düşün4 
meğe mecburdu .. Süheyla bir kere de 
b~ yaşındaki kızının fikrini sormak i... 
cabettiğini takdir etti.. tivey baba c. 
lindc çocuk hırpalanacak değildi ya .• 
O hangisini isterse Süheyla da onunla 
evlenecekti.. 

- Söyle bakay1m yavrucuğum, N!. 
zım Bey amcanı seviyor musun? .. Hem 
o daima seninle oynıyor değil mi? .. Bi• 
raz şişmanca ama? .• 

Diye sordu .. Maksadı çocuğun fik .. 
rini almaktı .. Çocuk: 

• - Evet anne, Nazım Bey amcam 
ç.ck cici .. dedi .. 

- Ya Şükrü amcan? •• 

- O da .. 
Mesele yine hallolmamıştı.. Çocuk 

her ikisini de istiyordu .. Halbuki biri.. 
ni tercih etmek lazımdı .. 

- Peki ama, bu ikisinden hangisini 
daha çok seviyorsun, hangisinin baban 
olmasını istersin, iyi düşün .. Diye ço. 
cuğun tercihini temin etmek istedi .. 

Küçük düşündü, aklından kimbilir 
neler geçti, sonra birdenbire: 

- Ben Şükrü amcamı daha çok sc. 
viyorum anne .. 

Dedi .. 
Mesele hallolmuştu .. Madem ki öyle, 

Şükrü ile evlenecekti.. 
Süheyla Şükrüye kansı clmağı ka .. 

bul ettiğini bildirdi. Şü'krü sevincinden 
deliye döndü .. Biran evvel evlenmek. 
Siiheylaya sahip olmak istiyordu .. 

Süheyla çok güzeldi.. Şükrü Sühey .. 
laya yaklaştıkça yandığını hissediyor. 
du .. Fakat evlenmelerine şimdilik im. 
kan yoktu .. Süheyla hiç değilse bir se .. 
ne kocasının matemini tutmağa mec .. 
burdu. Daha üç ay beklemek lazımdt~ 

üç ay beklemek .. Bu üç ay, ateşli 
bir erkek ve dul bir kadın için taham .. 
miilsüz bir intizardır .. Bu düşünce heı; 
ikisinin de fikrini altüst etmişti .. Hal.. 
bu ki onlar biran evvel her şeylerini bir. 
}eştirmek arzusun.da idiler .. 

Nihayet bir sabah Süheyla uyandığı 
zaman artık dulluğa veda etmiş, Şük.. 
rünün metresi olmuştu ... Müteessir oı .. 
madı .. Nasılsa ilci ay sonra evlenecek .. 
lerdi.. Telaş edecek bir hal yoktu. 

Esasen hayatın her cephesinde bı 
böyle idi .. Bir senet iskonto ettirdiğinJ 
farzehi .. Hepsi ayni kapıya çıkar, de. 
di ; aldırmadı.. , 

Ertesi gün, evet tamam ertesi gÜI 
al)baplarmdan birin.ele çaya davetli idi 
Kiiçük kızım da beraber götürdü .. Da. 
ha salcna henüz girmişlerdi ki çocu• 
Si.ıheylanın eteğine ya~mış çekiyor, 

(Deuamı 15 inC'id-f') 

.... 

~taet~ ,-KURUN 
10 Birinci Kanun 

938 ıarihli sayımıza 
ilave olar ak 
verilmiştir. 
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Salla deoil ciddl : 
- ---- - - -~---

Biraz yol ve peka ıambcn ! 
Dünkü Kurunla Niyazi Ahmet (Eski 

Eyüp, Yeni Eyüp) ba.,lıkh bir yazı yaz. 
mıştı. 

Eskiyi bir tara.fa bırakalım da ge.. 
lelim yeniye .•• 

--'Muba.rı-ir ye:ıi, yani, bugU.nkü Eyü. 
bü §Öyle tarif ediyor: 

..... Hayat o kadar aöo6k, o kadar 
durgun ki.. EyUbe ölU aemt demek için 
mezarlıktan kastetmek icap etmez. Bu 
n~ sebebi, EyUblln eehrln en icra bir 
kil;ası olmasıdır. 

Fakat Niyazi Ahmet unutuyor ki, bu 
gUnkU EyUp. dllnkil EyUbe hiç beme • 
memekle beraber oruı bu gl1n bir fab. 
r1kalar, mUeaeseler diyarıdır. lstanbu. 
lun en bUyUk değirme:ıi olan Yavedut.. 
taki un değirmeninden SIWıtardaki 

tuğla harmanlarma kadar bir çok f ab. 
rlka hep Eyüptedir. Bakınız Eyilpte ne 
kadar fabrika vardır: 

1 Kurşunkalemi fabrikası, bUyiik un 
d~ğirmenl, Feshane, dikimhane, çivi 
fabrikası, s~bun fabrikası, bu:ılarm ya. 
nında yeni bir kumaş fabrikası, bilyUk 
lastik fabrikası, kontrplik fabrikası, 
Haliç vapurlarını tamir fabrikası, Top
çularda bir başka lbtik fabrikası. döa, 
beş tuğla fabrikası ve sonra nakliyat. 
larmnı memur ve amelelerlnln bir kıs. 
mı EyUp yolundan gidip gelmek olan 
koskoca Mezbaha, bus fabrikaaı. elek· 
trik fabrikası .• 

İçi:ıde ve muhitinde bu kadar fabri
kası, müessesesi ve bunlarm içinde '1e 
bj.nlerce memuru. mUstabdemi, amelesi 
olan bir kazaya elbette hayatı aönük, 
ve durgun bir (ölU semt) denemez. E. 
yilpteki ilk ve orta yedi, sekiz pıektebi 
burada saymağa lllzum görmüyorum. 

Şimdi gelelim bbrikaaı. memuru, a. 
melesi ve yerli halkı bu kadar kalaba· 
bk olan bu ka.zanm bugllnkU en birin.. 
ei ve en belli başlı dertlerbden bir ikL 
iline: 

İstanbul ~rinin hemen kıyıcığında 
olnn ve uzaklarda bir çok köyleri bulu· 
nan bu koskoca kazanm İstanbul ile mu 
vasale ve mUnakalesi iki yoldan yapı. 
lır. Biri aşağı yol de:ıilen (Eyilp • E
minönü) yolu .. Biri de yukarı yol denL 
len (Eyl!p. F.dirneJCapı) .• Aşağı yolun 
vapuru, kayığı, sandalı. otobllsil ve ni. 
hayet parke kaldınmı, bol ışığı vardU'. 

Vakıa bu yolun da daha bir çok ek. 
ılk!ikleri gô7.e çarparsa da zavallı yu· 
kan yol pek AllMlıktıt ve bu pek .AL. 
lahlık olan yol o ke.<lar k1aa bir yoldur 
ki, buranın boyu tq çatlua Ud kilo. 
metreyi geçınez. 

Defterdar ve Akar çeşmeden. yani 

Yazan: Osman Cenıal 
fabrikalan:ı, .işçilerin en kesaf etli ol
duı;ru bu yerlerden Edirnckapıya uza. 

nan bu pek zavallı, pek Allahlık yolda 
:ne kendisine yol denilecek bir hal, ne 
bir tek larnb:ı vardır. Halbuki evvelce 
defalarla yazmı~ olduğum gibi bu yol 

bugün lstanbulun en işlek yollarmd~ 
biri halini almı~r. 

Hele sabah ve akg.arıı_ Sabah ve ak. 
pm, bu yolun il7.erinden kadın, erkek, 

i:Olulr, çocuk, yilzlerce memur, mual· 
)im, mektepli, i3çi, amele, esnaf geçmek 

tedir ki. bunların, bilhassa yağmurlu 
havalarda ve hele yağmurlu havaların 

kapkara:ılık, zifiri gecelerinde buradan 
nasıl geçtiklerini görmek gerçekten 

yürekler sıalatıcı bir manzaradır. Kaç 
yıl var ki. bir çok işlek yol için ga.. 
~telere bir çok şeyler yazıldı, bir çok 
ricalar:Sa bulunuldu. Fakat, nedense 
kimsecikler buraya başmı çevirip te 
bir bakmak. 

Sabahlan saat alu buçukla sekiz. bu.. 
çuk arası ve altşamları eaat betten son 
ra fabrikalarda:ı İstanbul içindeki ev· 
lerine dönen kadın, erkek, çoluk ~ocuit 
amelenin ve İstanbul içindeki işlerin. 
den Eyilp muhitindeki evlerine döne:> 
bir alay insanın yağmurlu havalarda 
buradan nasıl geçtikleri ve geçerken ne 
ler çektikleri, öyle yazmakla filin pek 
kolay tarif edilemez. 

Bazan kara:ılıkta, ellerde ta§man 
küçük elektrlk fenerlerinin, cam f e ~ 

nerlerin öl U gözü gibi ışıkları, bu si'ın
siyah serv\ler arasındnki kapkaranlık 
yola ne hayredebilir ki? Bu yolun hele 
bazı yerlerinin ne kadar berbat oldu. 
ğu:ıu anlatmak için size en canlı bir ör 
nek: 

Bundan bir ay kadar önce burada:ı 
geçmek mecburiyetinde olan bir ce.. 
naze otomobili, Çütedolaplı denilen 
boetanm biraz a~ısında bir çukura 
ve bir çamur deryası:ıa saplanıp kal• 
Jllll ve neden sonra kira ile tutulan bir 
ha.oka kamyon gelip akşam geç vakit 
batan cenaze otomobilini buradan zorla 
çıkarabilmiştir. 

Gündilzleri, öğle ikindi vakitleri DİL 
beten te:ıhaca gibi görUnen bu yoldan 
sabah ve akpm karanlıklarında yolcu 
Jar bir oluk gibl akarlar. Fakat bu, ne 
akış, ne akıştır bir görse:ıiz! Buna akıt 
denmez, buna halis muhlis çamura ba. 
tış oğlu batıg de?"ler. 

Bari bu çamura batışlar, çukura da· 
lışlar, göz göre göre olsa. haydi diye. 
llm, ne ise! Hiç olmazsa aydmlıkta :n.. 
san daldığı, battığı, hatta baz.a.:ı ayağı 

bir taşa takılarak yan yattığı yeri görür 
de dalarken, batarken. yatarken ona 
göre bir tedbir alır. Lakin o, zifiri ka· 
ranlıkta oldum olasıya dalış, batıı, ya. 
b§, yuvarlanıg yok mu hani, i§te i:ıaa. 
m en çok Uz.en, ürkUten, korkutan bu· 
dur. 

Bazan ak~:unlar olur ki, .işlerinden 
güçlerinden biraz geç gelmiş kadınlar, 
kızlar lstanbulda:ı dönerlerken tram. 
vaydan &Urnekapıya iner ve o kapta. 
ranhk eerviler, mez.ar taşları arasından 
geçmeğe cesaret edemeyip, kendilerine 
arkadaşlık edecek bir erkek yolcu bek. 
Jerler ve onun peşine talrıJıp evlerine 
~yle dönerler. 

Bu pek zavallı, pek Allahlık yolU:> 
ilstUnkörU bir tamiri olsun yapılamL 
yorsa bari hiç olmazsa §Unun ötesine, 
berisine be§, on lamba dikHee de insan 
batarken, düşerken battığı, dil§tüğtl 
yeri olsun görse! ~.on limba, niha. 
yet ::ıedir ki? Atla deve değil ya bu mil 
bıarekler! 

Ve bu beş, on lamba ile milmkllnee 
bir iki kilometrelik yolun biraz düzel· 
tllmesini yalvara, yalvara, dileyenler 
aalt Eyüp kazasmm bazı semtleri hal
lu değil, lstanbuldan Eyüpteld fabrika 
ve mtieaeeelere gidip gelen binlerce .ka 
dm erkek çoluk ve çOcuk, ayni zama:ı
da da fstanbuldan buraya cenaze geti· 
ren y1lslerce cenue sahibidir. 

Ve bUtlln dilekler de ~cağu.dan L 
buettir: 

MllmkUnae biraz yol \'e pek az lam. 
bal 

0.,,.an Cemal K tl!J!1'1ı 

İngiliz. adliyeCJi.:ıde ceza husu
sunda büyük bir ıslııhat yapıl. 
ınak i.b.eredir. Bu. ananeci lngi. 
liz için bUyük bir inkılap sayıl· 
maktadır. 

Fakat kaldınlacak olan ceza. 
larm ne kadar esk! olduğunu dU. 
oUnilnlek bu ıslahatm lüzumu da 
o kadar iyi anlaşılır. 

ı ngiliz hapishanelerinde bu • 
gü:ıe kadar hiın tatbik edilmek
te olan bir dayak uaulU vardır 
ki, bu bizim eski mekteplerdeki 
!alakaya bemer. ''Doku.& kuyruk 
)u kedi., ismi verilen bu dayak 
atma. dokuz ip bağlı olan bir ao
padır. Eskiden iplerin ucunda da 
&>mir parçaları vardı ki. aon za. 
mruılarda bunları çıkarmışlardı. 

Orta çağda mahkUmlara da. 
yak atmak için kullanılan bu i· 
let, son devirlerde unutulmuJJ gi
bi idi. Fakat Uç, dört ay evvel, 
Londrada bir kuyumcu dilkki. 
m:ıı soymağa teşebbüs eden bet 
kişiden ikisi beşer ay hapisten 
maada 20 §er "dokuz kuyruklu 
kedi., kamçısı yemeğe mahkiim 
edtımtşti. 

Bu cez.a pek !azla hayret u
yruıdrrmt~. Fakat kanunda yerl 
olduğu için icra edilmişti. 

Çin likUnwıti, 1&alkl Jaf>Ot&1at'a blrf' mtdM«ttıete datJet f{ıln mcmld8t dahi. 
· Jiftde genlf bir propaganda !IGpmaktad ır. Bu arada tiyatrodan tsUfade ediU

yor. Bir Japon askeri,.in t~ •aru.: kalan bir Çinli kadını gösteren yü· 
1carki f'eatm baı §ekilde piyeslerden biri tiden bir sahnedir. 

"Dokuz kuyruklu kedi,, ile dö
~fücnler milthiı bir i§kence çek. 
mcktedirlcr. Bu cezaya çarpıla. 
cak olan mahkWıı darağacı gibi, 
yüksek bir <Wmir sehpa önilne ge 
tlrilir. Burada. iki eli sehpanın 
yuka.rki ucuna bağlanır, ayakla· 
n da yerde iki tara açılarak aır
tın3 sırtı:ıa "dokuz kuyruklu ke. 
dl .. ile vurulur. 

çin. lst.iyen hwm bir ~ahıruma Ma1· ıno ve Sinfrithatları 
böyle bir ceza vcrebilı.r. :1 

Bu ceza en son olarak bah.. 
riyede tatbik ediliyordu. Bu gün 
oradan da kalkmak Uzeredir. Fa 
kat, kanunla yasak edilmediği 1-

, (lkf tarafı 4 'Uacüde) itte Ren nehrinin sahilindeki 
İngilterede yapılacak diğer ce- raaat kuleleri yapmata mecbur manzaralar her giln bundan iba 

la 18lahatmdan blrl de ldamm kalmıfhr... rettir. Her tarafta bUyük bir fa
kalclmlmasıdır. İdam cesası a. Artık her Ud taraf da yarıJa allyct var. Ormanlarda, der~de, 
leyhinde buluna:ı hukukçular girişmiı bulunuyor. Birisi yap- ri, malzemeler taıınıyor, makine. 

Jçoktur. Fakat glmdiye kadar pek .malı: li%ere ve yapmıJ oldu klan. çukurlar, çuvallar, odun kütükle 
u bir memlekette bu ceza kal. nı aaklamağa çalıııyor, diğeri ya. tepede her yerde faaliyet. Demir 
dmlmıetır. · pılacak ve yapılmıı olan feyl~ri lcr itllyor. 1Ki ordulan çalııtın~ 

Kızım 
( Ba.ıf taraf• 16 uıca aayfadn.) 

miniminicik elinin phadct parmağiyle 
işaret ederek: 

- Anne iyice dUtilndüm, itte ben 
bu adamı istiyorum.. diye bri~ ~sa
sındaki güzel bir delikanlıyı gösteri· 
yordu. 

Size demin de söylemiştim ya, Sil
!ıeyli biraı hafif kadındır.. Çocutun 
bu tahriki karııaında lakayt kalamadı. 
Şimdi ,ŞilkrünUn mctreüycli.. Onunla 
evlenmene berlıalde çok ima bir it 
yapm11 olurdu_ Halbuki difer .taraf. 
taa -kızının iatedifi, sc:veceii bir adam. 

görmek istiyor. lıyor. 

hangisini istiyorsun ? 
la da evlcnmcğc mecburdu. Ne yapa. Ertesi giln, evet tamam ertcri güD 
ca'ktı?.. · kızı •nncsine yaklaşarak: 

Ogün hadisesiz geçti_ Müteak'Sp' - Anne, iyice düşündüm, ben bq. 
glinlcr Süheyla çocuğun fikrini değiş. kasını istiyorum, bir başkasını .. 
tirmeğe çalııtı .. Şükrünün çok iyi oL Dedi .. 
duğunu, onu çok sevdiğini uzun uzun Süheyla daha bir gece evvel evlen. 
kızına anlattı; fakat biç b:r JCY fayda mişti .. Henüz dumanı üstünde gelin. 
ctrr ·1.. Annesi çocuğunu ne kadar di .. Çocuğunun bu isteğine bağıracak-
kandırmağa çalışıyorsa, ç.ccuk o kadar tı. Fakat düşilndU.. Dün geceden ka· 
ısrar ediyor, "'Hayır, ben o gösterdi. · lan hatırası pe'k pnrlak değildi. 
fim amcayı isterim,. diye tepiniyordu. Gillümsedi; sonra çocuiunuıı iptmL. 

Çaresb, iki ay sonra SUbeyli mec- yeceği bir ae.ıe: 
buren Şiiluü ile danldı ve lu.urun iste· - Peki yavrum, dedi; .adem ki 
d:fi cençle evlendi.. tivonun .. O da olur .. 



Erkekler ve Kadınlar 
Vücutlannızın güzeUeşmesini nasıl temin edebilirsiniz? 

Vücutlarımızı hantal bir vazi
etten kurtarmak, göbeğimizi e· 
litmek, kalçalarımızı daraltmak 
emen hepimizin gayemizdir. 
Bilhassa kadınlarda sarkmıı 

·r karın, fırlamış iki kalça, taş. 
ın bir arka fevkalade çirkin gö. 
ünür. ı 

Bütün bu sakaletten kurtul· 
ak, vücudümüzün hatlarını 

evlde seyredilebilir bir şekle sok 
ımak için ne yapmalı? ( 

Şişmanlara evvela şunu söyli .. 
yelim ki aç kalmak suretiyle za• 
yıflamak hiç bir netice temin et. 
mediği gibi insanı da güzelleştir. 
mez .. Birdenbire beş on kilo diiş
mek insanı yalnızca kuvvetten 
düşürür, halsiz kılar .. Esas tart 
hiç kilo kaybetmeden vücuttaki 
etleri sıkılaştırmak, böylece vücu 
dü hem zinde, hem oe hatları gü
zel bir şekle sokabilmektir. 

Bugünün kadını küçük tosto. 
parlak bir mahliık olamaz.. Ka.. 
dın artık qer hattı muntazam ve 
bL.· 1 harfi kadar dik olmalıdır. 
Göğsü sarkmış, beli bükük, omu
su dii;ük kadın göbekli yüsyu. 
varlak bir erkekten daha çok çir 
kindir .. 

Erkekler kadınlara nisbetle da
ha çok hareket ettikleri halde yi. 
ne şişman oluyorlar.. Göbeğin 

bertaraf edilmesi için en iyi çare 
fÜphesiz jimnastik yapmaktır .• 
Sadece hangi hareketleri yapma. 
h? Sabah ve akşam muntazaman 
aç karnına, sırtüstü yere yatarak, 
vücudü mümkün olduğu kadar 
girgin tutmalı, sonra ayak topuk• 
larmı birleştirerek bacaklarını 

birbirinden ayırmadan ve gayet. 
le ağır olarak bir \<arış kadar yer 
den kaldırmalı ve sonra yine ağır 
ağır yere indirmelidir .. Bu hare• 
ket yapılırken şu noktalara dik. 
kat etmelidir: 

Ayak topukları ayrılmamalı, 

dizler kıv~ılmamah ve 'bilhassa 
hareket gayetle yavaş yapılmalı. 
dır .. Bu hareketi yaparken kar
nınızın müthiı bir şekilde sıkıştı
ğını hisedeceksiniz, yorulacaksı

nız, fakat sakın dirseklerinizi ye. 
re dayayarak kuvvet almayın. 

Her idmanda bu hareketi üç ke. 
reden baılayıp yavaı yavaı arttır 
mak suretiyle on bet yirmi kere. 
ye kadar çıkarın .. Sebat ettiğiniz 
takdirde göbeğiniz uiyebilir •• 
Sonra bu hareketten maada, yi
ne sırtüstü yatıp vücudünüzü a. 
damakdh geriniz, kollarınızı da 
batınızdan arkaya doğru uzatıp 

iyice geriniır .• Sonra ayak topuk.. 
larınızı birleıtirerek belden aıaiı 

olan kısmın•zı yerden lcaldırarak, 
- bacaklarınızı katiyen bükme
den ve birbirinden ayırmadan, 

dirseklerinizle yere dayanıp kuv. 
vet almadan - başına doğru ge
tirmeğe çalışınız .. Bir gün gele. 
cek ayak burunlarınız başınızın 
üzerinden yere değecektir. 

KADINLARA GEiNCç: Vü. 
C-tlarrnın güzelleşmesi için daha 
ziyade yumuşak hareketlere muh 
taçtırlar .• Sert hareketler, müca
deleyi icabettiren sporlar lcadın
lara tavsiye olunmaz ... Kadrn ·ıü 
cudünd~ bir ahenk bulunmalıdır. 
Fazla spor, bilhassa urt hareket· 
ler .kadın vücudünü fazla adeleleı 
tirir ve erkekleıtirir •• 

Vücud·ün İyi inkişaf edebilme
!'.İ için şüphesiz ki yapacağınız 

'imnaıtik hareketlerini munta
...:am bir rnetodla yapmalı ve bun. 
'arın arkasını bırakmamalıdır. Bu 
yazıda gerek erkekler vege rek 
kadınların hangi vücut hareket. 
1erinden istifade e?ebiJeceklerini 
ukuyacaksınız. 

..., 

Dir kadının kalçalarının çevre. 
si ölçüsü, göğsü çevresi ölçüsün. 
den daima iki buçuk santim fazla 
olmalıdır. 

Kadın vücudü sıska ve kemikli 
değil, dolgun olmalı ve bu dol
ğunluğunu elbise üzerinden gös. 
tennemelidir. Bir metre 61 san -

dan ölçülünce 30 santim olmalı. 
dır. 

Vücudün güzelleşmesini temin 
ve şi§manlamasına mani olmak i. 
çin şu üç şartı yerine getirmek 
kafidir: 

ı - Yemekler esnasında kat .. 
iyen su içmeyiniz .. Bu ilk olarak 
riayet edilmesi lazım olan fay .. 
d::.dır. Yemekler arasında istedi .. 
ğiniz kadar ne isterseniz içiniz .• 
Ancak yemeklere yarım saat ka.. 
la ve yemekten bir buçuk saat 
sonraya kadar hiç bir şey içme. 
yiniz .. Bu şekilde hem hazım da .. 
ha kolay olur, hem de şişmanla .. 
manın önüne geçmiş olursunuz •• 
Buna belki ilk zamanlarda ahşa. 
mazsımz, falcat zamanla itiyat ha 
line girer. 

2 - Hareket ediniz .. Haftada 
bir defa olsun bir sporla meşgul 
olunuz .. Hiç değilse günde yarım 
saat kadar yol yürüyünüz. Sabah 
lan bir çeyrek, akşamları beş da.. 
kika müddetle jimnastik yapınız. 
Fakat her hareketten sonra de .. 
rin nefes almağı unutmayınız. 

Sp~r olsun diye trene, otobüse 
koşunlız .. Evde merdivenleri ü .. 

çer dörder çıkmağa alışınız.. Bu 
şekilde vücünüze lazım olan hare 
keti temin etmiş olursunuz. 

3 - Nihayet istirahat etmesi. 
ni biliniz .. Her akşam bir çeyrek 
saat kadar maddeten ve manen 
kendinizi tamamen salıveriniz_. 

Karanlıkta .()üz bir yere uzanınır 
:ve vücudünüzü tamamen gevşe. 
\ip gözlerinizi kapayarak on ~I 
~akika hiç bir şey düşünmedecı 
y:ıtınız. On beş dakika kadar dün 
y:ıdan tamamen uzak kalınız .• 
g:nçliğinizi, zindeliğinizi muha .. 
faza etmiş olursunuz .. 

Bu şartlara riayet edersenis 
v:icudünüzün hatlan fevkalade . 
rr.untazam olur .. Fazlaya kaçma .. 
nak ıartiyle ayda bir veya iki 
':ere bir günü geçmemek üzere 
meyva ~eyahut süt kürü yapınız: 
hem sıhhatinizi hem de güze,liği.. 

-0--

Almanyanm otomobil 
yolları 

tim boyunda bir 'kadın 52 kilo ile Alman mühendislerinden Dok .. 
54 kilo arasında gelmeli ve vü. tor Todt Hitler tarafından 100 
cut ölçüleri §Öyle olmalıdır: hin mark verilerek mükafatlandı 

Göğüs ölçüsü en geniş yerde rıldı. Alman yada 1938 milli mü.. 
85 santim, hele kadar olan kıL 'kafatı kazanan Mühendis (Anto. 
mın uzunluğu 60 santim, kalça- beni) ismi verilen otomobil aafalt 
lar en genit yerde 82,S santim, yollarından şimdiye kadar Almarı 
baldır en geniş yerde 47,S san - yada 3 bin kilometre fop etmit 
31 santim, ayalf bilekleri en dar ve daha 9 bin kilometre inıa ede
yerinde 19 aantim, boyun orta- tektir. 

.. -·"" 

KaNarya 
M AUNDAN oyulmuş zarif kafc.. 

sin içinde, herk~:;:n, üzerine 
titrediği nazlı bir çocuk gibi büyüyor. 
du ... 

Her sabah suyunu tazelemek, kafe
sini· temiziemek, sonra onun, beyaz 
p:>rslenden minimir..: havuzunun için
de, nasıl çırpına çırpına yıkanarak, gü.. 
neşe karşı tüylerini kuruturken duy. 
duğu inşirahtan kendimiz için de bir 
hissei heves ayırmak, çok zevkli ve e~
lenceli bir meşgale idi.. 

• 

Balkonda, sabah güneşine karşı açı
fan kahkahaların, hanımellerinin ara. 
smda, bütün gün ona neşe veren yeşil 
ve çiçel:li bir yuva vardı. Kafesi her 
sabnh oraya asar; küçük ciğerlerine, 

mavi semadan, yeşil ufuklardan dolan 
coşkun bir saadetle cıvıldayarak, hazan 
yanık bir bülbül gibi ıslıklar çalarak, 
güzel tabiate karşı mütehassir yüreği.. 
nin acılarını dökerken, biz de onun se. 
vincinden, saadetiı.den tatlı !:,ir zevk ve 
neşe alırdık. Fakat tellerle örülmüş ka 
fesiı;:ı içinde, bu saadetin. ona dar gel
diği ne kadar belliydi!.. Ne bizim sev· 
ğimiz ve ne bu mahsur hayat .içinde 
görünen sema ve güneş, onun minimi. 
ni yüreğine sığnııyan coşkun ihtiyacı 
tatmin edemiyordu. Yüksek semayı, 
geniş ufku gördükçe kendisini tellere 
çarpıyor; küçük başını aralıklardan çı.. 
karmıya çalışıyor; öteye beriye çarpın. 
maktan takati kesilince bir tarafa büzü 
lerek, sessiz ve neşesiz, gec:yi ve o ge 
cenin içinden doğac.ak yeni güneşi bele 
liyordu ... 

Kaç kere kafesin kapağını açarak, 
onu geniş ufuklara salıvermeyi düşün
düm. Fakat hayatta, ona, esir olmak 
mukadderdi. Başka lcuşlardan hiç farkı 
olmıyan eti, küçük başı, narin kemik .. 
]eri, tüylerinin cezasını çekecekti. Ni. 
çin o kadar sevimli ve güzel yaratıL 
mıştı !.. Mesela o da, serçe gibi sessiz, 
kafese kcnduğu zaman ötmiyen bülbül 
gibi sessiz olsaydı! . ._ içimde hodgam 
bir his vardı; elim, kafesin kapağına 
varmıyordu .. 

Fakat bir sabah, yanlışlıkla açık br. 
rakıları kafesten kaçtığını haber verdi
ler. Bütün giin onun derdiyle yandık; 
akşama kadar ağaçlarda hep onu ara· 
dık. Boş kafes, bir mezar gibi hüzün 
veriyordu. Her sabah, bizi, Jshklariyle 
cıvıltılariyle uyanwran sevinç ve saa. 
ilet, kimbilir, hangi gülüstana intikal 
etmişti 1.. 

B iR sabah, tıpkı onun ıslıklarına 
benziyen bir ıeı İ§ittim. BaL 

konun kapısını açarak uzun uzun din. 
ledim. Ses, yakın bir ağaçtan geliyor
du: yaprakların arasında bi: kanat çar 
pıntısı oldu; daldan dala aarı bir göl
ge geçti, Belki te"krar kafese gelirdi. 
'Orkütmemek için icerive eirdim: nr~ 

••••••• Y'azan: ••••••• • • 
: Dr . Cemil Süleyman : • • 
•ı••••••••&••··········· 

cerenin arkasında helecanla bekledim. 
Dalların arasında.. hep o sarı gölgeye 
dikkat ediyordum. Bir aralık daha u. 

zakta bir ağaca kcndu. Sonra tekrar 
uçtuğu yere geldi. İnce bir dalın üs. 

tünde, gözler galiba o yeşil ve çiçekli 
yuvayı arıyordu. Fakat artık cesareti 

yoktu. Etrafında kendisi gibi yüzlerce 
kuş, ağaçlardan ağaçlara lcor.uyorlar; 
evlerin damlarından yere iniyorlar; 
bahçelerden b.hçelere geçiyorlar; bin 
türlü yiyecek şey bularak ötüşüyorlar; 

oynaşıyorlar; gün batınca yuvalarına 
dönüyorlardı. Hür tabiatin, geniş u

fukların üstünde, sanki ona bu bak ve

rilmemişti!.. Serçeler bile cnun kafe

sinden dökülen yemleri topluyorlardı. 

Bir aralık o da aralarına sokulmak is. 
tedi. Dallardan dallara konarak, balko 

nun parmaklığına kadar geldi. Fakat 
onlara benzemiyen tüyleri, altın rengi, 

beyaz göğsü, muhitinde kin ve haset 
uyandıran güzel bir kadın gibi, bu kü. 
çük hayvan yüreklerinde ümit edilmez 
bir isyan ateşi tutuşturmuştu. Siyah 
başlı serçeler birer birer etrafını aldı
lar; keskin gagalariyle tüylerini parça 
parça ettiler. 

Keşki o güzel altın renkli tüylere 
malik olmasaydı ..• Yahut lcafese kon
duğu zaman ötmiyen bülbül gibi sesi
ni kesseydi 1 •• 

>iC"': 

- ikincikanun 925 -
''Ankara,, 

Dr. Cemil SULEYMAN 

- Beı yüz IİN.yı yüzde on faizle 
IMnkaya yatırırsak bir senede ne eC:er, 
anne? 

- Bilmiyonım! Fakat sen bu be, 
yüz lirayı nerede buldun. Orıu ıÖyle? 

·. ·~ P-
~ 

~ 

-Göryüyonım ki, bayanlar, Afrika 

seyahatim hakkındaki konferansım ıizi 

fazln alakadar etmedi. O halde, müsaa· 

de ederseniz size karımın yeni aldığı 

§apkadan bahsedeyim_ 

MordahaY:ın kurnazhğı 
• 
Bay Mordahay her gece yatarken 

ceb:ndeki paraları çekmeces:ne kilitler, 

öyle uyurdu. Geçen akşam nasılsa yor

gun ve dalgınlıkla bunu unuttu. Erte. 

si sabah uykudan kalkan Mordahay ce.. 

ketinin cebin.de unutmuş olduğu para.. 

lan sayınca afalladı. iyi biliyordu ki, 

akşamdan cebinde tam yirmi lira var

dı. Halbuki şimdi on dokuz kalmıştı. 

Bu bir lirayı hiç şüphesiz kızı Raşel 

aşırmıştı. 

Kahvaltı ederken Rasele dedi 1.i·: 

- Yavrum, Raşel, sen kaç yündür, 

başına yeni bir şapka almak için ben

den uç lira isteyip duruyc~dun. Şimdi 

çık yukarıya, benim odaya da caketi. 

min cebinde tam yirmi lira para var, 

onları al, yel bana da uç lirasını sana 

vereyim! 

Kız sevinçle yukarıya fırladı ve ha. 

basının cebindeki on dokuz lirayı aldı, 

sonra ona gece çalmış olduğu tek Ii.. 

ray.ı da ekleyip getirdi. baba:;ına uzat

tı: 

- Al babacığım! 

Mordahay liraları say-p yirmi lira 

oldu~unu görünce kızına döndü: 

- Bana bak Ra!!el dedi, hırsızlık fc· 

na ş.:y<lir :~mm, Lir claha yapma e mil 
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Majino ve Sigf rit hatları 
Ren aıellrinin her iki tarafında-

ti atılmas Ye yıkılmaz muazzam 
ddafa lıatlannı ~Ü§ünürsek, 
eaki .Roma •e Bizans surları ve 
Çin ıecldi bir oyuncak gibi kalır. 

Ren adırinin Fransa tarafında 
Kajino .müdafaa hat~ bulunuyor, 
Ba lıat İniçreden Bclçikaya ka
dar uzanıyor. 

Nehrin diğer tarafında da, he. 
men hemen iki miili uzunluğun.. 
i1a, Almanların meşhur Sigfrid 
hattı bulunma'ktadır lci, bütün 
Franıu hududunu kuşatarak, Bel 
sika ve Hollanda hudutu boyun
ca UAIUyor. 

Sigfrid müdafaa hattı, Hitlerin 
eöyledifinı göre, t"ünyanın -:n 
DWhim •e en mükemmel istih
klmlarıdır. 

Bu iki müdafaa hattı eski mü. 
itafaa hudut hatlarını tamamiy!e 
öefiştirmiıtir. , 

Eskiden de hudut boyunca kuv 
fttli istihk5.mlar vardı. Bu istih.. 
Jıilmlar birbirine küçük müdaraa 
latlariyle bağlıydı. Bu müdafaa 
llatlan, yani siperleri hazan daha 
ilerde, b&Z'I da daha geride bulu
mırdu. Sigfrid ve Majino hatla-
11 ise dUımana karşr, tek uzun bir 
li!pbe tetldl etmektedir. 

Son laarplerde alınan tecrübe. 
lere göre, bugünkü müdafaa hat.. 
lanrun çok uzun olması ve aynı 
arn:ında tek bir kiitle teşkil et

mesi gerektir. Ancak tek ve kuv
vetli istihk§mlarla techiz edilmiş 
bir ınüdafaa hattı, di.:~an hücu. 
ır.u önünde dayanabilir. 

Cene bu tecrübelere göre, is. 
tihLirnlann yalnız bir arada ve 

ir sır.ada değil, aynı zamanda 
çok derinde olmalarının lazım gel 

i ~i anla§ılmaktadır. Ren nehri
nin bu mmtakasında birçok Al
man zenginleri, hükumete 40 _ 50 

kilometre bl)yunda arazilerini pa. 
:rasız terketmi§, ıira burada kuv
vetli is'.lhkAmlar yapıldıktan son-

~-JaJRUN'aa IUVESl 

Son harplerde ahnan tecrübelere 
göre yeniden yapılıyor 

.Fransızlar, Ren 'in öbür taraf mda Almanlarm 
istihkAm inşaatmı seyretmek için 

yüksek kuleler kuruyorlar 
ra geride kalacak olan büyük ma. 
den ocaklan ve fabrikalan, daha 
emniyette olacaktır. 

Sigfrid hattı muhtelif arazi ü-,. 
zerinden geçer. Ormanları ve sa. 
yısız ırmakları aşarak ta Hollan. 
da hudut boyunca uzanmaktadtr. 
Sonra Belçikaya iaerek dereler-

den tepeler üstünden.geçiyor, ce
nuba doğru uzanıyor. Oradan 
LUksemburgu kuptaralc yüksek. 
te bulunan Sar truntakaaına yük. 
seliyor ve nihayet Vogez dağla• 
nnda bitiyor. Orası esasen tabii 
bir huduttur. 

Bu suretle, 250 - 300 metre ge 

nitliğinde olan Ren nehrinin sa. 
bilini bir tarafından Majino bir 
tarafından da Sigfrid hattı çevirr 
mi§tir. 

Alman mühendisleri gibi Fran.ı 
sız mühendisleri de biltiln tabii 
fırsatlardan istifade etmi§lcrdi. 
Bugün, oradaki her tepe, her çu.ı 
kur tehlikeli birer müdafaa vaır.. 
tası olarak kullanmaktadır. latih 
klmlann giriı yerleri, tamamiyle 
ıörünmez bir tekilde yapılmıştır. 

Yer altındaki elektrı1c santral. 
teriyle, kışlalariyle, gazinolariyle 
bir sıra ki.içlik sahalar vardır de.ı 
nebilir. 

tntihkiınlarda, görünmez yer• 
terde, dü§man hilcumlannı dur .. 
c!uracak kocaman toplar bulunu. 
yor. Bu çelik kalelerin tepelerin .. 
de de tayyare topları gizli -clarak 
yer almıştır. 

Almanlar istih'kamlarını hali 
inşa etmekle meşgul. Hiç durma .. 
dan, gece gUndilz çalışıyorlar. 

Birkaç yüz metre gerisinde de, 
Fransız hududunda, tel örgülerin 
arkasında, Fransızlar duruyor ve 
Ren nehrinin 6te tarafındaki fa. 
aliycti seyrediyor. Bu faaliyeti 
daha iyi görmek için hususi rasat 
yerleri de inşa etmişlerdi. Bu ra.. 
sat yerlerinden gece gündüz Ö" 

blir sahi1deki çalışmaları takip e• 
derler ve gözlerinin önünde kil. 
me küme Alman işçi ve aslccrlcri.. 
nin durmadan çalıştığını görür" 
lcr. 

işte bu takip Almanları rahat .. 
eız etmiştir. Çektı1deri tahta per 
deler kafi gelmemiştir: Fransız. 
]ar rasat yerlerinden Alman bu. 
dudunda bütün olan bitenleri mU 
kemmel görUyorlar. Bu sebepten. 
her Fransız rasat yerinin önüne, 
ayrıca tenteden yUkaek bir du .. 
var çekmişlerdir. ' 

Şimdi Fransızlar daha yükseli 

<~· 15 incide) 

- - - - ... ~ 

fngi?tae ile Ff111ifm' iriiıiiMakı .,_Cilt Kale 'boğa~tida geçeft cumarte.ti gıinU 
hizaltı gemilerine kar11 boğazsa milda/Ga8ı manevrası yapı1mı~tır. Ve.sek.! 
~to muhribi denize ~ MMıett e bombalar atmı17, mua.zzcm .nı sütmıla. 
Jniu.~ l~Jlhr· 

1 . 1 • ( •·-= :ae "" 

Ltmara'i!,a Hayi1fllir'kto ~ ~ar, lflerinden birinin çe7ırerinl Jli.!ter 
~emberlayn~ benziyen bfr 'fl'l&ke Ue ört~ler ve eline~ ımahııt §CTMtyeai. 
"' ~1ı1ıer. Ona bakan ~,. 11a .yretı 'l.ıe ~leri ~e pe'k gt;ııeı 
WörüJaym-. 
J111,...,,. but.tn., JJHliUz guetui 1WM" 04 t1c1w ~. Ç~ 8tri t41,1it 
'°'""° "4Jin ki eeviyor. 
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Mis .5irley Ros çevirmekte o1duğu 
bir filmde dil§m~ ve ağar surette ya. 

ı ralanmıştır. 

1 



Resimli . dünya havadisleri 

Fransızlar havada yii.kselme Tekonmu kırmak iizcre bir neııi '?lava dalgıcı,, ma1cinc1eri ioat etmı,lerdir. Ge"çenlerile 
havada yükselme rekorunu 11 bin metreye çıkararak kıran ltalyan tayyarecı1eı'.i 'lın]XJlı bir tayyare içinde yükselm~
lerdi. Fransı~lar bu iş için dalgıç elbisesine benziyen bir elbise '!fOpmı§lardır. Kauçuktan YGP11mı bu eU>ise!fl giyen 
tayyareci havada par~ütlc tayyareden atlıyorak binlerce metre '!/Üksek"ien ~ inmekte, "" unada alete merbut 

oksijeıı tüpleri11dcki oksijeni. teneffüs ctmek"tedir. 

'.A mcrika1ı mu1ıarrir Fl'at;er Prat tienit harbine ço7: meraklı bir ad.aflımış. 

Eline vurrııış<ık ve hafif bir tahta ile bir ustııra olıyor ve lx'v}lıyor ki~ik 1.U. 

,çiik harp gemileri yapmtya .. Bıtgüıı Flercr Pratın ya71tıfjı Z1rhlı, knııxızör 
diğt.,r biiyii.k, küçiil; harp gcnıilcri11in !ft>ldinıı binleri grrnıcktedir. Çiinlcü •mı.. 
harrir on seneye !ıakm bir ::anuuıdanb er; bıı i§k: meşauldiir. 
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Dfüıya kadınlar ar<Uı 'ızu" atlama •!tun. 
piyonu olan Viyanalı !! yaşında Ger· 
da Oattlieb NevıJorkta bir 8C!Ja1uıt yap 

ml§hr . .Amerikalı gazeteciler spor sa.. 
halannd.a olduğu gWi, tabii hayatta da 
bazan kendisini tutamayıp önihıc gc. 
len manialardan utlıyan bu genç uc gii
:-:el ktzın ~·· cntere3an resmin! alma.ğa 
muvaffak olmı~Zard&T. 

' 

SÔn §ÖZ hantıİSİDİD? 

Tayyare tahtelbahiri 
alt edecek mi? 

Hiç bir harp vasıtası denizaltı 
gemileri kadar münkaşa mevzuu 
olmamtştır.. Denizaltı gemileri 
gözden kaybolabilmeleri, tonila
to1arınm ağır olmamaları ve bil. 
hassa çok uçuza- çıktığı için en 
fakir devletlerin bile bütçesine 
uygun ve maliyetinden çok bü.. 
yük tesirler icra edilen bir silah· 

tır. 

Denizaltı gemilerinin bir müda 
faa vasıtası mı, yoksa bir tecavüz 
silahı mı olduğu tesbit olunamaz. 

Ancak birç.ok devletler bu ba. 
kımdan denizaltı gemisinin mahi
yetini tamamen tesbit etmek ga
yesine düşmü§ler, bilhassa 1917 
denberi İngilizler denizaltı gemi. 
lerinin bir müdafaa vasıtası ola
mıyacağını ileri sürerek, mütead.. 
dit bahri konferanslarda bu silaha 

b~m~nzbir~~c~~~~ 
dır. 

üerçi harpten evvel deniz üze
rinde sözünü kanun gibi dinleten 
.tngiliı: donanması ci::nizaltı .., 
}erinin taarrnzundan çekinm~yor. 
du. fakat umumi harp senelcr.n•n 
feci tecrübesi düşman tahtelbahir 
}erinde deniz üzerindeki donan. 
ma vaziyeti, yolcu ve tüccar ge
mileri için amı:nsız bir tehlilce o!
çk ~unu isb.ı.t etmiı?, harpten son. 
ra ela Cenevrede toplanan deniz 
ko .ıferansındn İngilizler ve Ame
rik:ılılar denizaltı gemisinin b:r 
ır.iıJnfaa silahı olarak kabul olun.. 
ma.;ını ve hu esas üzerine inşa e
ciilmcsini ileri surmüştür; fakat 
tabiidir ki denizaltı gemisinin mü 
dafaa veya taarruz silahı olarak 
muayyen bir tip halinde tcsbiti 
miimkün olamamıgtır. 

Kara aillhları gibi deniz silah
larının 4a yalım yapanlar tara. 
fından Myaslarma ~re be.zır .. 
landığı ft llarlcen 'bir formül ta. 
yininc imk5n clmadıi!ı muhakkak 
tir. 

Ant:ak sahiller 

600 ton ağırlı&ında hafif deniz&ıl
tı gemileri irışa olunabilir. 

Maamafih denizaltı gemilerin
den harpte azami istifade etmek 
her ne kadar kabil ise de, yalnız. 
ca bu gemilerden mürekkep bir 
filonun da hiç bir netice elde ede. 
miyeceğini teslim etmek lazım. 

dır. 

Bin beş yüz ton ağtrhğında 
muazzam den"zaltı gemi'eri bile 
yalnız başlarına pek müessir ola

mazlar .. 

Umumt harp sıralarında Al
manya denizaltı gemilerine çok 
bilyük bir ehemmiyet vermiş. fa. 
kat neticede (200) parça gemi 
daldığı sulara gömylmüştür. Bu. 

günkü tahrip silihları umumi 
harp senelerine nisbctlc çok te. 
rakki etmiş olduğundan bu raka
mın birkaç misline çı'kmast da ka 

bildir. 

Umumi harp senelerinde Al
manlar bu mu~z?.a'tl denizaltı 1L 
losiyle ingilizkrin ceniz üstüne 
hakim olmalarına tamamen mani 
olamamışlar, ancak müttefikleriy 
le temasa ve yap lacak yardımla. 
ra mani ~lab:lmislerdi. 

Denizaltı gemileri istenilen da. 
kika suyun üzerinde hareket et
mek, arzu edildıği zaman da su
ya dalmak kudretine malik olma. 
larına göre ilci ayrı kabiliyet gôs. 

terirler. 

Su al~ına gizlenerek gözden 
kaybolması denizaltı gemilerini 
diişman taarru~undan sakla;· ı. 
maz .. Ayni zamanda denizaltı g~
milcrini ses verm:vecel 

sokmak ta icabeder. Su içine va• 
zedilen mikrofonlar vasıtasiyle 

daha uzak mesafeden dcnizaltın. 
da bir geminin seyredip etmedi.. 
ğini anlamak kabildir. Bu şekilde 
muhtelif yerlere bırakılacak bir. 
kaç bomba vasıtasifle, bilhassa 
priskopunu çıkaramadığı takdir'~ 
de deniultında körü körüne sey .. 
redecek bir tahtclbahiri vurmak 

Denizaltı gemilerinin sürat ha. 
kımından denizüstü filosunun 
mt.htaç olduğu hıza malik olma. 

lan icabetmez. 
Tahtclbahirlerin azami &ürat\ 

saatte 37 kilometre olduğu halde 

son tecrübelere göre 80 'kilomct. 
re giden torpidolara müessir ola .. 
bilecek vaziyettedirler. 

Ancak denizaltı gemilerinin 
mümkün mertebe seri dalmaları 
icabeder. Aksi halde düşman ta .. 
rafından vurulmaları kolaylaşır. 

Şimdiye kadar bir tele makine 
ile tahtelbahirlerin hem deniz üs. 
tünde, hem de suyun altında sey .. 
rini temin etmek mümkün olama 

mıştır. 

Denizaltı gemileri suya daldık.. 
lan zaman elektn1c motörleriyle 
çalışırlar ve bu cereyan su üze .. 
rindeki seyir esnasında çalışan 
Dizel motörlerinin çalıştırdığı di· 
namolar vasıtasile akümülatörler 

de hazırlanmış olur. 

Bu akümülatörler. gerek ccsa • 
Metleri ve gerekse sikletleri ha. 
kımın::an denizaltı gemileri için 
büyük bir zorluk yaratmaktadır• 

Jar. 
Bilhassa ihtiva ettikleri asi<l 

sJlfurik gemi için daima bir ölüm 
terlikesidir. Zira deniz suyu ile 
asid suHurik birleşiııcc, klor inti .. 
şar edeceğ:nden bütün bürettcbı. 
tın zehirlenmek tehlikesi mev:mu 

bcıhsolaldir. 

Su alunda seyrederken elektrik 
m ;törleri denizaltı gemisine ev-

( Dernmt 10 wıcıı so.yfaôtı) 
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Klark Keybl nasıl 
meşhur oldu? 

Bu kısa hikaye hayli meraklıdır 
l{lark Keybl ile güzel yıldız 

lfirna Loy Çılgın sinemacı i
simli bir kordele çeviriyorlar. 

Büyük müşkülatlnr içinde an-
cak beş ay gibi uzu:ı bir zama • 

nda biten bu filmde l{eybl bir 
si:ıema reportajçısı rolünde gö
rülmekte ve dolayısile çok kor_ 
kunç ve müşkül sahneler çevi::

mcktedir. 

Güzel yıldız Mirna Loy ise ta 
yyareci rolündedir. 

Bu münasebetle bir gazetec 
i Klark Kcyble sinemaya nasıl 
intisap ettiğini sormuştur. Art 

ist sinema hayatını şöyle a:ıla.L 
mıştır: 

-llk defa olarak rol alırıış
tım. Bu gün gibi hatırımdadır. 
Rejisör ban,a omuzlarından sar. 

6 - KURUN'u11 1 L..\.VESI 

sınız. Biraz kuvvetli vurun, yum 
ruklarınızı sıkın. Küstah bir er. 
kek rolü yapıyorsunuz, demiş
ti. 

O zamanlar Holh•utta tatlı 
sert jön prömiyeler moda idi. 
Ben de ilk rolümü, "Uçurum,, 
isimli kordelede aldım. Bu ikin. 
ci derecede bir roldü. Baş rol. 
de Nevyorkta..,gclmiıJ bir jön 
prömiye _oynuyordu. 

Bu jön prömiye Uçurum kor
delesile hakikaten uçuruma yu_ 
varlandı. Fakat ben yükseldim. 
Bu gün bunun nasıl olduğuna 
hayret ediyonım. 

İlk rolüm çok nahoş idi. Jan 
J(ra\•fordu tokatlıyor. ona e. 
hemmfyetsiz bir şey gibi mun
mele ediyor ve canım istedifi 

zaman şarkı söyletiyor6um, ser 
seri tipte bir roluni vardı. Eğer 
bir parça param olsaydı, mu. 
hakkak bu rolü kabul etmezdim. 
Jö:ı prömiye rolünde muvaffak 
olabileceğime kanaatim vardı. 
Fakat bir kaç doların hatırı i. 
çin bu rolü kabul ctmeğe mec
bur kalmıştım. 

11k olarak üç günlük bir an. 
laşma yapmıştım. Fakat yirmi 
yedi gün çalıştım. Ondan sonra 
artık sinema tilcmine kapağı aL 

mıştım. O zaman evvelce zan
nettiğim gibi güzel olmadığıma 
dikkat ettim. J<""akat bu da mu. 
vaffak olamamak için ma:ıi teş 
kil etmezdi. Çünkü kadınların 
güzel erkeklerden hoşln.nmadık. 
larını l!örmüstüm. llk adımdnn 

' 

r 

1 sonra yavaş yavaş daha nazut 

roller oynamağa ve sonra da 
işık jön prömiye rolJcı·j yap .. 
nıağa başladım. Fal{at bu kor. 
delelcr beni tatmin etmiyordu. 
Sert bir rol istiyordum. 1şt<' bu 
sırada tecrübe uçuşu isimli kor. 
delede aradığımı bulabildim. 

Mir:ıa Loy ilk çevirdiğim bu 
filmde hoşuma gitmiyen bir son 
kısım oldu. Ben sonunda ölmek 
istiyordum, fakat reiisör doğru 
bulmadı. 

Yine Mirna Loy ile en son çe
Yirdiğim "Çılgın Sinemacı., kur. 
delesinde de rejisör ve senaryo. 
yu yazan muharrir ile mücade. 
le hali:ıde çalıştım. Her ikisi de 
benim daha tehlikC'li roller yap .. 
mamı istiyorlardı. Hattfi stüdyo 
ya. böyle tehlikeli rollerden vaz 
geçmemi rica eden binlerce mek 
tup geldi. 1'""akat ben nazik er .. 
kek rolleri oynamaktan zevk: 
duymuyonım. Rolümde bir ~id .. 
det, bir tehlike görülmelidir. 
:Ben daima acar rolleri tercih e. 
derim. Haı;ıa~ı hareketli V<' yum 
ruğunun ku\'vetile yasıyan bil" 
insan olmakta:ı zevk duyarım. 
Ben kadınların yumuşaklığın • 
dan ziyade sertliğinden hoşlan.. 
<lıklarını kendilerine itaat etmi
yen, vermek istedikleri:ıi zorla 
almasını bilen erkeklerden hoş. 
landıklarını gördüm. 

İşte ben, bu haşarı ve sert de.. 
likanh rollerile kendime bir mu
hit temin etmiştim. Şimdi do 
yeniden ayni roUeri oynamak, 
yi:ıe eskisi gibi atak bir deli • 
kanlı olmak istiyorum. Holivu. 
dun zannettiği gibi yumuşalC 
l>ir genç değilim, asıl hüviyeti~ 
mi temsil edecek vurucu, kıncı 
çehremi yeniden takınacağını.,. : 

"Çılgın Sinemacı,, kurdelesin 
<!e ve daha bir çok filmlerde 
Klark Keybl ile beraber çahş .. 
mış olan Mirna Loy beraber ·ÇC. 

virdikleri filmlerden bilhassa 
(Ge<:e uçu~u. Karısı ve daktilo
su, Tecrübe uçu.5u ve oihnyet 
Çılgın Sinemacı) kurdelelerindo 
mark Reybi ile çok iyi anlaş. 
tıklannı söyledikten sonra her. 
ikisin.in de sinema alemine inti. 
saplarında ayni talihsizliğe düş
tükleri:ıe işaret ederek şöyle 
demiştir: 

- Sinema alemindeki ilk n.- , 

dımıınızda Klark Reybi ile be. 
nim vaziyetimde büyük bir ya
kınlık görülür. O sahneye fena: 
erkek rolleri ile çıktı. Ben de 
zavallıları zehirliyerek öldüren 
meşum bir kalpsiz kadın rolUy. 
le ba§ladım. Romantik mevzu • 

,(Devamı 10 uncıı say/ada) 

mu? 
Küçük b!r imtihan 

Korkak mısınız, cesur 
So~duğumuz suallere cevap .vererek bunu derhal öğrenebilirsin iz? 

• 

l 

.. 

Bu suale belki siz de birde:ıbire \'e 
kendi kendinize bile cevap veremezsi
niz. Belki cesursunuzdur da, farkında 
değilsinizdir. Belki korkaksınızdır da 
kendinizi cesur zannedersiniz. 

Onun içi:ı, kendinizi bir imtihan eL 
mek lıizım. Burada, bu maksatla bir 
sual listesi neşrediyoruz. Her suale "c. 
vet., veya "hayır,. cevabı verdiğinize 
göre, ayrıca gösterdiğim.iz listedeki ra
kamları yazacaksınız, ccm veya tarhe. 
deceksiniz. 

Sualler bittikten sonra çıkan netice 
en fazla 114 olacaktır. O zaman fevka. 
Iade cesur bir insansınız demektir. 30 
veya 80 deı yukarı ise, yine cesur sa
yılırsınız. 80 le 60 arası cesaretiniz or. 
ta derecede demektir. 50 den a.sağı ise 
ces:ırctinize hiç güvenmeyin. 

't-Yo!un ortasında iken karşınıza. 
birdenbire bir otomobil çıkarsa 
telaşlanır mısınz? 

2-Yüzmeyi sever misiniz? 
3-Dağda yolunuzu kaybederso.ıiz 

n)Güncşin istikametine doğru 
yol tayinine mi çalışırsınız? 
b)Gelişigüzel, bir tarafa mı gider 
siniz? 

c) Oturur ağlar mısınız? 
4-a) Kaç defa aylığınızın yükseltil. 

mesi için çalıştığınız yere müra
caat ettiniz? 

b)Kız veya erkek arknda.şları:ır. 
zın istediği fakat sizi., sevmedi. 
ğiniz bir şeyi kaç defa reddetti
niz? 

c)Hoşa gitıniyecek bir hakikati 
gizleyip kaç kere kolay bir yalan 
söylediniz? 

5-lntihap salahiyeti sizde olsa, 
a)Kenp,inize uygun bir iş mi se. 
çerdinfa? 

b)Teşebbüs sahibi bir in.san isti. 
yen iş mi? 

!>-Tayyareye binmek teklif edilse: 
a)Binmek istediği:ıiz için mi bi
nersiniz? 

b) Teklifi reddetmemek için mi? 
clYoksa red mi edersiniz? 

1-Yolunuza bir inek sürüsü bulun. 
duğu tarla çıksa: 
a)Ttlrladan mı geçersiniz? 
b)Etrafından mı dolaşırsınız? 
·a)Ciddi bir ameliyatı mı göze a.. 
lırsınız? 

b) Yoksa ömrünüz oldukça sakat 
kalmayı mı? 

9-Birisi:ıden bir .şey rica etmeğc 
mecbur olsanız: 
a)En sonu anı mı beklersiniz? 
b)Yoksa ilk fırsatta ister misi
niz? 

1.0-Panııyırn P."itti<?iniz zaman: 
a)S:ı!ınC'ak, tayyare tecrübesi l?İbi 
C'ğlcnceleri mi tercih edP.rı:ıiıfo.) 

Cevaplara ve rilecek 
numaralar 

1 - ''Evet,, diyorsanız yekundan 
3 çıkaracaksınız. (Hayır) diyorsanız 
bir şey yazmayın. 

2 - (Evet) diycrsanız en fazla 
S yazabilirsiniz. 

3 - a) S ilave edin; b) hiç bir 
şey yazmayın; c) 10 çıkarın. 

4 - a) Bir kere veya daha fazla 
ise 1 O ilave; hiç ise sıfır, b) bir de. 
fadan fazla ise S ilave; hiç ise S 
tarh; c) bir defadan fazla ise 3 tarh; 
hiç ise 10 ilave. 

5 - a) Sıfır; b) S ilive. 

6 - a) 10; b) s ilave; c) 10 tarh. 
.1 - a) 3 ilave; b) 3 ;tarh. 
8 - a) S ilave; b) S tarh. 
9 - a) 3 tarh; b) 3 ilave. 

10 a) S ilave; b) S tarh. 
11 - En fazla S. 

12 - a) 20 ilave; b) ıo tarh. 
13 - a) 5 ilave; b) S tarh; c) 10 

ilave. 

14 - "Evet,, diyorsanız 10 ilave; 
"Hayır., ise S tarh. 

ıs - a) s ilave; b) 3 tarh. 
16 - a) 10 ilave; b) S tarh. 
17 - ''Evet,, S tarh; 'hayır., sıfır. 
18 - "Evet., S ilfive; ''Hayır,, sıfır. 
19 - "Evet,, S tarh; "Hayır,, S 

ilave. 

blYoksa tüfek atmayı, tombala 
~ekmeyi mi? 

1l - Hızlı gide'."! bir otomobilde şoförün 
elinden direksiyonu alıp kendiniz 

idare etmek ister misiniz? 
12-...<:;evdiğiniz birisi yanan bir bin.aua 

ise: 
a) Koşar kendisini kurtarmnı;u 
teşebbüs eder misiniz? 
e) Yoksa itfaiyecilere mi bırak11 ~ 
sınız? 

13-Pek ta:ıımadığını 
caninızı sıkan bir 
sa: 

bir rnuhitt 
y konwsuhır. 

a) Çıkıp gider misiniz? 
b) Sesinizi çıkarmaz mısınız) 
c l Yoksa fikrinizi açıkça soy!er 
misiniz? 

14-Tanıdığınız kimselerle berabet 
.konu~urken babanızın orta halli 
bir adam olduğu:ıu söyler misi
niz? 

15-Kendinizi hasta hisseder ve Ec. 
bebiui bilmezs€'niz: 
alDoktora gider misin.iz? 
b) Yoksa ihmal mi edersiniz? 

16·- Mühim toplantılarda, 
a) N'eşeli mi bulunursunuz? 
b)Asık suratlı mı? 

17 Tamamile sevmediğiniz birisile 
evlenmeyi bekar kalmağa tercih 
eder misiniz? 

18-Öliimü hiç hatırınıza getirdini7 
mi? 

19-Ellisi:ıi geçen insanlara acır mı. 
sınız? 

lA>ndrarl.~ rıııısi1d vt: salıne Saflatı 
a,

1
:lUfemi.si tara/mium her sene yapılan 

miisabaktıyı bıı yıl Lc01ıora Stoıı ismin 
delri vu hız 1,xz::aıımı~ ve kendi$i11e nu·~ 
1ı 11r sa111ıc ı~mıın istminc i:xı/e edilen 
"Alcksande· Korda,, 1."Upcrsı vcrilmi~tir. 



S .. h . . . -O on ·soz , . angısının -{ 
Başlarafı 5 incidı 

vela bir çeyrek saat müddetle 
18,S kilometre bir sürat temin e. 
derler. Fakat yirmi saat deniz 31· 
tında kalabilen bir geminin silrati 
yavaı yavaş yedi kilometreye ka. 
ıiar tenezzUl eder. 

BugUnkU harp silfıhlanna göre 
denizaltı gemilerinin en mütl:ıiı 
düşmanı tayyarelertlir. · 

Her fCyden evvel tayyareden 
lceıif, deniz üstündeki teleskop
la keıiften görüş bakımından da. 
ha elveri§lidir .• GörUş zaviycai • 
nin çok geni§ olması ve bilhassa 
malik olduğu .irtifadan birkaç 
metre denize gömU:nıüı bir tah. 
telbahiri g5ri.ip vurabılmeai nok· 
tasından da tayyare tahtelbahirin 
en tehlikeli düşmanıdır. 

Bilhassa deniz üzerinde hare. 
ket eden bir ıtahtelbahire karıı 

tayyarenin !aikiycti §Üphesiz ki 
pek fazladır. ispanya harbi bize 
bunun çok yakın misallerini ver· 
rniştir. 

Tayyarenin tahtelbahir için ta. 
mamen tehlikeli olamryacağıru bi 
le kabul etsek şüphesiz ki deniz 
üstU filosu için en }'aman bir dÜJ 
mandır. 

-ııııınııuıııııuıuıııııııuıitııııuıuıımııııuılJiiliiii 

rnilyon liralık bir delili de caba. 
dan \'ermi~ oluyordu. 

Çilnkü Con Marslcy denen ıı· 
dam milyonlarca lira sahibi biri 
idi. Bir çok gemileri, dcmi.ryol
ları, fabrikuları vardı. Gerek 
maliye ve gerek siyasette mU. 
him nüfuz sahw bir adamdı. 

lşte böyle b'ir adamı Dük Öan 
kan idam sehpasnıa göndercbi· 
tecck vaziyette bulu:ıu:rordu. Bu 
na da~ şimdi iki bin İngiliz li.. 
rasına, .kendi suçunu örtmek 1. 
çin satm almak üzere olduğu 

vesikalar sayc;-ı:;fode mu\'affak ,o 
luyordu. 

Snrp Karlo ~ 
- Hor halde vurdugun toka· 

dı çok hızlı aşketmişsin ki, bi. 
raz SC1'8Cmlcmişim, dedi. Oku -
duğumu birdenbire kavrıyama
dmı. Fakat şimdi bUtll:ı inceliği 
ile kavradım. f;mirlerini ifaya 
hazırım. 

Kartonun bu yaltaklnnışı Dnn 
tanın kahkahnlarına karıştı. 

Karlo. az önce yediği toknt
:an hfı.lit yanmakta olan y.a:ıa -
~nı bir kere daha uğuşturdu. 

Bir taraf tan da, Con Marsley gi 
bi bir milyonerden kopanlncak 
Darayı diiı,UnUyordu. 

Snep Karlonun ke:ıdinc göre. 
,lanlnrı vardı. 

(Devamı 1ı.(lftoycı) 
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Birka~ ay evvel hpanya sula· 
rında uarruza uğramış olan Al. 
manlann Döçland zırhlısı bize 
bunun en açık bir misalini ver
miştir. 

bpanyarun hu1cumetçi kuvvet. 
leri kara sularında rastlayatakla· 
rı bütün harp vuıtalannı bomba. 
layacaklannı a5yledikten sonra 
hangi millete mensup ~duğu meç 
bul -sift motörlü muazzam bir 
bombardıman tayyaresi aaatte 
600 ldlometrelı'k cehennemi bit 
ailraUe on yedi .saniye müddetle 
Almanlann göz.bebeği ve en mo
dem bir tekilde yapılmış, dilnya. 
run en muazzam kruvazörü olan 
Döçland Uzerlndc uçmuıılar ve 
ilç saniye sonra, cüvertede bulu· 
nan bahriyeliler benilz sığınakta. 
ra girmeğc vakit tutamadan, kcn 
dilerine bomba atan tayyarelere 
toplarını çeviremeden, çıft motör 
lU tayyare bulutlar arasında kay. 
bolmuş, cehennemi bir süratle 
meçhullere doğru uçmuştu. 

Bu vaka bize müstakbel hava 
taarruzlarının ıiddetini anlatma· 
ğa kafidir. Hava bombardımanla. 
rı şüphesiz ki mlistakbel bir har· 
bin en tesirli tarab .clacaktır, 

Yine yakın misallerden Çin • 
Japon harbini alabiliriz. Japon 
tayyare kuvvetleri Nankin ve 
Şanghay şehirlerini büyük bir 
şiddet ve ayni zamanda muvaf. 

fakiyetle bombalamııılardır. Evet 
muvaf fakiyetle diyoruz, çilnkil 
harbin her cephesinde olduğu gi
bi bava bombardımanlannrn da 
bir hususiyeti vardır. 

Tayyareler ne kadar büyük bir 
ıüratle seyrederlerse etsinler, ga 
yet kati hesaplar sayesinde hiç
bir zaman hedeflerini şaşırmazlar 
ve bombaları bUyilk bir itaatle 
vuracağı yeri bulur. 

Hiç temenni etmediğimiz müa. 
takbel bir harpte artık en büyük 
rolü tayyare oynayacaktır. 

Umumi harpte büyilk bir deh· 
§et yanıtnuı olan denizaltı gemi. 
terinin modası geçmJı sayılabilir. 
Modem harp silahlan arasında 

biltiln mü,kül vaziyetlerine rağ. 
men en tesirlisi şüphesiz 'ki tay· 
yaredir. 

Baş döndürilcli bir süratle iter. 
lemekte olan medeniyet yirminci 
asrın ilk yarısmda en ,dehıetli 

harp silahı olarak her gün terak
ki eden bir tayyare sanayii yarat 
mıştır .• 

Fakat muhakkak ki medeniyet 
daha son sözlinil söylemiş değil. 
dir. Seneler kim bilir; daha neler 
·gösterecek. Medeniyetin insanla. 
n öldürmek için nasıl büyük bir 
hı~la ilerlemekte olduğunu mey
dana koyacaktır. 

MUZAFf.ER ACAR 

••••••••••••••••••••••••• 
: Atama taş o!aydım : 
: lstanbulun dilinden t 
• ·· Bu 5İmsiyah ınmklerle· sabah .mı bana gelen? : 
f Y olua gecede miyim, karanlık mı dökülen? • 

• t .Böyle aabah mı olur# hani bunun ıüneıi? ; 
t Görmedim_, .görükmcz, daha bunun bir eıi. • 

: . Renklere de ne oldu? hepıi birden silinmiı. : 
t Karanlık, örtü gibi, niye her ıeyc İnmiş?. t 

•. Bil ki d d k .. ' .. d" • t . mem ; arz mı ur u, yo sa guneı mı 50n uı t 
• Neden, niçin, bu sabah, yurdum siyaha döndü?. t 

: Bu rüxgir ne .öylüyor, bana böyle derinc?en? , ,: 
• Gidenin kedc~den, gidenin kederinden. • • • t Sus! ıen, kudunnuı rüzgar, artık söylenme yeter. ,. 
• En zalim iıkenceckn, hııberin daha beter. • 

: Demek artık alıyor, Ankara "O" nu benden. ı 
t Demde O'na dönecek, mağrur haılar her yerden, t 

! Bu günü gönnedense: yıldınm!a dolaydım ... : 
• lstanbu'I olmadanMt, Atama l.af olaydım. • 

• '· BERİA TUR • ,. . 
~··~·············~·····~~ 

klark Keybl nasıl 
meşhur oldu? 

(B<J§ tarafı 6 1ncıda) 

lar üzerinde rol 'alıncaya kadnl' 
da rejisörlerle bir hayli mücade
le ettik. Şimdi en .z.iyade sevdi
ğim Çılgın si::lemacı kurdelesi. 
ni tamamlamağa çalışıyoruz. 

Fakat bu film çok müşkülAt i· 
çinde yapılabiliyor. llk hafta 
Klark Keybl bir bataklığa yu. 
varlandı. Sonra bazı ateşler için 
de kalnuş bir tayyareden ölüm.. 
den kurtanlı. Sahne bittiği za
man .Klari:t yanmak tehlikesine 
maruz kaldığımızın farkında bl 
le dcbrildi. 
Çocuğun gözü pek canım, ö. 

IUmU bile görmüyor. Rejisör 
geçmiş olsun dediği zaman, ne. 
ye? diye hayret etti. Seyyar bir 
hastanenin dnmında uzun rnild .. 
det film almağa mecbur kaldı. 
bir parmağını yaraladı, dört 
metro yüksekten keı.,disini nşa_ 
ğ:ı attı. Tayyarenin kanatlarına 
asılı bir şekilde film aldırdı. 

Sonra bir kaç hafta da sisli 
bir havada çalışmağa ve Çin 
yemekleri yemeğe mecbur oldu 
ki, bu bana çok mü~kUl geldi. 
Maamafih Klak Xeybl de bun.. 
dan müteessir oldu ya .. 

Bu filmde Klark KeybJ, mit
ralyöz ateşi altında olan· bit 
yerden geçti. Kendisini serseri 
köpeğe ısıltrrdı ve tamam on 
bir kere de yere gömüldil. Ni
hayet ıı i:ıci def asında rejisör 
sahnenin muvaffak olduğuna 

kanaat getirdi. 
Öyle zannediyorum ki. bis 

Klark Kcybl ile bu çeşit film, 
terde çok iyi anlaşıyoruz .•• 

----------------~--~~~....;_~ 

Sinema şırk,ellerindeo 
dördü ltalyaya film 

ıgöndermiyecek 
Motr.> Goldvin Mayer,, Foks. 

Paramunt ve Ycmer Groı film 
~irketleri İtalyaya film gön.der .. 
mcmeğe karar vermişlerdir. Bu 
karan almıya sebep olan şey, ı .. 
talya hükumetinin memlekete gi 
recek filmlerin devlet inhisarı al. 
tına alınmasıdır. 

Film Kumpanyaları .İtalyan 
devleti ile uzlaşamamışlar ve zi.. 
yan edeceklerini ileri sürerek İ• 
talya ile iş yapmaktan sarfınazar 
etmişlerdir. 

İtalyan milleti bu karardan 
sonra Grcta Garbo, Norma Şirer, 
Gerikuper, Robcrt Taylor, Lorel 
Hr.rdi, ve Holivutun diğer maruf 
yıldızlarını görmekten mahrum 
kalacaklardır. 

• 

Medeniyetin hususi işlerimize bukadar karışmasına ,na buyurutur? 

Nihayet _sevgiyi ölçeı1 fılet de 

Birkaç sene cvve1 Amerikalı 

Dokt~r Marr.ton yalanı meydan.ı 
çıkaran aleti keşfederek zabt\a ve 
adliye teşkilatının işini teshil et. 
mitti.. Ayni alim bu kere de sev· 
gi ve hcyc<:anı ölsen makineyi 
keşfetmeğe muvaffak olmu§tur 

tık keşfiyle şüphesiz insaniye• 
te bir hizmet etmiş olan filim aca. 
b .. bu sefer de insanlara bir iyilik 
yapmı~ sayılabilir mi? 

Bir insa:u sevip sevmediğiniz 
hakkında şüpheniz varsa derhal 
Doktor Marston'un makincsiyie 
hakikati öğrenebilirsiniz. 

Doktor Marston'ı.n ltcşfetm;ş 

olduğu bu makine vıısıtasiyle sev 
ginizi, nefretinizi ve herhanr,i bir 
kimse ile anlaşıp anlaşamıyacağı 
nızı kolayca anlayabilirsiniz. 

Bir tek kelime ile Doktor Mars 
ton'un icadı hakiki bir kalp baro.. 
rr.etresidir. 

Doktor Marston yaptığı tetkik 
ler ve tecrübeler sonunda heye
canın en vazih bir şekilde baldır· 
kısmında hissedilmekte clduğu 

kanaatine varmıştır. 

Hissiyatını ölçtUnnek intlyen 
adamın bacağının baldır 'kısmına 

husus tertibatı haiz bir bandaj 
~nlarak kordonlar vasıtasiyle di 
ğcr uçları Doktor Marston tara. 
hndan hazırlanmış ve kendisinin 
idare ettiği küçük makinesine 
raptediliyor .. Bundan sonra ·tec. 
rübeyi geçiren adamın işi yalnız· 
ca istediği birisiyle öpüşmektir .. 
Gerek Doktor Marston, gerekse 
makinede mevcut bir dcdektör 
vukua gelen hareketleri daimi bir 
şekilde kontrol etmektedirler. ö
piışülürken duyulan heyecan, sev 
gi veya isteksizlik baldırdan çı. 
ktp makineye giden k.crdonlar 
vasıtnsiyle hususi pir tertibat sa.. 
yesinde kağıt Uzerinc bir grafik 
çizmektedir. 1§te bu grafikin şek 
line göre öpilştilğünüz adam hak· 
kındaki hissiyatınız ölçiilmüş olu 
yor. 

Scvdiğanıı: her har gi bır insan• 
dan bahsederken de ayni şekilde 
l1ayatınız ölçülebilir. 

Elde edilen grafik devamlı ve 
daimi yükselişler gösterirse sev. 
ginizin çok kuvvetli olduğu mey. 
dana çıkar, şayet grafik muayyen 
k. visler çizmiş ise kalbiniz hUk
münü Vl"rmiştir.. Ortada sevgi 
yoktur .• 

Bu tecrUbclcrc istinaden insan 
ilm~n de sevgisini daimi bir kon-

ı,eşfedildi. 

l 

l 

f 

~ 
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trole ta'.Ji tutmak imkanını bula. 
caktır. 

l!>oktor Marston'un bu keşfiy. 
le şUphcsiz ki mesut neticeler el· 
de etmek, muayyen ve ehemmi-

yetsiz bir sebep için ha}•atmda 
yanılmakta olduğunu zanneden 
kimselere hakikati ilmen göster. 
mek mUmkUn olacaktır, 

Doktct Maraton ıimdiye kadar 

yapmıJ olduğu tecrübelerde mLL 

vaffak olmuştur. 
Doktor, kocasınr. sevmediğine 

kani olan bir kadın Uzerindc de 
tecrübe ·yapmı~ ve iyi bir netlco 
elde etmiştir .. 

Kocasmın kendisine hiç bir he 
yecan vermediğini iddia eden bu 
kadını tecrübe için güzel ve ae• 
vimli bir erkekle opüştürmüı, ka 
dın hiç bir sevgi izhar etmediği 
halde elde edilen grafik kadının 
büyük heyecanlar duyablleceğinl 
göstermiştir. 

Bunun üzerine Doktor Mars· 
ton karı kocayı da ôpUştürerek 
kadının heyecanını ölçmüş ve çok 
daha güzel bir neticeye varını~. 
tır 

Bu şekilde 'kocasına karşı sev 
gisi olduğunu kuvvetle öğrenen 

lcadın,ilmin söylediği son sözle 
aile yuınısıqa yeniden bağlanmıı 
ıtır. 

Doktor Mnrston diğer bir tec· 
rübeyi de genç bir kız Uzerindc 
yapmıştır .. 

Nişanlı olan bu genç )uz başka 
bir erkeği sevdiğini zannediyor 
•• ne yapacağını düı;ünüyormuı. 

Meselenin ilmcn :halli için Dok 
tor Marston'a müracaat etmiıJ .. 
Dektor kızın baldırına ma1cineyi. 
bağaldıktan s~nra evvel!i nişan· 
lı•ndan bahsettirmiş. sonra da 
sevmekte olduğunu zannettiği 

genç hakkında sua11er sormuş ve 
r.işanlısından bahsettiği zaman 
duyduğu heyecanın daha yüksek 
olduğunu tcsbit etmiş .. 

Doktor bunun üzerine kızın 

sevdiğini zannettiği genç üzerin. 
d .• de ayni ter.rüheyi yapmıı. fa. 
kat -elde ettiği grafik'c göre bu 
gencin kalbinin bomboş olduğu 

anlaşılmı~tır. 

Doktor Marston araya girer. 
bu üçüncü şahsın aiç bir rolü ela 
mıyacağını İlmen tesbit ettikten 
sonr:ı nişanlılara ayrılmamalarını 

tavsiye etmiş ve bu sayede seviı 
tiklerini bir kere de ilmen anla
mış olan genç ni~anlılnr kıymetli 
filime teşekkür ederek saadete 
kavuşmuşlardır. 

Doktor Marston'un bu icad• 
medeniyetin çok ileri bir adımı· 
dı:. 

Medeniyetin her gi1n yeni bir 
hakikat öğretmesini candan arzu 
ederken diğer tara!taa da, yeter ı 
deriz .. 

Medeniyet hususlyetlerimize 
bu kadar karı~masın. 

7 - KURUN•'"' ILAVE~ı 
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Her fGsh, duyulmamış heyecanların membaı olan, bu harlkulô1e meraklı zabıta romanı, 
lngiliz zabıta romnncılarının en taoıomışlarıadotl MAKSVEl..ı ORANTın en yeni eseridir 

Kısa boylu bir adam, cad
de boyunca yavaş yavaş iler1i. 
yordu. Sabah güneşi, o kadar 
kuvvetli değildi. Bununla be
raber, kısa boylu adam şapka
sını sanki güneştc:ı müteessir 
oluyormuş gibi gözlerine kadar 
indirmişti. 

Bu gözler ne zayıftı, ne de 
hastalıklı idi. Bilakis çok parlak 
ve zeki bakışlı şey.lerdi. Hele 
şimdi delice bir ışıkla parlıyor. 
du. Zira bu klsa boylu adam, . 
kendi hayatını tehlikeye koya • 
cak bir teşebbüsün eşiğindeydi. 

Korkmuyor değildi. Fakatiçe 
risinde iki bin lngiliz lirası al
mak arzusu, korkusu:ıdan daha 
kuvvetli idi. 

Öyle bir işe girişmek üzerey. 
di ki, bu işin bütün kozlarının 
kendi elinde olduğuna kanidi. 

Bu adamın adı Leo Bari idi. 
Polise olduğu kadar, Londranın 
bir çok sabıkahlarınca da ma _ 
Iiim bir adamdı. Bu münasebet
le şimdi gittiği yer, bir kere da. 
ha ehemmiyetle mütalea edile. 
bilir. 

Yolu:ı yarısında sol taraftaki 
sokakta Dük Dankan adında sa 
man altından su yürüten bir a
dam oturuyordu. 

Kocaman bir ev.. En güzel 
mefruşatı,_ döşenmi§ odalar. 
Renk renk bir bahçe .. 

Duk Da:ıkan bu yeri kendi pa 
rasıle al:mstı. Mu.,tazam sureL 
te vcrrılcrini veriyordu. Kimse 
kcndısin.e bir suç isnat edemi • 
yordu. 

B11Dunla beraber, bellibaşlr çe 
t•l•, bilhuaa 1.t>.rs, huysuz hay. 
dutisr, bir &e ıtrıneden evvel 
Düt D&hku o~ bltişare ederdi. .... 

Da.nb.ııı11. \ıb de muavini 
ftt'di: .Snep Ka.rtoı 

t'u ha)l;te lcr.ndisl. muavi:ıi ve 
adli i~erl bU.tilıı in~liğile kav. 
~bir ınfltehust! heyetle bir 
Hltte Dia Dan.kMı. Londrnnın 
bır ~ .. lhf'ıl!UD1 bAdisclcrini hla
r• ~n '~rJ! elli olnrak tclak. 

ki etmekte hiçbir mahzur yok .. 
tur. 

Leo Bari, işte bundamı gör -
meğe gidiyordu. Bu adamla hu. 
susi surette konuşacaktı. Belki 
kendisine müsaade etmek iste. 
miyeceklerdi. Fakat o, her hal
de zorla konuşmak azmindey. 
di. 

Leo Bari:ıin cesareti, burada 
da kalmıyordu. Daha ileri gide. 
rek Dük Dankanı tehdit ederek 
ondan para koparmak niyctin
d~ydi. Tam iki bin .İngiliz lira. 

,sı almağı ümit ediyordu. 

Evin önüne gelip te bahçe ka
pısından içeri girerken. elimin 
yaptığı iş, beli;ıden tabancasını 

çıkarıp taflanların arasına at
mak oldu. Sonra silahsız bir 
halde Dük Dankanın dairesine 
doğru yürüdü. 

Silahsıulı ve bunu düşünerek 
böyle yapmıştı. Zira Dankan gi. 
bi bir saklı haydnıılun bilhas. 
sa bir çok adamlannın bulu:ı -
duğu evine tabanca ile gitmek 
bir intihardı. Suikast fikri ver. 
mek istemiyordu. 

Çeneleri biribirine kilitli gibi 
sımsıkı yapışmış bir vaziyette 
ve eli cebinde olarak yürüyordu. 
Cebinde Dük Dankandan istedi. 
ği parayı almağa yardım edecek 
evrak vardı. 
Kapının zilini çaldı. İri yarı 

bir uşak belirdi. 
Uşak hiçbir şey söylemedi. 

Yal::ıız onu içeri aldı ve gayet 
zevkle döşenmiş bir koridordan 
geçerek bir büyük salona çıkar
dı. 

Salonun bir köşesinde bir bi. 
lardo dairesi görünliyordu. Şık 
giyinmiş bir kaç adam, yeşil 

çuhalı masaların etrafında o. 
yun oynuyorlardı. 

Leo Barinin girişini hiç biri
si farketmedi. 

Yal::ıız bir adam vardı ki, o, 
Leo Bariyi görmüştü. Bu nd:im, 
bir sandalyeye oturmuştu. Yanı 
b:ışında bir kü~iik masa vardı. 
:Masanın iizcrinde bir telefon bu 
lunuyordu. 

Leo bu adamı derhal tarudr. 
Bu adam, Dük Dankanın mua.. 
vipi Senp Karlo idi. • 

Snep Karlo, Lcoyu görlir gör
mez yeri:ıden kalktı ve o kadar 
yavaş yürüyerek kendisine yak. 
!aştı ki, adeta ayaklarının yu. 
muşak halı üzerinde yürüdüğü
nü zannederdiniz. 

Yanmn kadar geldi. Sonra 
Şöyle dedi: 

- Seni tanımıyorum.. Adın 

:ıe? 

- Leo Bari! 
- Birisini mi görmek istıyor-

mn? 
- Evet Dük Dankanı. 

Snep. korkunç bir çehreyle sı. 
rıttı. On saniye sürdü sürme
ii, Lcoyu baştan aşağı kadar a. 
:adı. üzerinde silah olmadığına 
canaat getirdikten sonra : 

- Kendisi:ıden randevu al • 
~ış mı idiniz., 

Diye sordu. 
- Hayır. 

- Öyle ise defol! 

~ Barinin yüzü birdenbire 
soldu. Fakat kararından vazgeç 
miyordu: 

- Sen, dedi. Gidip Dlik Dan· 
kana, benim geldiğimi söyle! 
Kendisi:ıi şahsen görmek istedi. 
ğimi söyle! Bir cinayet mese • 
lesi hakkında görüşeceğim. Ha
ni şu Cek Skeli isimli delikanlı. 
yı katil suçile asmak üzere bu. 
lundukları cinayet hakkında .• 

Bu sözler üzerine, Snep Kar
lo tepeden tırnağa kadar soğuk 
bir taş kesildi. Bir lfihza öylece 
kaldıkta:ı sonra. geriye döndü. 
Küçük masaya doğru giderek te 
lofonu eline aldı. Konuştu: Tek
rar geldi ve Lco Bariye: 

- Haydi bakalım, dedi. Daha 
ya.şıyacak ömrün varmış. Şu 

merdivenlerden yukarıya çık ..• 
Ben de g<'leccğim. Önden yürü! 

Barri yavaş yavaş merdiven. 
leri çıktı. Ayaklan yumuşak ha 
lmın iiwrinde hiç glirültü yap
mıyordu. 

Dlik Dankanı:ı hususi dairesi 

Tercüme eden : !Hl Dk m e'lt M ü n fi r 

kuv\'etli elektrik ışıklarilc dolu 
idi. O kadar ki, ilk ağızda, Leo. 
nun gözleri kamaştı. Snep Kar. 
lo, Lco Barinin yanından ayrıl
mamıştı. Elinde bir bıçak görü. 
nüyordu. Snep bu bıçağı par. 
makları arasında oynatıyordu. 

KeJdisi. bıçağı düşmanlarına 

saplamnktan ziyade karşıdan at 
mak surctile iş görmekle şöhret 
almış bir adamdı. 

Leo Bari, cebinden şişkin bir 
zarf çıkardı. Zarfı, Dük Danka
nın masası üzerine koydu. Kil. 
çük bir yanlış hareket, şüphe 

uyandıracak bir işarette bulun. 
malda, yahut sesinde böyle bir 
mana sezdirmekle hemen oracık 
ta öldi.irüleeeği.:ıi biliyordu. 

Çünkü kapıda iki silahlı a
dam daha görünüyordu. 

Onun için gayet dikkatle ve 
ciddiyetle hareket ediyordu. 
Çünkü giriştiği teşebbüs bu cid. 
diyeti icap edecek kadar mühim 
di. Dışarda bir adam öldürül • 
müştü. Öldüren Dük Dankandı. 
Fakat o, kendisini saklamağa 

muvaffak olmuştu. Onun yerine 
suçlu diye Cek Skeli diye bir a
dam yakalanmıştı. Şimdi ci:ıa.. 
yetin nasıl işlendiğine dair bil.. 
tün vesikalar Leo Barinin elin
de bulunuyordu. 

Leo Bari nasıl yapmışsa yap. 
mış, bunları ele geçirmişti. Fa. 
kat asıllarını, başka bir isimle 
bankaya koymuştu. Şimdi ge -
tirdikleri. kopyeleri idi. Hem 
kopyelerini, hem aslını satmalC 
için iki bin İngiliz lirası istiyor. 
du. Hem peşin olarak .• 

Bunları Dankana anlattığı za 
man, Dankandan aldığı cevap 
§U oldu: 

- Demek beni tehdit edereJi 
para koparacaksın ha? Şa:ıtaj 

yapıyorsun .• 
- Zannedersem. 
Zarftan çıkardığı evrakın hep 

sini gösterdi. 
Dankan bunlan göulen geçir. 

dikten sonra: 
- Sen zeki ve c~ bir ada

ma bcnziyorsu:ı, dedi. Ne kadar 

\ 
para istiyordun bir kere daha 
6öyle bakayım? 

Leo Bari çarçabuK: 
- lki bin İngiliz lirası, dedi 
Bu rakam üzerinde bir gece 

evvel çok dil§ünmüştü. Danka.. 
nı kızdırmaktan çekindiği için 
fazla istememişti. Ke?.a şüpheye 
düşürmemek için az istememiş. 
ti. 

Dük Dankan: 
- PekaH'ı, dedi. Teklüini ka

oul ederim. Vesikaları asılları 

ve 1~opyelerile birlikte satı:ı ala
cağım. 

Snep Karlo, reisin bu kararı 
kal'şısında hayretten donakal. 
mıştı. Fakat Dük onun hayret 
ve hiddetini sczmemişti ki, bir 
işarette bulunmadı. Yalnız ma
sasının çekmecelerinden birini 
~ekti. Kalı:ı bir para destesi çı. 
kardı. 

Bunların her biri yüzer lira
lıktı. Yirmi tanesini ayırarak 

Bariye verdi. Sonra kapıdaki i
ki kişiye emrederel<: 

-Toni! Rokko! diye haykır-
. dı. Siz, bu adamla birlikte ban. 

kaya kadar gidiniz. Vereceği ev 
rakı alınız. Yalnız dikkat edin. 
Verdiği §eyler boş kağıtlar ol~ 
masın. Bankadan ayrıldıktan 

ao:ıra müsait bir yer bulunca 
zarfı açar ve içindekilere bakar 
mnız. {Sonra önündeki kağıtla. 
n göstererek:) Bunlar. banka. 
dakilerin kopyeleri imiş. Bunla. 
nn tamamen ayni ise, adamı 

serbest bırakırsınız ve zarfı a. 
lıp buraya gelirsiniz. 

,... Toni ve Rokko adı;ıdaki a.. 

4iamlar, başlarını eğdiler. Fa • 
kat gözlerinin ucuyla da Snep 
Karloya bakıyorlardı. Snep'in 
yüzü, hiddetten kıpkırmızı ol • 
muştu. 

Nihayet dayanamadı. Ve: 
Dük Dankandan sordu: 

- Ne oluyoruz, yahu! Senin 
kalbin yufkala§tı mı? Ne oldu .. 
Böyle ayak takımı bir serseriye 
boyu, eğmC'nin ne demek oldu. 
ğunu her halde bilirsin değif 

mi? 

Dük Dan kan, bunun üzerine~ 
clile garip bir işarette bulun • 
duktan sonra tuhaf bir sesle: 

- Onu bildiğim gibi, daha 
bir çok şeylerde bilirim. Sen 
vazifene bak, dedi. 

Dankan bu:ıun üzerine yerin. 
den kalktı. Karloya doğru ya • 
vaş yavaş yürüdü. Karlonun yü 
zünde hıyanet okunuyordu. E
lindeki bıçağı sımsıkı tutmuştu. 
Fakat Dankan çevik bir hare. 
ketle onun bıçak tutan elini bi. 
leği:ıden yakaladığı gibi suratı
na bir tokat vurdu. Soıu-a, kı

saca şu sözleri söyledi: 

- Senin nasihatine ihtiyacım 
olursa, sana söylerim. Şimdi 

dediğimi yap İşte o kadar .• 

Emir alan iki diğer adam. Le. 
o Barini:ı iki yanma geçtiler. 
Az sonra üçü birden Dük Da:ı
kanın odasından çıkmıştı. 

Dankan sonra, muavini Kar. 
loya dönerek, aralarında hiçbir 
şey geçmemiş gibi, dostça bir 
tavır ,.e yumuşak bir sesle: 

- Buraya bak, dedi. Şu kfı. 
ğıtlara bak. Herif neler öğren -
miş .. Bunlar içi:ı iki bin lira ver 
mişim çok mu? 

Snep }{arlo kendisine gösteri. 
len evrakı okudu. Bu vesikalar, 
öldürme suçunu, doğrudan doğ. 
nıya Dankana yüklüyordu. 

Dtik Dankanın kurnazca bir 
planı .ile suçu tamamen yüklen • 
miş ve bu gün idam edilmek teh 
likesinde bulunan Cck Skelli a
dındaki zavallı genl'in de ta. 
mamen masum olduğunu ortaya 
koyuyordu. 

Zabıta ve gazeteler, o cinaye. 
tin Skelli tarafından işle;ımiş 

olduğuna kan.idiler. 

Esas hakikn.t, yalnız Dükün, 

çetesine ve açıkgöz ~antajcı Leo 
Bariye mallımdu. 

Snep Karlo evrnkı göulen ge
çirdikten sonra: 

- Bence, dedi. Bariyi öldür. 
mek daha sağlam bir yoldur. 
Halbuki se:ı ona para veriyor. 
sun. 

Dük, şiddetle cevap verdi: 
- Benim kanaatimce de, onu 

hemen öldürmek yanlış bir hare 
ket olur. Şimdi benim istediğim 
şey, onun bankada sakladığı e
sas vesikalardır. O vesiknlan e
le geçirdikten sonra ben en aşa. 
ğı çeyrek milyo:ı İngiliz lirası el 
de etmiş olacağım. (Dük, bu sı
rada, u?.aktan birinin üzerinde 
bcllibaşlı bir kaç satıra işaret 
ederek:) Şu climlcleri tekrar o. 
kur musun? Fakat yavaş ve 
anlıyarak oku .. 

Con Marsleyin ismi geçiyor .. 
Farkında değil misin? 

' - İyi!' Fakat bunun manası 
ne? 

:Muavi:ıinin, bu güne kadar 
görmeğe alışmadığı bu aptallı • 
ğa enikunu kızarak haykırdı: 

- Sen delirdin mi be adam'! 
Con Marsley için ne diyor. Bir 
kere dikkat etsene .. 

~'l<'P Knrlo, korkudan sinmiş 
bir halde bir kere daha okudu. 
Ve bu defa, o satırlar hakikaten 

ehe'mmiyet peyda etmişti. Zira, 
Con Marsleyin bir adam öldür
me suçu ile ilgisi:ıden bahscdil. 
mekteydi. Spad Vayt adında 

kanlı bir haydutla elbirliği etti. 
ğini anlatıın satırlar vardı ve 
bu:>ların her ikisi de, Cck Skel. 
!iyi. şimdi idama mahküm eL 
mck üzere bulunan büyük cina. 
yete karışmış görünüyordu. 

Snep, vaziyeti ~imdi anladı. 

Dükün satı:ı aldığı vesikalar 
Con Marsleyi idam sehpasına 

gönderecek delilleri ihtiva edi
yordu. 

Con :Marsley, ya idam sehpa. 
sına gidecekti . Yahut ta bu ve. 
sikaları satın alarak suçunu sak 
lamak surctile kendisini kurta
rabilirdi. 

Vesikalar ise, bir müddet son 
ra Dük Danknm::ı elinde bulu. 

İl'l"aktı. 

Her halde vesikaları ilk defa 
getiren Lco Bari. Con Marsley 
bahsine ell(•mmiyct vermemiş o 
lacak .• Yoksa, o dahi bundan 
istifade etm<'k istiyerek ikinci 
bir tehdide başvurabilirdi. Ne. 
tice itibarile bir vesika satımış 
tı ki, şimdiki halde iki bin İn
giliz lirası alıyordu. Utkin bu -
lıim nüfuz sahibi bir adamdı. 

( l.ulfm ~avfa\•ı rpı•iriniz J 


