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Sayı . 7527 ~ 1627 ____ ...... '1STANBUL - Ankara Vaddesi 
•Posta kutusu: 46 (İstanbul) 

Telgraf adresi: Kurun . Jstanbul " 
Telef: 21413 (Yazı) 24370 (idare) 

f ..................... - ... -····- ..... . 

Sayısı her yerde 3 kuruş 

•• 
U ni versitemiz ita/ya, Fransız anlaşmasını 

feshetmekle ne demek istiyor! 
d 

• d Rektör fakülte randımanları hakkında 
Fransa ken ın en emin olarak bu yeoı ızahat verdi 

başlangıçtan ne çıkacağını bekliyecek Talebe ö~ü~üz?e~i. yıllar çok 
nit<SlDyan no~ason©ıa ş©~ue cdJennwor: daha ıyı yetıştırllecek 

'' 935 den beri vukua gelen hadiseler sebebile muallakta 
kalan meseleler vehamet kesbetmiştir. ltaJya hükumeti, talep
lerini zamanında bildirmek hakkını muhafaza eylemektedir.,, 

Büyük Ziraat Konyre- 1 fl~ .' ~- 1 • 
sine hazırlık "" ~;~,ı 

Yazan: ASIM us \$1 
Zira.at vekillmlz Faik K.urdoğlu , \~, I~ 

birkaç gün sonra Ankarada toplana.. ... ~ 1 . ~ 
ca.k olan büyük ziraat kongresinin t 41 
hazırlıklarını yaparken Türk gazete- ~.' \1 
ellerini do unutnıanuş. Gazetelere u- ~ ~ ff 
zun bir ınektup ile birlikte sayısı yü. ' 

·· kin Jdtııp ve basılı raporlardan zu geç 

Ticaret mektebinde 
Lise ve Orta kısımlar 

birleştirildi 
Ankara, 23 (Telefonla) - Kültür 

Bakanlığı kendisi:ıe bağlanan yük.sek 
tktısat ve Ticaret mektebinin lise ve 
orta kısımları teşkilatında değişiklik 

yaparak diğer orta okullar sınıf teşkL 
latına benzetmiştir. Bu kısım tahsil 
müddeti altı seneye indirilmiş, diğer 
ticaret liselerinin müfredat programı. 
lll."l. tatbiki kararlaşmıştır. Yeni vazi _ 
yete göre bu ders yılı sonunda mek • 
tep altnıcı ve yedinci sınıflardan me _ 
zun verecektir. Univcrsite rektörü. Cemil Bi1se1 

(Yazısı 8 iin~ii c;;ayfndl\\ 

birer tnne göndermiş. 
Bay Vekilin mektubunu memnuni- H k• h f • d d •• 1 

yctle aldık. Mektupta gönderildiğin· ase f as a neS' n e Un Ya P 1 an 
den bahsedilen kitaplar 't'e raporlar -.:..1 k 
benüzgelmemişisedeşüphesizteah- i inci ameliyat sonunda 
hürün sebebi bunların yerinde unu- ı 

tuiınuşolmnlnnde~·naır. Büyül.:pa- ('l•zı·ı ·a- mcr·cı.ı>, Bayan Emı·ne Bay ketler teşkil etmesi tabii olan eser-
ler ne kadar gayret edilse :ıııektup sil· Tunustaki yerli Frans1z askerleri, 
ratlyle seTkediİemei<ıt Kısa bir 'Za. ··• • •. ..,. · , ...... 

m~lç~~~Mında~~~~~----------~-----------~~~~~=~ E e ld 
ha~:::;~~=~ügeçenkitaplarilc Re 1• s 1• c 0 m h 0 r mın o u 
raporlar da :niçin? 

Sayın Vekil, mektubunda gazete-

cilere bu nokta üzerinde izahat veri- 'IJ'ava ~urum unu da 
or. Hükümetçe büyük bir ziraat kon- .J:I. j ~ ~ 
~esi toplamaJctnn maksat köylüleri-

mizin kalkınmasını temin için fikir- h • l • ld 
lerinden, tecri.ibelerinden vebilgl- ımaye erıne a ıla· r 
}erinden lstifn.<le edilebilecek yurt-

Ankara, 23 (A.A.) - Reisicfunhur 
Ismet İnönü on dört yıldanberi fahri 
başkanlxklariylc şereflendirdikleri Türk 
Hava Kurumunu, yü'ksek himayelerine 
almak suretiyle de havacılık davasına 
karşr, tarihi kıymeti ve derin manast 
bütün Türk milletince çok iyi anlaşr. 

lan, alakalarını teyit buyurmuşlardır. 

Türk kanatlarının yarrnki muvaffa. 

kiyetlerini kolaylaştıracak değerli bir 

takdir ve teşvik .elan bu büyük tevec. 

ciih, milli havacılığımızm, daima iftihar 

la sakhyacağı bir kazançtır. 

da..şları bir yere toplayarak umumi 
bir istişare yapmaktır. Vekalet bu 
maksatla kongı•eyi toplarken ba.5ka 
memlekctlercle zirai kallanma yolun
da yapılmış tecrübeler, tatbik edil
miş usuller, sonra bunlardan alman 
neticeler ile bizim memlcketinıiz için 
yapılan ta,,·siyelcri havi raporları ba· 
silı olarak alllka.darlara dağıtmağı 
faydalı bulmuştur. 

Japon Başvekilinin beyanat. 
ller nıemleketiıı kendine mahsus 

içtimai ve iktısadi bünyesi ,-ardır. Zi- ' ' 
;rıı.at ile hayatlarını ve maişetlerini 
kazanan köylüler ve çiftçiler, köyler 
ve çiftliklerde memleketten memle

Çindeki imtiyazlı mıntakaların 
ilgasını istiyoruz,, 

leke~, gerek yabancılar bu siyasetin 
ne olduğunu anlamalıdır. 

Konuşan: Yek ta Ragıp 

Bay Eminin aiı?ı ameliyattan soııra aldırdığımız resmi 
(Yazısı 3 ünrui. sayfada) 

kete farkeder. Onun için falan 
memlekette tatbik edilen ''e büyük 
faydalar elde edilen bir ziraat usulü

Tokyo, 23 (A.A.) - Başvekil Prens 
Konoye Japonyanın Uzak Şark siya
seti hakkında izahatta bulnmuştur. 

Başvekil demiştir ki: 
Çin, Japonya ve Mançuko komu- ----------------------------

Romanya muhteliti 
~ün şehrimize geldi ve akşam Ankaraya gitti 

nü aynen diğ·er bir memlekete tat
bik etmek müşkül, bazım da imkan
sız olur. Fa.kat bu bal o usullerden 

Ja1>0n btikumcti siyasetinin esasla
rını bugün neşrediyor. Gerek mem-

hiç istifade edilemez demek değildir. =============:::::=======::=:::=
edilecek yeni usuller de,·letçc bir 
program olabilmek için yalnız fikir 
olarak kafalarda. değil, ayni zaman. 
ela. iş olnrnk mahdut toprak sa.hası ü
zerinde de tecrübe edilip i-;;lcnmeli-

Zaman ve mekan icaplarına göre ta
dildt ile tatbiki temin edilebilir. 

İşte tercüme suretiyle vücuda geti
rilmiş olan eserler kongre uzasma 
bunun için da~ıtılacaktır; doğrudan 
doğruya memleketimiz için ya.zılınL5 
raporlarla beraber bu eserleri tetkik 
edecek olan uza da yerine göre kendi 
düşüncelerini bildirecektir. 

İlıtimal ki bu ldtaı>larm YC rapor· 
Jarın dağıtılması ile büyük kongre
nin toı>Ianması aı·nsında pek kısa. bir 
zn.m:>.n buhuıcluğu için bu eserlerden 
beklenen fa5·<la bu defn tamamen is
tihsal edilemez; fakat bir toprağa 

atılan tohum ne ise fikir sabnsında 
yııpılnn ncşıiynt da o<lur: Toprak i
çine atılım tohum zaman ile açılarak 
:kök ,.e dal bu<lak .snJcbğı gibi basılan 
,.o daJ;,"lfılnn kitaplar Ye rnporlnr dn 
tesirlerini zaman ile gtistcl'ir. Bilhas
sa biitiin memleketin lıayatı ile ali\
kadnr olıın zira.at hususunda tatbik 

dir. 
Burada hatıra gelen bir nıütalea.yı 

da ilave edelim: J{enclimizi bilcliği
miz bileli <liğcr birçok cihetler<le ol
dn~u gibi nıemlekctlınizin ziranti
ııi de daha. verimli kılmak için bir
çok ihtisa.o:; sahipleri tarafından tet
kikler ynınhr. nn tetkiklerin bütün 
ııcticclcri birer rapor olarak yaZT
Iır. Zanne<liyornz ki dairelerin e\'rak 
l1a:r.inclcri nraştITılsa, zirai neşriyat 

iyiC'o kaı·ı~tırılsa birçok fayclalı rn
por1n r ele geçirilir. Bu ~ihileı-in or
taya çıknrılıırnsı da. en·elce gelip 
geçmiş ınütchassısların <liic;;iincclcri
nt yen itlen yC'niyc arayıp bulmak znlı-
ınctiıulcn ,-o ııınsl'nflnrmdan kurtn-
ı·ır. 

nlstliğe karşı kendilerini müştereken 
müdafaa edecekler ve ekonomik sa
hada beraber çalışacaklardır. 

Askeri hareketlere Japon aleyhta
rı Çin hUkt1metl bertaraf edillnceye 
kadar devam olunacaktır. 

Japonya Çinin Mançuko ile ser
bestçe diplomatik münasebetlere gi
riştiğini görmek azmindedir. 

Japonyanm Almanya ve !talya ile 
aktettlği antikomünist paktına mü
şabih bir paktı Çin de Japonya ne 
aktetme11dlr. 

Japon siyasetinin ana hatları şun
lardır ki, Japonya Çinden ne toprak, 
ne de harp tazminatı istiyor. Japon
yantn istediği, Uzak Şarktaki yeni 
Yaziyetten Çin için terettüp eden veci
beleri Çinin tatbik edeceğine dair as
gari teminattır. 

Japonya Çinin hUkumranlığma ria
yet etmekle kalmıyor, mevcut ecne
bi hukuklarının ve imtiyazlı mınta
kalarınm ilgasına da taraftar lrnlu
nuyor. Dtı '5Uretlc Çinin tam ve mut
lak olarak istlklfiliııin temiıılne Ama
dedir. 
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Mübadele işleri o • 3 
• Tahiatinbütünmucizeıerini_biriktir.diği yemy~şaJ Mu•• badı·} ırktaşlaflffilZlll 

kiraz, elma ve kestane ormanlarıyle eski Yunan filo-
;toflarının güzellik ideallerini gerçekleştiren bu müs-1 • 
!:.:,;.:adolukıyısınamedeniyetineli aankihiçuzan· m Ü ba deledeki vaziyetı nedir 

Yazan : lsmail Hakkı Baltacıoglu 
Bıı yazıyı niçin ya::zyon.ım. - Şunun 

fçin ki bugilıllerde Istaubulun iman 
düı;Unfililyor. Yine aunun için ki, Ma.. 
n!sada yaptığı bütün işlerde çok mu
vaffak olmus bir vali, Lutfi Kırdar İs
tanbul vallliğinc. getirilmiş "e herkes 
ondan lstanbul için hizmetler bekle • 
mektedlr. Fakat 1:1mum! İstanbul dil. 
eüncesi içinde Üsküciarı niçin ayırma.. 
lıdır? Şunun için ki, Üsküdar bu ıs. 
tanbulun en çok bakıimamış. ihmal e.. 
dıimiş bir parçası olmasına rağmen 

herhangi bir parçası değildir. Osküda. 
rı latanbulun btitUn öbUr parçaların. 

aan ayıran hususiyetler nelerdir, bun. 
Jan görelim. 

Vski.ldann mı 'bflyil'k hususiyeti acıt. 
hı maillcridır. - Harem. Salacak. Kız. 
kulesi, Şemsf paşa, İskele, Paşa.limanı 
kyılarmdan başlıyarak ta Çamlıca te.. 
pelerine kadar uzanan tatlı bir sathı 
mail vardır. Bura.da meselA Tophane 
ve Fındıklı sırtlarınm dik ve korkunç 
yoku§larım bulamazsınız. Bu tatlı ve 
muvazeneli sathı mail lizerindekl bil. 
tUn evler yUzUnU lodosa, arkasını poy. 
raza verml§ olduğµndan yılm kış mev
siminde hem soğuk hem de sıcak rUz.. 
garları alırlar. Onun için Osküdarda 
oturanlar yazlık ve kışlık ev lhtiyaCL 
nı yer değ!§tirnıeksizin tatmin edebi. 
lirler. Hemen bir atasözü kuvvetini ta. 
eıyan "Üskildnrm havası çok iyidir ••• 
gözU boş bir söz deiildir. Istanbulun 
her yerinde hekimler hastala."lna hava 
değiştirme tavsiyesinde bulunurlar. 
Usküdarhlar için bu tavsiyeye lilzum 
yoktur. 

Vsküdanrz büyUk h'U.!'U8lyetlerindmt 
biri ~~ Çamlıca.dır. - BilyUk ve Küçük 
Çamhcamn S'ôhretini herkes bilir. Bu 
mUstt bna. ~pelbr içi:ı Na.mık Kemal 
\1e Abdülhak Hamit gib! bUyUk adam.. 
lar aşk ve heyecan duymuşlardır. Fa. 
kat onlar Ça.mheamn biz.im l:adar ne 
varlığını, ne de eiirinl duyamamışlar. 
dır. Çnmlıcayı n.ncak Çı:ı.mlıcalılar du. 
yahiPrler. ÇünkU tabiatın bu, §3.heser· 
l r·ni havası sulan, nıanzaralariyle bU. 
t · • gan ya31yan yalnız bizleriz. lstan
l ·' m hiç bir noktası buralan kadar 
t "ll;z havadar değildir. lstanbulun hiç 
t r suyu bizim IfüçUk Çamlıca. Büyük 
Ç' 'lll 1 ıca, Tomruk sularımız kadar lez.. 
z~m. şif alı ve hayata hayat katıcı de.. 
ğildir. 

Vs7cildann mı lniyük hu.mslyetlerln
dc,ı biri do Anadolunun ağzı ol11ıa.sı. 

dır. - Bu söz eairane bir hUkümden 
ibaret değildil". Coğrafi kaderler ÜskU. 
dan A:ıadolu yakası lçin tabit bir 11. 
man yapmak istemiştir. Bir pazar gtL 
nü Ksıkılıda durunuz ve Alemdağı §O· 

sesinden gelen yüzlerce, binlerce insa.. 
na sorunuz, o zaman Üskildı:ı.rm BOsya1 
ehemiyetinl a.:ılarsmız. BarekAtı Mil. 
liye zamanı Anadoluya geçen millici. 
ler de )Ju eerefli. yollardan geçmieler. 
~~ . 
Us7dldcınn cf-varı cennetten (fa~ gü

zel olmalıdır. - 'OskUdarın civarını, 
mUlhakabnı hiç gez.diniz mi? Be:ıim 

gibi bir gec,. sa.at 3 tc yatağınızdan kal 
kıp ta Yakncık'a Anadoluhisarma, Po
lenez köyüne kadar yayan 7-9 saat yU 
rüdünUz mU? E~er bu turıst tecrübesi. 

, . . tkl gUndenberl Yunanlstandan ev- vatana müfit olmaktadırlar. 1 
n1 yapacak ~lursanrz g&:ecexsı:ıiz kı, velce gelen ve Lozan muahedennmo- Bunlar arasından bir kısmı muh-· Siyasi icmal: 
OskUdarm cıvarı hep yeşil, hep ağaç. ı sinin imzasından sonra ana vatana telif kanunların verdiği haklara. ls
hep ormacdll'· Orman diyorum. Ay-, hicret edenlerin vaziyetlerini hülAsa- tfoaden ban, hamam, apartıman, ev, 
landoz ormanı değil, hep kiraz, elma] tan yazdık; bugUn de Bulgaristan ve dUkkdn ve arazi aldılar. Bir kıeml da 
v~ kestane ormanıl5Kutru 70-80 ~: Yugoslavyadan gelmiş olan ırkdaşlnr- devletler arasında yapılacak anlaş
tim ve boyu 10-1 metre yabanı - dnn bahsedeceğiz. maya intizarda bulundular. Bu tkln
raz ve elma ormanları. Öyle yerlerden 
geçersiniz ki, kökyilzU hic; görUnmez, Balkan harbini mUteakıp, Bulga- cl kısım evrakı tasarrUflyelerini lh-

ltalyanın yeni 
faaliyetleri 

St1(ani ajansı dünkü tarih tlc rap
tı{."l blr tebliğde İtalyan bal'iclyc mı
zın Kont Oiano'nun rcştc scyahD.tl 
ncticcs~nl UAn ediyor. 

öyle gUzclikler görUrsünUz ki cennet rlstanı terkeden Ce.srt Mustafapaşa. zar ederek hUk!lmcte tevdi etmiş bu-

id 1. 1 d tI-'· "·ırkin ve Dlmetoka havalıslnden TUrklyeye lunuyorlnr. Bunların da emldk ve 
k 

1 
ktl 1 birçok muhacir gelmlşU.. Bunların arazi ııe terfih edilecekleri bak-

ea ımz onun yanın a mu a.n.a ~ 

1 a aca rr. :,, 
0 

bUyUk bir ekseriyeti arazi sahibi idi. kında bir tasan·urdan bahsolunmak· Recmi İtalyan ajansının bu tebll-

Şileyi hiç. gördünüz m;,· .... llrikas~des. Zlraatlo meşgul bulunuyorlardı. Gene ta ise de bu hususta henüz kat'l bir ğhıe göre, Mııcnrlstan acık ve kat'i o-
ki Yunan fılozofla.rom 6..._. ı ea. bUyUk araziye ve emlAke sahtp olan karar alınmış değildir. larak Bcrlln .. Roma mlh\•erlnc UU-
llnl verir. hak ctml~Ur. Bu suretle Bcrlin • Ro· 

Nevrokop, Razlok, CumalbalA. ve cıva Öyle zannediliyor ki, mUbadll de-
tls1dldann en liüyfik eksiklikleri ne. 

lerdirt - Üsküdar bUyük bir nUfus 
kesafeti tophyan bir şehirdir. Halk u. 
mumiyetle fakirdir. Ayrıca Şile ve A
nadolu şehir ve köyleriyle daimi mil • 
nasebettedlr. Bu olgulara rağm ., tls.. 
kildarda tek yol vardır: Üsküdar - Şi
le yolu. Biltiln diğer yolları bozuktur: 
Haydı:ı.rpaşa - Tophanelioğlu yolu (ko 
şu yolu), Kadıköy- Kısıklı yolu (Acı. 
bndem yolu). Ere:ıköy - Kısıklı yolu 
(Eminbey yolu), Tophanelioğlu - Bey 
lerbey yolu. n:rsıklı - Gazhane yolu 
(Bulgurlu yolu). Buraya kadar .ımydı. 
ğım yollor o kadar bozuktur ki, ne o. 
tomobll, ne araba ne de piyade geçe.. 
mez. Bu yollar ya hiç tamir yüzü gör
memiş, yahut uzun zaman tamir edil. 
mediği için yok olmuştur! Mesela Kı. 
sıklıdan Çamlıcalarm tepesine bir ara. 
ba yolu bile yapılmamıştır?. 

Vs1dldann en büyük bir elerdi Mk. 
liye ,,a.sıtalarımn pa.Jıalılığıdır. - 6 nü 
fuslu bir aile babası dUşününiiz. Bu &· 

damın ayda 30-40 lira geliri vardır. 
diyelim. Bir gUn herhn.n~i ihtiyacla bil. 
tUn çoluk ve çocuğunu !stanbula bdi. 
recek ve akşam evine dönecek. Bu 6 
kişinin yalnız Köprilye ayak basıp ge. 
ri dönmefi içln bu 30 liranın kaç ku. 
ruşu verilecek, haberiniz var mı'! Baş
ka memleketlerde en çok 30 kuruşla 
olan bu i5 burada 50 kuru~la değil, 70 
kuruşla da değil .• tam 168 kuru~la o. 
Iur. Pek tabii olarak yerliler içb ls
tanbul, hmit yahut Sapancadan da. 
ha uzaktır! .• 

Bir Cskildarh Slfatile Cumhuriyetin 
lstanblıl val!sintlen dileğim §Udur: Bu 
yazımı dikkatlo okusunlar, yalan yan. 
lış değilse alınması gereken tedbirleri 
bilgi ve tecrübeleri sayesinde bizden 
daha iyi kestircceklerdir. 

1. H. Baltcroıoğlu 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
Bir Tavzihi 

Çocuk Esirgeme Kunımundan: 
Galatada Bankalar caddesinde 2 nu

marada Şefik özgüller tarafından ter. 
tip ve kurumumuz nam ve hes..bına ök
süz ve yoksul çocuklar menfaati ileri 
sUrülerck ticaretham ve mUesscselere 
birer lira bedelle satxlmağa çalışılan 

(Savaşta ağulu gaz salc!ırmaları) adlı 

kitapla kurumumuzun alakası yoktur. 

Üniversite Talebesi 
Universite talebesinden 40 kişilik 

bir grup s8mestr tatilini geçirmek üze. 
re Orta Avrupa memleketlerine bir ge• 
zi yapacaklardır. Müsaade verilmiştir. 

ma mih\•cri Orta Avrupada 135 mll
rı aha11sl yerlerini mu~afaza etmiş. n•nce, yalnız Yunanistantan, mua-
ler, kısmen mUklerlylo clftlfk, orman hede icabı olarak gelenler kastolun- yon nüfuslu bü;rük bir blok haline 
ve tarlalarından istifadeye muvnttak muyor, belki bu sıfat emlA.kl met- gchntşttr. Dundan başka Yugosla'·>·a 

ile Macaristan arasındnkl anln.,mıı-
olmuşlardr. rukeden istifade eylemiş bulunan 

bUtun mubacrrlara verilmiş bulunu- mazlık sebeplerlnl de ortadan kal-
Umumi harpte, Bulgarların mut~- dırmak itin talışılmakta olup bu mak 

flklerl 1 ra d b 1 a 1 bu el ~"'r, ki bunlar arasında Bulgarlstnn 
m z a sın a u unm s - J sat istihsal edildiği gün Yugoslıl\-:fB 

d ki Tu ki bl f ld VE' Yugoslavyadan gelenler de dahll-var a r ere raz ne es a ır- ile İtalya, .l\Jacaristan ve Almanya a-
mış, takat mUtarelrnyi müteakıp Bul- dlr. ra.sınıla şimdi mevcut olan samimt 

1 x dUkl ı 1 ğ Fazla olarak, emUı.kl metrukeden gar ar, gur er zarar ar ve ma - münasebetler bir kat daha kun·et 
lôblyetln acı tesirleri karşısında, Yu- istifade edenler yalnız bunlar değil. 
nanistan ve Sırbfstandan Bulgarfsta- dir. Hususi kanunlarla, harikzede
na iltica eden ırkdaşlarınr yerleştir- gdn, ve gayri mUbadllJer de emlA.ki 
mek ,.e terfih eylemek maksadfyle metrukeden muhtelif şekil ve suret
buralardakl emlA.k ve arazi sahiple- lcrle - bittabi borçlanma da dahU.
rlne de Türkiye yolunu göstermiş

lerdi. 

Makedonyanın birçok yerleri umu
mi harpte, harp sahnesi haline gel
mişti. Sırpların ric'at!, Bulgar ısuıa.. 
ları, Balkan harbinin çizdiği hudut
ların gayri tabllliE;'1 Sırpların yedtfda
reslno geçen topraklardaki ırk

daşlarımızı da zaman zaman hicrete 
sevketmlş ve böylece KöprUlU, Manas 
tır bavallslnln, eml!k ve arazi sa
hibi aöalfst mUlklcrlnln hudutlara 
yakın olması ve öumların harp sah
nesi haline getirilmesi ytlzU nden 
mem leketlerlnl terkeylemlşlerdl. 

YUz bine yakın nüfusu olan Ma
nastır şehri, Florlna ve havaUslnln 
Yunanlılar, Görlcenln Arnavutlar e
l1ne geçmesi yUzUnden hentcrlandını 
kaybederek mahvolmuş, harpte ha
rap bir hale gelmiş ve hudut üzerin
de ıssız bir kasaba manzarasına bU
rUnmt\ştU. 

üskUp - SelA.nlk demlryolu Uze
rlnde yalnız KöprUlU kasabaaı 

tam bir askcrt manzaraya btlrUn
mU:, ticnrt ehemmlyetıcrlnl kaybey. 
lemlşlerdl. Hududa yakın bulunma
ları buralardaki ahaliyi de hicret yol
larına. dUşürdU. 

m Usteflt olmuşlardır. 
Tefsiri istenen madde, emvalt met

rukeyi fsk!n, Adlyen lsk!n, tefevvuk, 
temlik ve borclanma ırnretlyle yedi
tasarruflarına geçirenlerin umumu
na şamtldlr, yoksa bunlardan bir sı
nıfın, hangi şekilde olursa olursun 
uhtei tasarrufuna gecen emlA.ke mi 
aittir? 

Senelerce mukaddem haklı veya 
haksız bir surette halledilen ve bu
sun ahklunı umumiycye tA.bt blr bal~ 
giren bu !şlrrde bir sınıfın "eyahut 
blr şeklin we\'zuubahls olmadığrııa 
ve olamryacağına hiç kimsenin şUp
besl yoktur. 

Umumi şekilde bu işleri mUtatea 
edenlerin, kanunun bir maddesinin 
tefsirine gldllcllğl bir zamanda gene 
ayni kanunun diğer iki mı:ı.ddeslnfn 
adalet lcabatı dolayıslyle tadlll lAzım 
('eldiğl kanaatinde bulunuyorlar. 

o maddelerde: İstihkak talebinde 
bulunacaltlarm, müracaatlarını tah· 
dit f'den tarihin temdidi ve mal ala
mayanlara verilmesi l!zımgelen ve 
devletçe hazırlandıkları halde vak
tfnılfı mUra~3eıt edemedikleri için 
dosy<?.lard'l J, .. ·an mUbadll bon-ıları

nm sabf.;•e;rire tı'ı:limtnl temin. 
MUbndel'! ;şiuine yarın da devem 

edeceğiz. 

bulmuş olacaktır. 

ltalya.ı:la Fransa aleyhtarı nfima· 
fişler başladıktan sonra MusoliııJ'nJn 
Sardonya adasında. (Carbonia) adı 

verilen kömiil' şehl'inJ açn.rkcn söyle· 
dJğJ nutuk Tunus ..• Korsika... CibutJ ••• 
kellmelcrinl lhtJ,·a etmemekle bcra-
bor, meyde.o ol.."tlyucn blr tonda teli. 

Dundan sonra hariciye nazın Kont 
Clanonun Peşteye seyahat 1apmMJ 
ve bu seyahatin netlcesindo Berlln • 
Roma mlhvcrlntn artık 135 milyon· 
luk bil>ilk bir blok hallne gelmiş ol
duğunun nan olunması, blthassa ln
gillz Başvcktll Çemberlayn'm Rom~ 
ra gttmok için hazırlandığı ŞJJ ,sıra.. 
da, dikkate değer bir Mdtsedlr. 

"Deme~ 'istiyoruz ki Musolfnl Habe
şistan hnrhtndcn itibaren muayyen, 
sahlt bir hedefe do~ hiç bir engel 
önilncle geri dönmez gibi görünen bir 
cesaret. ile llerleyor. Bu hedef Orta 
Avrupacla Bcrlln nüfuzuna dayana
rak Akclcnlzl bir ltalyıın gölll gibi 
tanıtmaktır. • • • 

Jran Şahı Almanyaya 
Gitmiyor 

Avrupa telgraf ajanstan ıran Şahı. 
nın Hıtler tarafından önümüzdeki ba
hara Almanyaya davet edildiğini haber 
vermiglerdi. 

"Jurnal de Tahran., gazetesi bu hL 
berin, ••salahiyettar mahafildcn aldığı 
maJCımat Uzerine,, katiycn d:>ğru olma
dığını bildirmekte ve tamamiyle tekzip 
etmektedir. Mühim ~ir ve kara.balar &halis! • 

nln bu yo!a dil§mesl, civar kasaba ve 
köyler hakına da sirayet etti. 'CskUp 
eehrl müstesna, ÜskübUn şark, şimal 
ve garbındakl birçok kasabalar bu 
sarı hareketten kendllerinl kurta
ramadılar. 

Srrblstanda köy1Uyl1 toprak sahibi 
edecek olan kanunun neşrine ka
dar, meı:nlcketlerinden uzaklaşanlar, 
mUlklerlnl, ctftllklerlnl bilvasıta i
dare ediyorlar, az dahi olsa onlardan 
menfaattar oluyorlardı. Bu arada 
mUlklerlni değerli veya deeğrslz fi
yatlarla. satanlar da oluyor; paraslY· 
le gelenler memleketimizde hemen 
bir işe sarılarak mtlstahsll bir Yatnn
daş haline geliyorlardı. Parasız ge
lenler, sabana vo toprağa sarılarak 

nnavntanda kendilerine bir A.U hazır
lamağa çalışıyorlardı. 

3 senedir aranan 
dolandırıcı 

Dün ı~ıanbula gelir gelmez tevkif tdlldl 
Zabıta tarafınc!an Uç ıenedenberi a

ranan, yaman bir ctel bmm:ı diln b· 
tanbula gelir gelmez yakalanını§tır. 

Sirkecide yirmiye yakın otel soymak 
ıuçiyle itham edilen hırsız Sabancalı 
Celal adın.da birisidir. Kendisi sabıka. 
lrlar aras·nda çevikliğinden ve her va
kadan ıonra izini kaybettirmcainden 
dolayı Ceylan lakabım almıştır. 

Ceylanın ıon ıuçları Niğbolu otelin. 
de Oımanın 240 lirasını, Trakya ote· 
tinde Cemalin 200 lirasını, Meriç ote• 
linde de Sivaslı HUınilnUn 90 liraaını 

Bir zaman geldi, ki Sırblstanda bı
rakılan emlft.k ve arazi umumi bir 
tstlmlA.ke tA.bl tutuldu. HUkCımetl-

çalmas:dır. 
mlz, aşağı yukarı ayni haldebulundu-
ğu tein Dulgarlstnn ve Sırbistan ne Ceylan bir otele mÜ§teri gibi girmek. 
hicret edenlerin emlft.k ,.e arazisi u. te ve bir iki giln oturup gözilne kestir· 
ı:erlnde bir anlaşma müzakeresine 
girişti. Bu müzakereleri bir neticeye 
isal otu. , 

.diği zenğin bir müşteriyi ıoyarak aıvıı. 
maktadır. Bu ıuretle epey otel milıte
rlsi soyarak bir hayli para vuran Cey· 
lan, bir aksi tesadüf yüzünden kaçma. 
ya mecbur kalmı§trr. 

Adapazanna gitmi§tir. 
Ceylan orada da boı durma.mi§, A

dapazan köylerinden birine muhtar ola 
rak tUrlU dalavereler çevirmcğe ba~la. 
mr§llr. Nihayet sahte bir evrak tanzim 
ederken yakalanarak Adapazarı asliye 
mahke::nesince ı sene hapse mah'kOm 
cdilmi§tir. 

Bu suretle İstanbul zalntaar Ceyl~nı 
ararken o Adapazan haplshanesin.de 
mahkQmiyct müddetini doldurmilkla 
mcgguldü. Nihayet 10 gün evvel biti· 
rerek çıkmıf, artık kendisini unuttur • 
duğunu aanarak §ehrimize gelmi§tir. 
Fa1cat daha trenden iner inmez yaka. 
lanmıı Adliyeye getirilerek birinci sulh 
ceza hakimi Re§idin huzuruna çıkanl
m:gtır. Ceylin, mahkemede ıuçlarım 
topyekOn inkar etmiş: 

- Ben husızlık yapacak b!r adam 
değilim. Şahsi servetim beni geçindir
meğe yetiyor. '.Muhtarlık i§i ise, ıırf bir 
iftiradan ibarettir, demiştir. 

· KraMy Kızılay §'Ubeainln aenıellk top 1ant~ı dün KaraMyü Adalel hattın4a! 
C/GpıZ m14tır. 

BUtUn bu hddlseler cereyen eder
ken hUkümetlmlz, Bulı;arlştan ve Sır
blstandan gelen mubacırlara da ara
ıl ve emlA.k dağıttı. Onları mUstah
ıll bir hale getfrmeğe çalıştı. Bugün 
bu vatandaşlar, memnun ve mUstenh( 
her aahada azamı l'·Jret aarfederek 

Son defa Meriç otelinde H\lsnUnlln 
90 lirasını çalarken ceb:nden nUfus 'ka· 
ğıdını dU~UnnUıtllr. Bu ıuretle hüvi
yeti tesblt edilen Ceylin aranını§, iL 
kat Ceylln daha eTVel iti farkedcrek 

Filkat hakim Re§it Ceylanı tevkif e
derek ait olduğu mahkemeye gönderil. 
ıpeıi için evrakı milddeiumumi;!i.i.o iade 
ctmiftlr,,

1 



(jinkrin tuŞinden ~ 
--Niiiülrticareti __ _ 

(Nüfuz) un lugat manası 
bir §ey diğer bir şeye karış
mak, diğer bir şeyin ecz.ası i
~ine girmektir. 

ıstılahta bir maksat ıçın 
bir kazanç teminine yarar 
surette bir şahsın bir başka 
§ahsa tesir, icra etmesin~ de
nir. Nitekim Devlet Şurası 
son zamanlarda 1 stanbul be
lediyesine ait ta~kik~t .~vra
kı hakkındaki hu km.unu . ve
rirken nüfuz tica~etı deni'~'! 
sanatı "memurinı d~vlete ~.u
fuz ve intisap beyanıyle suııs-
timallere vasıta olmak" şek-
linde tarif etmiştir· . . 

Fakat nüfuz bahıslerınde 
anlaşılan (m~~u~in) alelade 
memurlar de gıldır; .'!'em ur· 
farın amirleri mevkıınde o
lanlar maksut ol!'p bu~lara 

•. f ·•e intisap ıse senlıben-nu uz v •••• 

li olmak veya öylece gorun-
mek ve o yoldan.!".'!ci.':'-n m.e· 
murlar üzerine sozunu geçır· 
mek kaziyesidir ki bu no~ta 

, t n en ince sırrı mahıye-san a ı Ah l 
tinde:lir. Bu sırra ... ag~ o: 
mail herkesçe mal?m o an tı
caret hayatındakı sermaye 

. eçer Ancak erbabı-
yerıne g • h 
nın ifadesince hatap ve aşep 
makulesi ola'!lar bu sırra a-

""h lsalar bıle asla onu tal· 
ga o • 'f d bike ve ondan ıstı a eye mu-
vaffak olamazlar. . 

Bu san' atın sır.rına bıhak
"kın vakıf olan bır zatın, "!e· 
sela bir mezarlık meselesın· 
'de hafa yormadan ve kala 
sermayesine muhtaç olma· 
dan bfr hakemlik için 60 .000 
lira ücret almış olmasın? hu
'kuk ilminde mütebahhır . o-

l lar akıl erdiremezler ıse an .. 
ile nüfuz ticaretının esrarına 
'rJakıf olanlar buna asla hay-
ret etmezler· . . 

Arif olana sivrısınek saz, 
anlamayana davul zurna az
aır!. 

HASAN KUMÇAYI 

ltalya lehine bir 
casusluk hadisesi 

Bir polis hafiyesi ile .d~nsöz 
hudutta tevkif edıldı 

Bir dansöz, bir lsvlcr~li sivil polis 
hududunda, ve bir avukat, Fransız dl 

casusluk suçuyla tevkif edilmişler r. 
11 ın evinde ,Yapılan araştırmada, po s 

e lsvlçre mtihlm evrak bulunmuş v 
ııolisl casuslardan on kişi daha tev-
kif etmiştir. 

Polis hafiyesi Roşa Fransada son 
zamanların çok meşhur bir simasıdır. 
Nikol isminde kUçUk bir kız çocuğu 
J:nylıolduğu zaman, tahkikatını uze
rlne alan ve bUyUk muvaffakıyetler 
,gösteren Roşn halkın bUyUk bir se·r
gislnl kazanmıştı. 

Polie hafiyesi Roşa ve dansözUn 
Frans:ıdn ltalya aleyhinde casusluk 
cttlldcrl anlaşılmıştı. Casuslar, bun
dan .nltı ay kadar evvel şUpheyl u
zcı lerlno çekmişler ve lsvlçre polisi 
o zamandanberl halklımnda gizliden 

8 11liye tahkikata devam etmiştir. 
· ,··r .. inla ~cı~anm arkadaşı dansöz 1 c 

J{apts nslnn ltnlynndır. Roşa He u
zıın znmandanbcrl tanıştıkları v~ po~ 
ııs hafiyesi kaybolan çocuk hAdıses 
tahkikatı için Parlso gittiği zaman °
nun da orada bulunduğu anlaşılmış-, 
tır. 

Polis hnrlyesl bu hAdlse hakkında 
ovvclA iyi neticeler almakla beraber, 
esrarı tamaıniyle aydınlatamamıştır. 

Bundan sonra Cezairdeki bir hAdlse
nin tahkikatı kendisine verilmiş VP. 

.Roşn oraya gitmişti. 
Ccznirdcn döndllktcn sonra noşa 

Aansözle .buluşmuş, oradan peraber-
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hastanesinde dün yapılan Haseki •• u • ikinci ameliyat sonunda ersi temiz 
Bayan Emine Bay Rektör fatı·iilte randım oları hakkında 

31eni izahat verdi 

Emin oldu Talebe ... nümüzdeki yıllar çok 
daha iyi yetiştirilecek 

······················~······· t Beni kaçırtan Hasandan öyle bir intikam alacağım ki .• t 
• Kız kaçırmayı görsün. Köye gidince ben de onun kız- ı t kardeşini kaçıracağım! t 

Universite Rektörü C<:mil Bilsel son ı müdavim talebesi 1112 dir. Orada bu 
yıllardaki Universite faltültelerinin in. hesaba nazaran yı'iizdc elli inkipf var· 
kişafı hakkında çlün kendisiyle görüşen 1 dır. 

gazetecilere izahat verrrui:J; fakülte ran- Ankarada yapılmakta olan Tıp fa • 
dımanlarmı tebarüz ettir.:ımiştir. kültesi talebelerimizin 1000 ila 1200 ~···························· Hnsekl hastahanesinde bir gene\ 

kız erkek oldu. Eskl adı Bayan Emi
ne olan kızın bugUnkü adı Bay Emin. 
dlr. 

Bir ay evvel Haseki hastahanesine 
elinde Uşak hUkflmet doktorluğun

dan verilmiş bir tezkere ile uzunca 
boylu, lUle lUle saçlı, balık etinde es
mer lıir kız·muracaat ediyor. Kendi
sine derdinin ne olduğu soruluyor. 
l<~akat suale bir tUrlU cevap veremi
yor, yUzU kızarıyor, başını önUnc e
ğerek: 

- lşte o kağıtta yazılı .. diyor. 
Uşak lıUkCımet doktorunun tezke

resi okunuyor ve bunda, Emine is
mindeki bu kızın nmellyntıa erkek o
labileceği bildiriliyordu. llk m uaye. 
neden sonra Emlnenin nrlrnsındaki 

şalvar, başındaki örtU çıkarılıyor ve 
kendisi ameliyatlı kadın hastaların 

yatırıldıkları 4 numaralı kovuşta iki 
kadının arasındaki lıir karyolaya ya
tırılıyor. Birkaç ı;Un sonra da oııe
rııtör Avni tarafından kendisine mu
vaUakıyeUi bir ameliyat yapılıyor. 

,Yalnız bir ameliyat tam erkek olabil
mesine kdfl değilafr. !kinci bir ame
liyata daha lüzum vardır. lşte bu i
kinci ameliyat da dUn sabah yapılmış 
tır. Dikişlerde bir p.rıza olmazsa Ba
yan Emine artık tam bir erkek ol
muş demektir. 

DUn amellyttan biraz sonra Bayan 
Emineyi ziyaret ettim, Yatağında ar
kası Ustu yatıyor, kendisine birkaç 
sun !azla® l~Jı.rek.ctte 1.ıulunmaması 
tavsiye edilmiş ... 

Saçlarının IUlelerl makasla uçurul
muş, şimdi tam bir erkek blclminde 
kesilmiş olan saçlarını ortadan ayır
mış. Sağında, solunda ve karşısında
ki karyolalarda yatan genç kadınla
ra. erkek olmanın ·verdiği bir gururla 
bakıyor. Kendisine yaklaşıp gecmlş 

olsun dedim. 
- Teşekkür ederim, dedikten son

ra gene biraz utanır gibi oldu. Ne de 
olsa senelerce kız olarak yaşamanın 
verdiği bir hlcap ile gözlerini önUne 
eğiyor., 

Kendisi macerasını şöyle anlattı: 
- 22 yaşındayım. Siirtliyim. lkl 

sene evvel Uşak'a muhacır olarak gel 
dik. Babam ve anam var. Babam rene 
berllk yapar. Ben de anamla ev işle. 
rlni görUrdUk. Gayet gUzel çamaşır 
yıkar, ekmek pişirir, dikiş dikerim. 
Seneler böylece gectf. Kendimde bir 
başkalık hissederdim. Fakat erkek 
olacağımı hiç aklıma getirmezdim. 
Fakat bir gUn başımdan bir vaka 
geçti. Bundan sonra !stanbulu boyla-
dım. 

Burada durdu. Başından ge1:en va
ka hakkında. izahat vermemek ister 
gibi görUnUyordu. Yanıbaşımızda 
duran asistan Ziya Somer şöyle hi
tap etti: 

- Emine, anlat canım şu vakayı ... 
Emine, - yeni ismiyle - Bay Emin 

kızardı, bozardı, gUldU, Sağına solu
na baktıktan sonra daha yavaş bir 
seslo anlattı: 

- TölUce köyünde oturan 45 ya. 
şında Hasan bana vurulmuş.. O da 
bizim taraflı ... Kendisi beni pazarda 
görmUş ... Takip etmiş ... Sormuş, so
ruşturmuş .. Babamdan istemiş ... Ba
bam dıı daha ufak diye vermedi. Ha
san ise bu red cevabına rağmen 'ala
cağım" diye tutturdu, UstUste haber 
çönderdi. Blr akşam elimde testi ile 
bizim oturduğumuz Selçlkler k6-
yUnde çeşmeye gitmiştim. Hava da 

co lsvicreye dönmek Uzere hareket 
ctınlşlerdlr. 

Huduttan gecerlerken, arkada~ları 
olan bir nvukatla beraber, lsvlçre po
lisi tarnfmdr.n tevkif edilmişlerdir. 

•Tahkikata çlevam olunmaktadır, 

kararmak Uzeerydl. Çeşmenin arka-
sında bir arabanın durduğunu gör
mUştUm. Fakat ehemmiyet nrme
dlm. Tam çeşmeye yaklaşırken, bir
denbire Uzerlme Uç adam atıldı. Kol
larımdan ve bacaklarımdan yakala
yarak arabaya doğru sUrUklcdiler. 
Bağıracak oldum. Yumrukladılnr, 

tlövdUler. Çarnaçar arabaya bindlrll
dlm. 

Yolda kollarımdan sımsıkı tutmuş
lardı. Kondllerine şöyle dedim: 

- Yahu ben kız değlllm. Oğlanım. 
Bırakın benl ! ... 

Kacıranlar bol kahkahalarla gUl
dUkten sonra: 

- Hele bir köye varalım da, Ha
san Dayı senin kız mı, oğlan mı ol
duğunu kolayca anlar ... 

Neyse •.. Biz, sallana. sallana TölUce 
köyUne vardık. Kırk beşlik Hasana 
iki gece misafir oldum. Hasan işin 
içinden b!r tUrlU cıkamadı. ÇUnkU ne 
tnm erkektim, ne kız ... 

Hasan Uç adama beni kaçırmaları 
için 65 lira da para vermiş ... Bir ge
ce bu paraları geri istedi. 

- Ben kız istiyordum. Siz erkek 
getirdiniz. Verin paralarımı geri, 
odedl. 

Onlar da: 
- Dn.ba; bu kavun değil kl kokla. 

yalım! Sen şu kızı kaçır dedin, kaçır
dık. Kabahat biz do mi? cevabını ver
diler. Ne ise, h&,J.1' gUrUltU, patırdı. 
dan sonra 1181!"'! paralarına kavuş-

Rektör, kendisini ziyaret eden bir ünü üç veya dört sene sonra alacaktır. 
muharririmize §Unları si>ylemiştir: Fakat bugünkü r.isbet artmasa da yine 

- En çok inkişaf edlc n fakülteler mevcut vasıtalada yan talebeyi istedi-
Tıp, Fen, Edebiyat !akül~eleridir. 1ktı. ğimiz gibi yetişıtirmek zor olmakta de. 
sat fakültesi yeni clduğu: için onun üç vam edecektir. 
senelik seyrinde artan bir inkişaf bu· Ankara Tıp 'fakültesi planlarını Sa· 
lunduğunu her sene kayQ edilen talebe ym Dahiliye Vlekili Ref:k Saydam ba-
göstermektedir. Edebi ya~ fakültesinin na verdi; ve izahat verdi. Yalnız, ıııcm. 
'Üniversitenin kurulduğu sene 167 i kız leket için değif dünya tıp alemi i~n de 
122 si erkek olmak üzere, 289 talebesi bir yenilik ve a1erlilik getirecektir. 

vardı. İstanbul t.hiiversitesi Tıp fakültesi 
Bu sene 393 ü kız, 22..'l i erkek ol· klinikleri beş ayn ayrı yer.de olduk

mak üzere 614 talebesi v-.ardır. Fen fa. ları için talebemiz bundan çok zahmet 
kültesinde fakültenin talebesini teşkil çekmektedir. Dün Tramvay şirketinin 
eden mevcut 1933 te 336 kişi idi; bu bu işlere bakan müdürünü davet ede. 
miktar 723 e çıkmıştır. rek kendisiyle görüştük. Her sab.ah 

Fen fakültesine en çok talebe topla- Cerrahpaşa Haseki ve Gurcbaya giden 
yan kısım kimya fakültesidir. Yalnız talebe sayısı 950 ile 1000 arasındadır. 
!bu sene kimya şubesine 'kaydedilenler, Saat sekiz buçukta derslerinde bulun· 
147 dir; bütün kimya zümresinin talc. mak mecbudyetinde elan bu talebeyi 
besi 413 kişidir. taşıyabilecek nakil vasıtaları temin et· 

Riyaziye, 135, fizik kir.oya 73, tabii mek imkansrz olduğu neticesine varıl. 
ilimler 101. Bu rakamlar memleketin mıştır. 

sanayileşmesinin ve tckı:ıiğe ehemmi- iki üç yıl evvel otobüs almaya teşeb 
yet vermesinin gençlik ar.asında görül· büs edilmişti. Yine bu çareye baş vur
düğü rağbeti tebarüz ettirir. Bununla mak hatıra gelmektedir. 
beraber riyaziye ve fizilq, kimya gibi Talebeyi Fen fakültelerinde labora. 
şubeleri için daha çok taLebeye ihtiyaç tuvar ve kliniklerde ve diğer fakülte· 
vardır. lerde seminer ve kütüphanelerde 

Tıp; en çok inkişaf etmiş olan fakül. daha iyi yetiştirebilmek ve biraz d~ 
tedir. 1933 te Tıp fakülte:ısinin mevcu- kendilerini yetiştirmeğe imkan bulmak 
du 880 di; bu sene 1853 tiir. üzere Kültür Bakanlığı asistanların 

Hukuk fakültesi üniversitenin açıl. doçentlerin ve P.rofesörlerin arttml -
dığr yıl daha kalabalık g(:)rülür. Mev- masıru bir kanun teklifi ile temin et 
cut 1278 dir. Fakat imtihana girenleri, rr.ek yoluna girmiştir. Bu kanun hnl. 
yani filen devam edenleri 700 .dilr. kında Sayın Killtür Bakanı izahat ve 

Bu sene Hukuk fakültesinin filen recektir . ., 

tu"nen kaçırılınca anamla babamı bir Çocuk Düşürmekten Çocukları Kumara Alıttıran 
Biri Tevkif Edildi telA.ş almış... Jandarmaya başvur- Görülen Dava 

muşlar ... Zaten ikinci gUn Hasan be- Fatih civarında oturan Mehmet :Ali 
nl serbest bırakmıştr. K6yUme dön- adında pirisi kansı Nedimeyi döverek 
dUm. Fakat kanunt takibat devam C· s-ccuğunun düşmesine sebebiyet ver • 
diyordu. Uşak'a gönderildim. Oradn mek suçiyle ağırceza mahkemesine ve
ndıt bakımdan muayeneye tlbl tutul- rilmiştir. Kadın da şahsen kocasından 
dum. Doktor bana: davacıdır ve kendisini her zaman döv-

- Ben seni !stanbula gönderece- .düğünden şikayet etmektedir. 

ğim. Sen oradan erkek olup döne- Dün öğleden sonra muha'kemcsine 

ceksln, dedi. başlanan Mehmet Ali, mahkemede ver. 
Köye döndUm. Anam, babam lstan- diği ifadesinde, karısına daima iyi mu-

bula gelmeme razı değillerdi. amele ettiğini, kendisini hiç lbir zaman 
- Otur oturduğun yerde ... Sen kız- dövmediği gibi, çocuğunun düşmesine 

sın, diyorlardı. Ben ise erkek olma- sebep te olmadığını söylemiş: 
yı çok istiyordum. Nihayet doktora 
başYurdum. Gizlice buraya geldim. - Bunların hepsi iftiradır, demiştir. 

- Erkek oluşundan memnun mu. Şahit olarak dinlenilen :karı :kocanın 
sun? akrabalarından Şerif ise, Mehmet Ali-

Salim adında birisi Şchzadebaşında· 
ki oyun çadırları civarında mahalle çc
cuklanna kumar oynatarak kendilerini 
kumara alıştırmak suçiyle yakalanmış, 
üçüncü sulh ceza mahkeme11ine veril. 
miştir. 

Salim mahkemede suçunu inkfi.r d. 

miş, arkadaşı Ali de yalan ifade ver -
miştir ... Ali hakkında müddeiumumi
likçe takibata girişilmiştir. 

Diğer taraftan 20 ye yakın çocuk 
dinlenilmiş, hepside Salimin ts - 20 
kuruş paralarını yuttuğunu söylemiı • 
lerdir. 

Karar verilmek için duruşma başka 
bir güne bırakılmış, Salim tevkif edlJ: 
miştir. - Evet! Çok memnunum. :Artık si- nin Nedimeyi her zaman dövdüğünü 

zln gtbl sokakta serbest dolaşacağım. söylemiştir. 

- Yaşın tam askerlik çağında!... Elektrik Şirketi Sandığına 
B d k ,. kma• askere ,.ağı !kinci "lahit, karı kocanın kira ile ev-

ura an çı ar :wı .. :w - ~ Dah·ıı Olanların Hakkı 1 a ? )erinde oturdukları ailenin kııx Nad"ıde rır ars .•.• 

- Gideceğim. Ne olur. ~skerllğlml idi. Nadi.de: Nafia Vekaletine bağlı elektrik ıir. 
yapar, köye döner, evlenirim... _ Mehmet Ali kansı Nadideyi her kelinden aldığımız lbir mektupta deni-

- Seni kaçırtan Hasandan intikam zaman döverdi; son defa da evin kapı- liyor ki: 
almayı dUşUnmeyor musun?. sı; dibindeki elektrik saati önünde, ka. Sayın gazetenizin 19 - 12 - 938 ta-

- Nasıl dUşUnmem. Hele şuradan rısmın boş büğrünc yumrukla vurdu. rihli nüshasının 3 ncü sayfasında (işçi. 
bir çıkayım. Bak nasrl intikam alaca- Bir ıgün de başına mangalı atmıştı. nin hakla korunmalı) başlığı: ve (Hak-
fım. Hasann. kız kaçırmayı göstere- kı Süha Gezgin) imzası altında yazılan 
ceğlm. Bundan sonra Nedime hastalandı ve bir fıkrada (Elektrik şirketinin hüku· 

çocuğunu düşürdü. · d k 
Bakın ş6yle: Ha.sanın 18 yaşında mete devrınde ora a i sandıkların he. 

bir kızknrdeşl var. Hant öyle gUzcl Demiştir. saba katılmadığı ve bunca zavallı ada· 
bir şey değil ... Fakat ben intikam al- Mahkeme, gelmiyen şahitleri de ça- mın hakları unutulmuş olduğu) zikro. 
mak için o kızı kaçıracağım. Birkaç ğırıp dinlemeğe karar vermiş, muhake. lunmuştur. lhtiyat san.dığı mevcutları
gUn tuttuktan sonra bırakacağım, meyi başka bir güne bırakmıştır. · run nakit mukabili sabık şirketten dev· 

Yalnız bir şeye canım sıkılıyor. Al- ------------~-- ren alınmış ve bu suretle !Sandığa da. 
lem beni reddetmiş. ÇUnkll habersiz- Umall kendisini çolt UztlUğU belliydi. hil olanların hakları vikaye edilmiş ol
ce buraya geldim diye ... Yanımda hiç Asistan, Day Eminin eski neşesini duğundan keyfiyetin tashihini dilerim. 
de param yok! E, buradan çıkınca yerine geUrmck için şöyle teminat 
eski elbiseleri giyemem ya! Erkek el- Yerdi: 
bisesl lAzım. Bakalım onları nasıl - :MUtecslr olmn. canım! Bir lcat 
bulacağım. elbise değil mi •. Buluruz sana! .. 

Bir pantalon, bir ceket, bir ayak
kabr, YO bir şapka olsa balla. yeter. 
Köye Yarırsam anamla; babamla ge
ne barışırız diyordum ... " 

Bay Emin, elbise bahsi gelince çok 
tecssUrc kapıldı. lçl erkek dışı kadın 
kıya!otlude artık sokağa çıkmak ih-

llk ameliyat olduğu gUndcnberl, 
her gUn trnş olan Bay Emine tekrar 
"geçmiş olsun!" diyerek ayrılırken 

gtszlcrlnln karşı taraflardaki kadın. 

lara doğru baygınca baktığını far. 
kettim. 

YEKT.A RAGIP ÖNEN 

Noter muavinleri teminat 
yatıracaklar 

Ankara, 23 (Telefonla) - Noter \'e. 
kili nam.ile vazife gören müsakil :ıoter 
muavinlerile bu vazifeyi navten me. 
muriyct olarak gören adliye memurla. 
nnın teminat yatırmaya mecbur el • 
duklnrını Adliye Vekaleti alakadarlara 
tamim etti, 
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GUhbanla adamları yetiştikleri za
man Hilnev kayığa binmiş, kıyıdan 
açılmrş, hızli hızlı uzaklaşryordu. 

lltisrevln ne Siraba, ne de Peren
glse karşı gerçek sevgisi yardı. O sa
dece Slrap Yasıtaslle Gökboğayr, :F'e
rengls vasıtaslyle de Yezdlcerdl orta
dan kaldırmak istemişti, O gece bir 
taraftan Slraba istediğini yaptırdık
tan ,.e bunu gizlice anladıktan sonra 
Ferenglsln köşkUne geçmeyi, Gökbo
ğanrn OldUrUldUğUnU hUkUmdara ha
ber ,·ererek Prenses Slrabı da hiç de
l}Use gözden dUşUrmeğl tasarlamıştı. 
D6ylellkle zehir meselesini de Pren
ses Slrap tarafından Ferengisin aş
çılarının elde edilmesi suretiyle ya
pılnn bir dalavere halinde gösterebi
lecek, yeniden Yezdicerdln gözUne 
girecek olan Ferengls vasıtasJyle, su
ya dUşen <'inayeti tekrarlayacaktr. Ar 
tık Firuzanrn ~cdayln Uzerlne yUrU
mcsl bir av gezlntlsl kadar kolay o
lacaktı. Artabanla Firuz lran tah
tına Erd~ştrln çıkarılmasında Israr 
etmişler ve onu gizlice şehre sokmuş
lardı. Fakat Firuzanın o kadın dUş
kUnU aptal herifi parmağında dile
diği gibi oynatmakta hattA ortadan 
kaldırıp yerine geçmekte hiç bir gUc· 
IUk çekmlyet.ek!nl bllfyordu. Bunun 
için şimdilik oı.l~rın fiklrlerlnl be
ğen~lı &lbl gi\rllnUyordu. . . ., 

-u
YANGIN. ·• 

.Artabanın evine yaklaştıkları za
r.ıhIJ yavaşladılar. Gökboğa biraı son 
:ra atından indi ve arkadaşlarına dal 
ö7le yapmalarını söyledi. Askerler
den Uç dürt tanesi atların başında 
k1'.ldılar. Diğerleri GOkboğa ile Ku
badın arknsı:ıdnn ve ayaklarrnın uc
larıno. basc1•alt IJerledJler. Ev gö
rtln$1UğU zan:an duvarların diplerin
den 7UrUllie1e b:ışladılar. 

Artabanın c'Vlnde hiç bir ışık yok
tu. 

Gökbola bu evin başka evlere bi
tişik tarafı clmadtlrnı bildiği için 

1938 

Gökboğa ile Kubad Arlabanın 
evi etrafında 

-.....---
na gönderdi. Kendisi de aaıı ... <l.\ yer 
aldı. 

Böylece ııaatler kadar uzun ıant .. 
yeler seçiyordu. Gökboğa p n r ye 
baktr. Orada hic blr karaltı ) o' t ıf 

Kulağını duvara ve kapıya d. s dı~ 

dikkatle dfnledJ. İçeriden s ) k v• 
boğuk ayak seıleri geliyordu. B r a,.. 

Karan'ıklar arasında bir gölge gözüne çarptı. 
avlaı ır.ı kaçırmayacağına emindi, 
Gerçekten dört yanında bahçe vardı. 
Yalnız bir tarafı yakınındaki diğer 
bir eve dört beş adım aralıkll diğer 
taraClarr kırk elli adım uzaktı. Yakın 
olun e\ le Artabanın evi arasında ka
lın bir duvar yUkseliyor, ikisini blrl
hlrinden ayırıyordu. Gökboğa bu du
\ arı son defa tetkik etti ve kapıya 

ben-..er t.iç bir şey bulunmadığını an
ladı. 

Evin etrafı nasıl kUçUk bir kaleyi 
andırıyorsa kapısı da ona uygundu. 
Onu vurunca yukarı kattaki kUçUk 
Ye kaim demir kafesli pencereden bir 
baş belirecek: 

- Kimdir o? 
Diyecekti. 
Gecenin bu nktlnde Artaban de

ğil ya, en kUçUk ve taklr bir ev bile 
kapıyı açarak misafir almazdı. Yan 
sokağa bakan tarafta gene demir ka
fesU kUcUk bir pencere vardı. Ku
bad Uzeri yazılı bez parçasının bu 
pencere hlusmda bulunduğunu söy· 
ledikten ısonra: 

- GUrar her halde bu tarafta ola
cak! Şu pencerenin bulunduğu yerde. 
diyordu. 

Gökbofa onunla a1ak üstünde Te 
fısıltı halinde bir dakika kadar ko
nuştu. Kapıyı calmamak ve içeriye 
bir hırsız gibi girmek ıa.zım geldiği
ne karar verdiler. GUrarın bez par
casını attığı pencerenin aşağısında 

basık bir bahçe kapısı da Tardı, Fa
kat cok kalın ve sağlamdı. 

Askerler birlblrlerlne omuz vere
rek lkl allam boyundaki duvarlara. 
tırmandılar, sonra öteki tarafa sark
tJlar. Gökboğa bUyUk kapınrn OnUne 
döt kişi koyduktan sonra kendisi do 
bahceye atladı. 

Ağaçlarııı gölgelerinde daha kolay: 
Te iyi gizleniyorlardı. 

Gökboia duvarların diplerine dör
der J>eeer adım atalıkla blrer ktşt 
bıraktı. Bu vaziyette evden dışarı çı,, 
kabllmek için ya knıtebek yahut kuş 
olmak gerekti. 

Gökbofa ile Kubad etrafı dolaştı. 
lar. Arkada ve ikinci kattaki demlr 
kafesler daha ince görUnUyordu. As
kerlerden beş altı tanesi oracıkta bl-

riblrlerlnln omuzuna çıktılar. Gök- Çıkmak lcln de bu kap17ı açacaklar!. ralık bu sesler yaklaştı Te kapmıll 
boğa da en Uste tırmandı. Kuvyetll Gökboğa bu söılert arkadaşına ft- dibindeki aralıkta ince ve ıolıun bir 
elleriyle lkl tarafa çekince demirler sıldadıttan ıonra kapının sol tarafı- ışık belirdi. (Deva•• 

1
·nr) 

esneyordu. Fakat mesafeler! az 01----------------------------------.. 
duğu ıcın ne kadar esnese araların-
dan koca bir adamın geçmesine im
kan yoktu. Her halde onlardan en 
az dOrt tanestnl sökmek llzımgele

cektl. 
Gökboğa bu işi başaracağına e • 

mindl. HattA bir tanesini sökmUştU 
bile. Bu sırada ister istemez bazı kU
çUk sesler cıkıyordu. Gökboğa o za
man duruyor, birkac saniye bekleye
rek icerlslnl dlnleı;!ikten sonra yeni
den işe başlayordu. 

lklncl demirin de bir ucu ıökUlmUş 
tU. Diğer ucu taşın oyuğuna fazla 
girmiş vo kurşun fazla sıkmış olma
lı ki bir UlrlU cıkmıyordu. Gökboğa 

onu iki tarafa bUke bUke kırmaktan 
başka çare göremedi ve öyle yapma
ğa başladı. Bu sırada pencerenin iç , 
tarafından blr kapının acılmasmdan 
çıkan ses duyuldu. Durdu ve kulak 
kabarttı. Ayni zamanda kenar~çe
kllerek sesin geldiği tarafa baktı. 

Orada ince uzun bir karaltı vardı 
Te pencereye yaklaşıyordu. Camı aç. 
tı, keııara çekilmiş olmakla beraber 
bUsbUtUn görUnmeyecek halde olma
yan Gökboğayı görllnce gözleri bUyU
yerek bir adım çekildi ve: 

- ıırruı! 

Diye mırıldandı. Elini beline götü
rerek hancerlnl çekti. 

Gökboğa eğildi, yere atladı '\"e as-
kerlere fısıldadı: t 

- Kenarlara, kuytu yerlere sakla
nın! 

Kendisi bahçe duvarına doğru gU
rUltll yapmaktan sakınmayarak koş· 
tu. Sonra ayaklarının ucuna basarak 
Kubadrn yanına döndU. Onu elinden 
tutarak basık bahçe kap11nna doğru 
götUrdU: 

lnh.isarlar u. Müdürlüğü 

- Odaya gtren adam beni hırsız 

sıındr. Bit" mrmm bu zamanda so

ka~a tıkması kendisini bHe bile ele 
,·er:ncsl demektir. Bunu dUşUnerek 
sabaha kadar bahtenh~ bir 'köşeslno 
saklnnacftğımı tahmin edecektir. U
marım kl şimdi aramaya. tıkarlar. 

Cinsi :Miktan Beheri Tutarı % 7,5 teminatı Eksıı l(! 

LiraK Lira x. Lira K. Şekli ua.ti 
Matkaplı daire deste.. 1 adet 650.- 48.75 Pazarlık 14. 
resi 
Dikistrinli Kola 2000 kilo -35 700.- ~2.5-0 Açık 14.SO 

1 - Şartnameleri mucibin.ce 88.tm alınacak ı adet matkaplı daire df" • ..... 
resi ile 2000 kilo dikistrinli kola hizala rmda yazılı usullerle eksiltmeye L ı . 
mU§tur. 

- vııbaşı münasebetıyıc 
SA K A R YA sineması -

II - Muhammen bedelleriyle m··vakkat teminatları hizalannda göe• r ı. 
miştir. 

III - Eksiltme 16-1-938 tarihine rastlryan pazartesi günü hizal&rn d' 
yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki Alon Komir • 
nunda yapılacaktır. 

BUGÜN bUtUn küçük ve büyüklere MlCKEY'in en gilzel hediyesini 
takdim edecektir. 

Vail Disneyin emsalsiz şaheeerl GÖRÜLMEMİŞ M!CKEY'in 

1989 ŞEN HA .. .,TASl 

'3 Ahb~~n ç:v:;ia~ En~~~~u;am 1 
••••••- Çocuklar isin fiat 10 kurul. ••••••• 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Daire de&teresi eksiltmesine iştirak etmek isteycnleri:ı. fcnnt teklif 

\'C kataloglarını ihale gUniinden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Mü_ 
dürlüğü Tütün Fabrikalar şubesine vermeleri lazımdır. 

Vl - lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gilıı ve saatlerde "' 7,5 güven
me paralarilc birlikte yukarıda. adı geçe:ı komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(9378) 

Karamazof Kardeşler 
mudı. Galiba, ona sen iltifat ~diyor
eun, tvan I 

- Hayır, asla ... Herif, domuzun bi
ri ... Fırsat günU o, herkesten önce bi. 
ze saldıracak. 

Bunlar, merhamete layık değildir. Ben 
de münevver insanlarla beraberim. Mü
jiklcrle alay etmekten hoşlanmam. Fa. 
kat bunlar da sopadan vazgcçrcemiıler· 
dir. İnsan ~ktiğini biçer. Ben Ruıya. 
dan, hayır Rusyadan değil, Rusyadaki 
fenalıklardan, belki Rusyanın kendisin· 
den de iğreniyorum ... Ben zekaya hay
ranım. 

va"a, ben, yaptıklar.mm cezaamı çeke 
cegim. Ama ya yoksa, bütün ıu papu 
siırüsilnün aramızda iti ne!... Onlann 
kafalarını kesmeli. Çünkil terakkiye 
mani oluyorlar. Kesmek bil"!, onlann 
hak ettikleri şiddetli ceza olamaz. Yııan: Dostoyevski 

ç..irea: Hak• ı Süha Ceqia - 46 

- Ulan Balam eşeği, bu son sözle· 
ria bir altın değer. Ama, yalnız bunlar. 
ötekilerde hezeyan ettin. Budala, ıunu 
bil ki, eğer biz, bugün imanımızı kay. 
bediyoraak, aırf kendi hoppalığımız yü· 
zünden kaybediyorur. tıe, faaliyete bo· 
ğulmuı bir haldeyiz. Günler pek kıaa. 
Artık dini vaı:if elerimiz ıöyle dursun, 
(akat adamakıllı bir uyku için bile vak
timiz yok. Sen tehdit karpsmda hemen 
gerçekten dönüverdin. Bu müthiı bir 
cUnahtır Ye ıuçluıun. 

- ETet ıuçlu, fakat gayet hafif ıuç· 
luyum. ÇUnkü eğer itikadım tam olsay
dı, :Muhammedin dinine girmemek için 
kurban olmakhitm lazım gelecekti. 
Yok o v~t de bltiln bül(iaumla dağ. 
lara emreder ve cellAtlarımı onlara aı:
dmrdım. Fakat ya ben: ''Yürüyün ey 
dağlar ve ıu haydutları çiğneyin f,. de. 
aem ye onlar da yerlerinden kımılda
matalardı. Tatarların kıl~lan altında 

bmim halim nice olurdu? Bir kere, 
aelleediiim halde daglar yürümeyince, 
imannnrn tam olmadıfı meydana 9ka. 

cak ve ahretteki ıehitlik tesellisinden 
de mahrum kalacaktım. Böyle zaman
larda insanın 'korkudan dili tutulur. tı. 
te her tarafı böyle karanlık gördüğüm 
içindir, ki ben, canımı kurtarmaya "6-
kar ve ıehitlik cayretiyle dinimde ısrar 
etmezdim. Allah da muhakkak beni •'
!ederdi. 

-8-

KONY AK iÇERKEN , 

Smcrdiyakovun a~tığı münakaıa bit. 
m:ıti. Fakat o zamana kadar pek neıeli 
olan Fiyodor, birdenbire değiıti. Yüzü 
bulutlandı. Artık fazla olan bir kc?dch 
konyağı daha yuvarladı. 

- Haydi papaalar, defolun. Çıkın 

buradan. Smercliyakov, sen T&a<.!ett:ğim 
altını alacaksın. Sen de Grigori üzül. 
me: Git kannm yanına. O, seni avutur. 

Hizmetçiler çekilince: 

- Bunlardan da hiç rahatımız yotr. 
Şu Smerdiyakcw da artık 1:.er akşam 

gelmeğe batladı. Evvelleri hiç aotrul. 

- Herkesten önce mi? 
- Ent, gerçi yalnız o, değil, onun 

gibi daha birçokları da var. 
- Fırsat nkti ne va.kit gelecek? 
- Fitil tutuıturulmuıtur. Belki so-

nuna kadar da yanacak. Fakat bereket 
versin halk, bu soysuzlardan hoşlanmı. 
yor. 

- Hakikaten şu "Baliam,, eşc.,ği bir 
acaip dü§ünüyor, sonra bunun nereye 
kadar varacağı da pek belli değil, sonu 
nu Allah bilir. 

tvan ,ülümsi.yerek: 
- Fikir kumkuma11 olmak .sevdasın

da galiba. 
Dedi. 
- Evet, ne beni, ne seni, hiç kimse

yi sevmez. Onun sıma 'kal'§ı hürmetkar 
tavırlar takınmasına pek aldırma. Hele 
Aliyoşadan ;id.detle nefret ettiğini bili. 
yorum. Fakat diğer tarafları da var. 
Hırsız değildir. Dedi~u yapmaz. 
Mü'kemmel balık pişirir. Hem a
dam sen de onun üstünde durmak bile 
bir tenezzül:lür. 

- Evet! 
- Kafasındaki fikirlere gelince, ben, 

her zaman müjiklerin d~akla yola ge. 
Jcce'Jclerinc inanmıırmdl'T'. Bunun da ha· 
11, arada sırada aopa istediğine kaniim. 

- Yeni bir kadeh doldurdunuz. Ar. 
tık yetmez: mi? 

- Dur, şunu, oooan sonra da bir ta· 
ne daha içeceğim. işte o kadar. Hem 
ne diye söziımü kestin... Geçenlerde 
"Makroi,, de görilştüğüm bir ihtiyar, 
diyordu ki: 

- Biz her milletten çok kızlara kır. 
baçlatmaktan hoılaruyoruz. Hem bu 
cezalan delikanlılara verdiririz. Sonra. 
her ıcnç, kırbaçladığı luzJa nişanlanır. 
Bu, hemen hemen bizde adet hükmüne 
g:rmiıtir. ''Sadizim" in bir nevi demek 
olan bu usulün belki zeka ile alakası 

bulunduğunu söyliycceksin ..• Ne der· 
siniz, gidip böyle bir sahne seyredel:m 
mi? ... Kızarma Aliyo~a ... Bunda utana
cak bir teY yok yavrum. 

Bugün başpapazın zi) afet ni reddet. 
tiğime pişmanım. Orada knl an 
bahsedebilecektim .. J\lıy şa o a karıı 
yaptığım işten d layı ed n 
ya ... Hiddet g 

Bu meselenin beni üzdüğüne inan
nır mısın lvan? •. Hayır inanmıyorıun •.. 
Bunu gözlerinden okuyorum. Sen de 
herkes gibi beni bir soytarı telikki edi
yorsun, Ya sen Aliycıa, u ı inanıyor 
muıun? 

- Hayır, inanmıyorum. 

- Senin doğru söylediğine 'kaniim. 
Sen !vana benzemezsin. 0, hükümleri. 
ni evvelden verir. Ama ıu rnanastn"m 
.da köküne kibritsuyu dökmek ıerek. 
Bu mistik tenbelhaneleri Rusya toprak 
larından ıöküp atmalıdır. Ahmaklar~ 

akıllandırmak İiin bu mutlaka lizımd1r. 
Oralardan çıkacak eşya ile kim bilir no 
kadar altın ve ıümüı paralar baaılıt"dı .• 

lvan: 
- Peki ama, niçin manaıtırlan yılr .. 

malı: iatiyorsunuz. 

Diye sordu. 

- Hakikat, daha çabuk -tofup p;r. 
las n diycr 

- Bu hakikat gGntıi doğunca, ene-
n sizi ıoyup sovana çevirecekler, son-
r a vucu<lunüziı yok edecekler. 
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• trmlr ölciller ve ay:ır daircs~ 1ek~ik 
1 k ıörü D. Lemi Aksoy dun lıruır-

şubesl d re . 
den şehrimize geltnıştır. 

mi Aksoy şehrimizde iblr harta J.;ıı. 
1 BkJ.~İ)'asada bulunan ölçüler ve ayar a. 
~~rl hakkında tetkiklerde bulunacaktır. 

• Maföc Velı:nletinec ycoiden alınan bir 
ıı Amerllı:adan gelen rnalların karara ııure, • 

döviz bedelleri, yeni seneden ılib:ırcn o. 

denmesine başl:ınacn'ktır. 
ibi secikmiş muamelelerin ödenme 

Bu g 
8 
başlanmıştır. Ankarndan se-

haıırlıkların "dürü B S:ılih bu işle mcş-
len karobi:ro mu · 
gul olmaktadır. 

. üdd ttcnberi Ankarada dr:ıat 
• Bır m _e 1 ·:ıı· 'aıifesini l :ıpmak-

vekAlell b:ışmuşat' rlıbı t l k. 
. . l nezaret umum u-

la olan Delcıkn ~ırn;•:ıncler Yneren'in hiz-
Ubl Profesör Julıen d:ın şehrimize ı;el
meU bittiğinden Ankara 
ınlş memlckellne dlinmOştür. 

' " ür m::ıdenleri icin cc-
• ZongQldak kom t"rllccek maden dl-

nebl mcmlekctl"crd:n gc 
1 

inin ba' kuruşa 
reklerine nit gumruk rcsm dün nlfıkn. 
indirildiği hakkındaki karar 
~arlara bildirilmiştir. 

1 Ş olan balık-
• Son hafla itinde tulu mu 1 l Yunan gem -

!ardan limanımızdajbu unanl tır Yunan 
lerlne 100 bin çif(kadar sı;,1\~:~işlerdir. 
.remllerl Yunanistana hare 1 

. ak mahsulleri 
• Bir milddeıtenberı lopr tıl 

. hesabına sn -
ofisi lararından Alman)a . lOOO ıon 
makta olan buğdaylardıın l'enıden 
bir parti satılmıştır. . 

r. · · elinde kiıh Toprak mahsulleri o ısının k" 
d talep va 1 

miktarda mal bulunduğun an . 
oldukta s::ıtışlarınn de,·nm edceektır. 

Limanda 
DUGON KALKACAK VAPURT,AR 

(Ülgctı-18 Bnrtına), (Marakaı - 9 M~
dan~·aya), (Trok - lS.30 Mudanyayıı ' 
{Bartın - 15 Ayvıılığa) kalkııcnktır. 

GEr.ECEK VAPURLAR 

(Antah·a - 10 Barlından), (MnrakRZ -
18.15 Mudan)adnn), (Kon:rn - lt.30 Mer
sinden) gelecektir. -----

Dünkü Hava 
Uava l"Urdun Ege ve Cenubi A.nndolıı 

lıblgclerlndo tok bulutlu, Trıık~·a, Kııra~~
niz kı71larındn kapalı ve me,·zil, diğer IJo -

· " ·rıar gelerde kap:ılı ve yai:ışlı gecmış, ruzg.ı 
Trakya, Kocaelide şimali, diller yerlerde 
umumiyetle şarkt fstikamellen orln kuvvet
te, Doğu Te Orta Anadoluda hafif olarak 
geçmiştir. 

lstnnbulda hn,·ıı kapalı ve yağışlı geçmiş, 
24 saııt zarrındakf ) a~ışın metre nıura!>
baına bıraktığı su miktarı 1.5 kilogram ol
çülmu. ıür. Rüzsiir şimali istikametten 5.7 
metre bııl:ı esmiştir. Saat 14 de bn,·a ı_:ız
yikt 760.3 milimelr<: idi. Sühunet en yuk
!1'1c ~nc~te 19.5 ı:lilgcde 10.8 Ye en clüşOk 
G.4 5antigral kıt) dcdilrnişlir. 
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Süt, yağ meselesi 
Hilenin önüne geçmek için yeni 

bazı tedbirler düşünülüyor 
Ziraat kongresi 
İstanbul Murahhasları 
Bu Ak§nm Gidiyorlar 

Ankarada toplan:ıc2k olan Zirnat 
Kongresine İstanb;.ıldan i~tirak edecek 
murahhaslar bu akşamki trenle gide. 
ccklerdir. 

Gidecek olanlar şunlardır: İstanbul 
ziraat müdurü Tahsin, Halkalı Ziraat 
mektebinden müdür Vehbi, müdür mu. 
avini IsmaiJ Hakkı, Muallim Necati, Ri
fat, vetriner müdı.ir.i Ethem, orman 
başmühendisi Fevzi, orman mektebi 
h::calanndan Mazhar, çiçekçiler cemi. 
yeti reisi Sadık, Kartaldan çiftçi Ne
cati. 

!Jaı·o 
Bugünkü Toplantının Çok 

Münaka§alı Geçeceği 
Zannediliyor 

Geçen hafta İstanbul ağ rceza salo. 
nunda toplanan ve reis ile meclisi ida
re b~lar.nı seçen Baro heyeti umumi· 
yesi bugün de öğleden sonra yine Ağır. 
ecza salonunda bir toplantı yapacaktır. 

Toplantının sebebi geçer, içtimada 
ayni rey alan Kıbrisli CeHi.l ile Ali Hay. 
dardan birinin intihabıdır. 

Diğer taraftan avukat Mümin mus
tafa Baroya bir takrir vermiştir. Avu
kat takdrinde geçen hafta yapılmış o
lan içtimada seçilen meclisi idare aıa. 
larının içtimada hazır bulunanların ms· 
fından bir fazlasının reyile intihap edil. 
meleri lizımgeldiği halde, salonun kifa
yetsizliği yüzünden azalardan birçoğu
nun dışarda kaldığı, bundan dolayı 

intihabın kanuni olmadığını ileri silre. 
rck, işin tetkikini istemiştir. 

Bugünkü içtimada bu ta'krir üzerin
de bir hayli hararetli münakaşalar ce. 
rcyan edeceği sanılmaktadır. 

--O--
Üniversitede Çay 

tiniversite Direktörü Bay Cemil Bil
se! her sene olduğu gibi bu sene de bü
tün fakülte son sınıf talebelerine ayın 
.on üçünden itibaren çay ziyafeti vere
cek, ve talebelerle hasbihalde buluna
caktır. 

Bir Karikatür Sergisi 
Karikatürist Necmi Rıza ve Zahir 

Güvemli yeni senenin birinci günün. 
den itibaren Saray sinemasının holün
de 20 ikincikanun akşamına kadar sü
recek bir karikatür sergisi açacaklar. 
dır. 

Zahir Güvcmli, sergiye kırk kadar 
tanınmış zevatın portresile, Necmi Rı
za da altmışı mütecaviz eserle iştirak 
edecektir. Sergi her gün 13 _ 23 ara
sında açık olacak ve serbestçe ziyaret 
edilecektir. 

Serginin bir hususiyeti de şudur: 
Eserlerini teşhir edecek sanatkarlar

.dan Zahir Güvemli orada hususi me. 
mur tarafından satılacak olan ''Başlar 
ve Anket,, isimli karikatür albümünü 
yalnız 2 ikincikanun Pazartesi günü 
ıs - 19 arasında arzu edenlere imzaJı. 
yacaktır. · Tc§hir olunan eserler satın 
alınabilecektir. 

Tramvay Şirketinin 
Satınalma Müzakereleri 

Tramvay şirketinin satın alınması 

etrafında yakında Ankarada başlaya
cak müzakerelere İstanbul belediyesin. 
den de yeniden murahhaslar çağırıla
caktır. Fen heyeti mühendislerinden 
bir komisyon İstanbul bceldiyesinin 
tramvay şirketinden alacağını tesbit et. 
mektcdir. 

Bundan başka yine satın alınacak O· 

lan havagazı şirketlerinin bina, malze
me, tes:sat kıymetleri de belediyece 
tesbit olunmaktadır. 

Vali ve belediye reisi Lütfi .Kırdaı 

şehrin süt. yağ meseleleri etrafında e· 1 k 1 ld 
tetkikler yaptırmaya baş!a.mış~!r. ~üt ır mezar 1 yo yapı ı, 
ve y~ğlan.n nere~rden ~:.suretle Ye Edirnekapı Civarı Halkmm 
hangı nevı kapla.da geldıgı. son za • y l D d • N y k · t 
ma::ılardaki fiyatları ilk olarak tcsbit 0 e

1
r
1 

dı .
1 

e ka 1 

olunacaktır Ha e ı ece 
H ık be. ll'b 1 d 1 d 1 1 Bu ha.alar da aruk geçecek gibi de· a ın ı aş ı gı a arın aıı o a:ı . 

•·t w a.h 1 Id ~ .... 1 .. ı ğil, bir adım bıle atacak yer bulamadık su ve yagın p a ı o ugu goru muş- . 
f.n- Süt • ağl b k dd k 1 !arı için bırçok yolcul:ır, Edırnekapı 
ı.u.ı, ve y ara aş a ma e a..ı ·h · d k' 1 mezarlığının mısır tarlası cı etın c ı rrştırılmaması etraiın<la alınacak ted. 
b . ı d tetk'k ı kt d S" 1 · krsm n 'çindcn ve n.ezar taşlar nın ara. ır er e ı o unma a ır. us erm b k d' 

· s ndan gelip gitmeğc urasını en ı-hem~n s ğılınca temız kaplara konup 1 • ' • _ 

v • Uhllrl · dU .. liğinden b"r yol halınc getırmege baş· ag11.ıarmın m e:ımesı esası şu • 
nülmektedir. Nitekim M:mis:ıda böy _ lnmışlard r, 
le yapılmaktadır. Bu takdirde sUte su ötedenberi (yol. yol!) diye fcry~t 
karıştırma meselesi tamamen otta.da.ı eden Edirnekapı civarı halkının kcndı. 
kalkmı§ olaacktır. liğinden yaptıkları bu y~ldan sonra ar

Çünkü şimdi seyyar satıcılar su ka
ru;bnnayı toptancılara, onlar mandı. 
ra sahiplerine ytlklemektedirler. 

tık vil .. yetin bir parça bu i§le meşgul 
olmıya başlayacağını ümit ederiz. 

---o---
Kültür Bakanı şehri

mize geliyor 
Bundan maada İstanbul mandırala. 

rı:ıın sütleri kMi dcğiıse civar vila • 
yeUcrden süt get!rmek te düşünüle -
cektir. En son olarak süt işini beledi
yenin eline alması da mevzuu bahso. 
lac:ıktrr. 

inhisarlar yeni bir sigara 
çeşidi çıkarıyor 

Tane tipi 
Yeni ~eşfdln mah
zurlu bir tarafı var 

Muhtelif Kültür Müessesele
rinde Tetkikler Yapacak 
Kültür Baka'lı Saffet Arıkan yakın· 

da şehrimiz:e gelerek Universite ve 
muhtelif fakültelerle küttür müessese. 
lcrindc tetkikler yapacaktır. 

Yılbaşında, ortaya yepyeni bir ciga. 
ra çeşidi çıktyormuı; hatta buna ıim
diden çıkmış bile diyenler var. Bunla
rın adı da (Tane tipi) imit 1 

Bu yeni çıkacak olan ciıaralar, öyle 
paketlerle filin değil, iıtiyenlere birer, 
iki§er tane olarak satılacakmı§ ve işe, 
önce on bir buçukluklardan başlana. 
cakmıJ .. Bu, bir bakıma hiç te fena gö
rünrniyen bir teıebbilstilr. Mesela on 
bir buçuk veya on beı lcuruı verip te 
bir paket cigarayı birden alamıyan fa. 
kir cigara tiryakileri için tane ile satıı 
bir kolaylıktır. Gelgelelim, bir de itin 
zararlı tarafı vardır ki o da bu usulün 
~::x:ukları pek 

1
küçükten :igaraya alış

tırması olacaktır. Eline yirmi para, 
kırk para, geçiren birçok küçük çocuk
lar korkarız ki aktar dükkanlarına ya. 
naııp: 

- Bana bir karemeli, iki zıpz:ıp ıe
kcri veri 

Der gibi, yirmiliği, kuruıu tütüncü • 
ye uzatarak: 

- Bana bir, yahut lki cigara ver! 

Diye cigaraya başlamaaınlar 1 Bazı 
tütüncüler zaten ne zamandır paketle
ri bozup rastgelene tane tane açık ci· 
gara satıyorlardı ki bunların alıcıları i. 
çinde pek küçUk çocuklar da vardı: 
bu çocukların ekserisi bu cigaraları, 
semtlerindeki tütüncükrden utandıkla 
rı için: 

- Annem istiyor, babam istiyor 1 
Diye alıyor: 'kendileri tüt,;rüyorJar

dı. Şimdi ortaya ı;ıkacak olan (tane ti. 
pi) cigaralar<lan sonra korkuyoruz ki 
küçük çocuklarda cigara içme hevesi 
bir kat daha artacak, bu suretle bu iş· 
ten fayda bek\enirken zarar gelecektir. 
Hele öyle sanıyoruz ki birçok kenar 
semtlerde yaşıyan çocuklar üzerinde 
yirmi paraya, kırk paraya, açık olarak 
satılan bu cigaralar çok fena bir tesir 
yapacak, çocuklar daha ilkokul yaşla
rında iken birer c"gara tiryakisi kesile. 
ceklerdir. 

Bu mesele hakkında biz böyle dil§Ü· 
ni:yoruz, baıkaları nasıl düşünüyorlar, 
onlar da bu husustaki fikirlerini yaz. 
malı, bizi tenvir etmelidirler. 

Kültür Direktörü 
Kültür Direktörü Tevfik Kut yeni 

çalışmaya başhyan Büyükçekmece ya. 
tı okulunu tetkik etmek üzere dün Çek 
mcceye gitmiıtir. 

Bay Bakana Özel Okullar direktörü 
ve Kalemi mahsus direktörü Nihat 
Adil, Yüksek Tedrisat direktörü Cevat 
refakat edecektir. 

Yüksek lktısat Ve Ticaret 
Mezunları Kongresi 

Geçenlerde ekseriyet toplanamadığı 
iç:n yapılamıyan Yüksek tktısat ve Ti
c<ırct mektebi mezunları cemiyeti se· 
nelik kongresi bugün öğleden sonra ce. 
miyctin Beyoğlundaki merkezinde ya
pılacaktır. 

Bu toplantıda cemiyet ~zalarının 

mesleki bilgilerini arttırmak için kuru. 
lacak lisan kursları ile tesis edilecek 
kütüphane ve mecmua meseleleri üze
rinde görüşülecek, bu hususta icabeden 
kararlar alma~aktır. 

Etrüsk Vapurunun Sür'ati 
Etrüık vapurunun sÜrAti hakkında 

Deni~nktan aldığımız bir mektupta 
deniyor ki: 

Etrüsk vapurunun sürati hakkında 

gazetenizde çıkan fıkra okundu: Ev. 
vclemirde şu noktayı tebarüz ettirelim 
ki, vapurun seyir liiÜrati hiç bir vakit 
7 mile düşmemiş, en az l O milden sey
retmiştir. 

Vaziyetin hüJasası şudur: 
Mukavele mucibince tam yükle 12.25 

mil sürati haiz olması lazım gelen Et
rüsk vapurunun Mersine yaptığı ilk ve 
ikinci seferlerinde vasati l\.l milden faz. 
la sefer sürati temin edememesi Banka
mız fen heyeti tarafından tetk:k edil. 
mİ§tir. Bu tetkikat neticesinde geminin 
sekiz aydanberi ıı::arincsinin temizlen
memesi ve gemide bulunan son sistem 
ku:anlarda ;rerlı kömürll!"rimizle ihtira· 
km tam elde edilemediği görillmüş: bu. 
nun sebebi araştırıldıkta bcrayı tecrübe 
az bırakılan ıskara aralıklarının fazla· 
laıtırılmasına lüzum hasıl olmu9tur. 

Bunlar yapıldıktan sonra gemi, kon. 
trat mucibince 12.25 mili klSmtlrleri· 
mizle elde etmiştir. Binaenaleyh ısra· 
raların bozulması mevzuubahis değil. 
dir. Kômtirlcrimize uygun olarak ebad
landırılmıştır. 

Şair Akif İhtifali 
Şair Mehmet Akifin ölüm yıldöni.imü 

1 
münasebetiyle 28 Birinc:ikanunda Uni· 
vers"te konferans salonunda Edebiyat 
fakültesi taraf ndan bir toplantı yapıla 1 
cakt r. 

Toplantıya istiklal marşiyle baıılanı 
cak, Doçent Nihat Tarlan bir söylev 
verecek, bundan scnra şairin muhtel.f 
şiirleri okunacaktır. 

1 

1 

l 

Çocuk kimin? 
ikinci Asliyede KarıMk 

Bir Da va Görülüyor 
Evvela ı.-ı.1cı a ı.yı: ceza ır a.1keırc. 

ıin.:le bakılırken son defa hukuk n. !1-
kcmes'.ne hav le f' 1il~n. ikı kız ka ,•e 

şin bir çocul!a sahip "·\.malan oa\ 

c.ün ı.içün1.ü hukuk mahkemt:~ınde ba
.cıl nıştır. 

Davanın esası iddia a göre şö· ·k ir: 
12 sene ka 'cır ..:vvel Kurt lu. ta u 

ran Aod • .m ad nJa bir ihtiyarın I . i 
ve Flümi adında ikı l:ız çocugu va:d ı. 
Bunlardan Plumi daha o vakitler ıı 

Jtalyan ile evlenerek babasından ayııl. 
mış ve ayrı olarak kocasıyle c.turmaba 
başlamıştır. Diğer taraftan al lmc~ .. n 
biraz hasta olan Flumi de şununla ,bu· 
nunla d.şüp kalkmağa başlamış, b;ıba. 
&ının kim olduğunu anlayamadığı bir 
gençten bir çocuk kazan nış~ır. Plf.omi 
l:u çocuğu o kula sevmış:ir ki dün) a
da her şeyden vaz:-cçmiş ve )BVrl su· 
nu büyütmeğe ba.,lam ştır. 

Fakat bir İtalyan ile e·. lenmiş olan 
ablası P!Umi, kısırdır ve bütün tedbir. 
lere rağmen b"r çocuğu olamamı trr. 
Fluminin nurtopu gibi ı;ocugu Pl\ımi· 

nin kıskançlığını tahrik etmiş ve bir 
gün daha üç yaşında olan çocuğu çalıp 
evine kaçırmıştır. 

Zaten aklından hastalığ ı olan Flü-ııi. 
nin çocuğunu kaybetmesi kendisini büs 
bütün şaşırtmış ve o zamandanberi gör 
düiü her çocuğu kendi ya .. ·rusu sana· 
rak, sevmcğe, okşamağa başlamııı~ır. 

Nihayet bir gün ab!asrnın t:Vine giden 
Flümi, ablasının çocugunu görmüş ve 
kendi yavrusu olduğunu söjliyerck is· 
temiıtir, Çocul: ana ile baba tarafından 
vaftiz edilmiş. İtalyan olan ~abanın ıs 
tcği üzerine İtalyan ismi kcnarak 
"Franki,, diye çağmlmağa ba§lanmış 

tır. 

Anne ile baba FlCımiyi ilmaa çalışm ş 
lar, fakat o kanmıyarak adliyeye mUra 
caat etmiı, bir dava açmıştır. 

Frankinin yanında bulunduğu PICımi 
ile kocası: 

- Vakıa FIGminin bir çocuğu olmuş 
tu, ama, o öldU,, demişler ve Fluminin 
teessüründen kendi çocuklarına tahip 
çıkmak istediğini i.dd'a etmişk.c.iİr. 

Dinlenen phitlcr ise Fliımin"n çorn. 
tunun ölmediğini söylemişlerdir. tl . 
çün hukuk mahkemesi bu şcl:ilde kar· 
makarışık bir şekle bürünen davayı, yc
gS.ne çarei hal olarak tıbbi adlice yapı. 
lacak kan tahlili ile halletme. ğc dünkü 
duruımada karar vermiştir. 

Buna göre iki kız kardeş Ffumi ile 
Plumi, babaları And~n. çocuk ve ltal
yan kocanın kanlan tahlil edilerek ço. 

cuğun hangi kan grupuna dahil olduğu 
araıtırılacak, annesi tesbit edilecektir. 

Beyazıtta Yapılacak 
iatimliık 

Bcyazıttaki Inkılip müzesinin etra
fını kapayan ve meydanın u·umzaraaını 
çirkin gösteren dilkkinların )'.ktır ima. 
sı için bunların istimlikinc liızum gö· 

rülmüıtli. 
Daimi encümence hazırlanan liızuır.u 

iıtimlik mazbatası Dahilıye Vel<ıileti. 

ne gönderilmiştir. Mazbatanın VckSlct· 
çe tasdikinden sonra istimlak i~inc b .. ş 
}anacaktır. 

Belediyec!e Dünkü 
Toplantı 

Vali ve belediye reisi Lrıtfi Kırd::-r 

dün sabah Eyüp kazası lahil'ndeki 1:-a· 
zı beled:ye müesseselerini teft:ş c~rr.:ş. 

tir. 
öğleden sonra lx-lediyede şehir ~Ü· 

tehass111 Pr:>st ve fen he) eti n ü Trı.i 

ile imar müdürü valinin nezdinde tep 
!r narak imar planı \:zerinde görüşm~ç
lerdir. 

Oda idare Heyeti 
htanbul Ticaret ve Sanayi odas İd3· 

re rcycti d ' n s:bah saat 10 5 ta t p a-ı 
m ştır. 

Bu toplantıda Odanın 939 yılın 'a 
alac~ğı ve t;östereceği fa~li} et me.cle. 
leri etrafın ~a göriı ,ülmüştür. 

Atatürk Köprüsü 
Atatürk köprüsünün "nOntajı yapılan 

dubaları üzerindeki k sımlara a:r~lt 
dök.ılmeye başlanmııtır. 

Havalar müsait gittikçe bu kısrmda 
çah~ılacaktır. Diğer taraftan Anp· 
kapı tarafında evo; eke batmış olan du
banın da iki parçası bugünlerde çıka. 
rılac.aktır. 



1-KURUN 24 BIRINCIKANUN 1938 

Mübadele ve tefviz işlerinin kat'J 
tasfiyesine dair ek kanun 

Dün Millet Meclisinde müzakere 
ve kabul edildi 

Ankara, 23 (A.A.) - Büyük Millet 
Meclisi bugün Reis Vekili Faik Öztrak
ın başkanlığında toplanmıştır. 

Celsenin açılmasını müteakip adliye 
müfettişlerinin izinleriyle vazifeden 
aynlma ve devamları hakkındaki ka -
nun Iayihasiyle esbabı rnücbire ve zaru
riyeden dolayı takip ve tahsiline imkan 
olmadığı cihetle kayıtlarının silinmesi 
istenilen bir milyon küsur bin liraya 
ait tezkerenin geri verilmesine ait Baş. 
vekalet tezkereleri okunmuştur. 

Meclis bundan sonra ruznamenin di
ğer maddelerine geçerek tahlisiye u. 
mum müdürlüğünün 1934 yılı hesabı 

katisine ait kanun layihası ile 1938 yılı 
muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bütçelerin bazı tertipleri arasında 2 mil 
yon 459.256 liralık münakale yapılma. 
aı ve yine bazı tertıplcrden 12050 lira 
tenzil edilerek yeniden açılan bir kısım 
fasıllara fevkalade tahsisat olarak ko. 
nulması halı:kında kanun layihasını ka
bul etmiştir. 

Büyük Millet Mec:lisi memurlarının 
teşkilatı hakkındaki kanun layihası ile 
mübadele ve tefviz işlerinin kati tasfi. 
yesi ve intacına mütedair kanuna ek 
kanun layihası da Meclisin bugünkü 
toplantısında müzakere ve kabul edi· 
len kanunlar arasında bulunmakta idi. 
S:>nuncu kanun layihasının hükümleri. 

ne göre bu kanunun neşri tarihine ka
dar olan muamelelere münhasır olmak 
üzere mübadil, muhacir, mülteci, gö. 
çebe ve hükumetçe nakledilenlerin ve 
harikzedelerin hükfimet tarafından gös 
terilmiş olsun, olmasın bidayeten işgal 
eyledikleri hazineye ait gayri menkul
lerin icar ve ecrimisilleri teffiz ve tah
sis muameleleri sonradan bitirilerek 
katileşinceye kadar geçen zaman için 
kendilerinden aranmaz. 

Tahakkuk ettirilenler de terkin edi. 
lir. Bu gibi icar ve ecrimisiller için açı· 
lan davalar ve icra takipleri durdurulur 
ve alman a.dli ve idari kararlar katile§. 
miş olsalar dahi terkin edilirler. 

Tahsil edilmi~ olan icar ve ecrimisil
ler geri verilmez. Tahsis veya tdfiz e· 
dilen gayri menkullerden önce müsta. 
hikler tarafından ya doğrudan doğruya 
veya hükumet tarafından gösterilmesi 
hasebiyle işgal edilmiş iken sonradan 
istirdat olunmuş bulunan gayri men
kuller ile haklarına mukabil kendileri. 
ne bono verilenler tarafından gerek hü 
kfımetçe gösterilmek suretiyle ve gerek 
gösterilmeksizin inal edilmi' bulunan 
gayri menkuller hakkında dahi bu hü
kümler caridir. 

Büyük Millet Meclisi gelecek içti
maını 2 tkincikanun pazartesi günü ya. 
pacaktır. 

Fransız-Italya an
laşması feshedildi 
Roma, 23 (A.A.) - İtalyan hüki.ıme· yan anlaşmalarının faşist hükumeti ta

ti dün akşam Fransa büyük elçisine rafından Denonse edilmesi ile vücut 
yaptığı tebligatta ltalyanın 1935 kanu. bulan vaziyeti tetkik makıadiyle yarın 
nusanisinde Fransa ile akdettiği anlaş. t~planacaktır. 

malan hükümsüz telakki eylediğini res FRANSIZ GAZETELER! 
men bildirmiştir. .r-..~LER YAZIYOR? 

Roma, 23 (A.A.) - D. N. B. Ajan· Paris, 23 (A.A.) - Akeam guete. 
aı muhabirinin öğrendiğine göre, 1935 leri de, 1935 Fransız - İtalyan anlaş. 

Fransız _ İtalyan anla§masının meriyet malarmm İtalya tarafından denonse e. 
mevkiinden çıkarılmış olduğunu bildi- dilmesinden bahsetmekte ve bu vazL 
ren )talyan notasında aşağıdaki müta- yet karşısında F'ra.nMnm tutacağı ha-
lealar bulunmaktadır: reketin çok basit olduğunu bildirmek. 

1935 anlaşmaları hiç bir .ıaman fili. tedir. Fransa talip mevkiinde değildir, 
yata girmemiştir. Çünku Fransız hükU binaenaleyh, kendinden emin, İtalya • 
meti bu anlaşmaların metnini ve ruhu- n.ın kendi taleplerini bildirmesini bek. 
nu daima ihıat etmiştir. Çünkü bu an. lemektedir. 
laşmaların ıcra mevkiine konması için Temps gazetesi, başmakalesinde dL 
elzem muhtelif iptidai şerait temin olun yor ki: 
mamıştır. Çünkü Fransa hükumeti, l- Fransamn !talyadan hiç bir istedi-
talyayx Habeşistan işinde tamamiyle ği yoktur. !talyaya yapılacak hiç bir 
serbest bırakacağı hakkındaki vadine teklif mevcut değildir. Zira, Laval -
rağmen, zecri tedbirler politikasında Mussolini anlaşmalarına merbut u. 
önayaklık etmiştir. Bundan dolayı, 1- mumi deklerasyonda da tasrih edildi. 
talya ile Fransa arasında mevcut bütün ği veçhile, Fransa, iki memleket ara -
meseleler muallakta bulunmaktadır. O srnda muallakta bulunana meselelerin 
zamandanberi vukuagclen hadiseler ve kati surette halli için lazımgelen şey. 
meydana çıkan davalar sebebiyle bu leri yapmıştır. Bizzat Mussolini dahi, 
muallak meseleler, bilakis daha ziyade Fransa ile İtalya arasında Afrikaya a-
vehamet kesbetmiştir. İtalyan hükume it bütün hesapların görillmüş olduğu. 
ti, taleplerini, zamanında, diplomasi nu kabul etmişti. Fransa, hakkından, 

kuvvetinden ve İngitere ile tam tesa. 
yolu ile bildirmek hakkını muhafaza nüdUnden emin olarak ve vicdanı mUs. 
eylemektedir. terih bir tarzda, bunun arkasından ne 

Roma, 23 (A.A.) - Gazeteler "Na. 
geleceğini bekliyebilir. 

Polyonun İtalya seferi,, isimli eserin hal 
Sauerwein, ''Paris • Soir,, gazetcsin-ya yarım adasının coğrafyasını ihtiva 

de yazıyor: 
eden kısmından iktibaslar yapıyorlar. ltalya, ortada mevcut her aeyi yık. 
Bu iktibaslar Korsikanın coğrafya ba-

mıştır. Şimdi bilinmesi lizımgelen §ey, 
kımmdan Fransadan ziyade lt:lyaya ltalyanın bu sıfırın yerine ne koymak 
ait olduğunu isbat ve teyide matuftur. teklifinde bulunacağıdır. Eğer arazi 

BONE, 1NG1L1Z ELÇtSIN mevzuu bahsedilecek olursa, Bonnet, 
KABUL ETT1 bunun hakkında lazımgelen sarih ce. 

Paris, 23 (A.A.) - Hariciye nazırı vabı vermiştir; Framıız toprağından 
Bonnet İngiltere Bilyük elçisini kabul birkarış yer dahi İtalyaya terkedile • 

etmiştir. mez. Böyle bir talep ancak silahlı bir 
Zannedildiğine göre, İngiltere büyük anJaşmazıı;a götürür. Eğer Tunustaki 

elçisi 1935 İtalyan - Fransız anlaşma; ltalyanların statü.SU, Süveyş kanalının 
larmın feshi karşısır.da Fransanın nasıl idaresi ve tarifeleri veyahut Cibuti de. 
bir hareket ittihaz edeceğini öğrenmek miryolu nakliyatı !le alakadar imtiyaz 
istemiştir, lar veyahut avantajlar mevzuu balı _ 

DALADYEN1N SEY AHA Ti sedilecekse, acaba, İtalya, bu mesele. 
Paris, 23 (A.A.) - B. Daladye'nin leri ne gibi bir tarz ve şekilde ortaya 

Tunus ve Korsika seyahatine ait pro- koyacaktır? Herhalde, B. Çemberlayn, 
gram pazartesi güniı kati olarak tesbit Roma dö:ıüşünde fa§ist hükumetinin dil 
cdilece"ktir. Filhakika Tunus umumi şüncelerinden bizi haberdar edecektir. 
vilisi bu hususta B. Daladyc ile görü§. Muhakkak ola:ı bir şey va.nıa., o da bu 
mek için pazartesi sabahı Parise muva meselede Fransanın ilk teşebbüsü yap 
salat e.decektir. ması için hiç bir sebep mevcut olmadı. 

NAZIRLAR MECLİSİ BUGUN ğıdır. Fransa, kendinden emin olarak 
TOPLANACAK ve müteyakkız bir halde, gürültüsü ha-

Parh, 23 (A.A.) Havas bildiriyor: 18. kulaklarımızı dolduran bu be.elan • 
Nazırlar meclisi, BB. Laval ve Mus- gu;tan ne çıkacP!"'nl beklemektedir. 

ıolininln Romada 7 Kanunusani 1935 Bütlln diğer ıı.kf!am gazeteleri de. ay. 
tarihinde imzaladıkları Fransız • !tal. ni tarzda mütalC'alar yürütmektedir. 

Romanya mubteliti 
Dün şehrimize geldi ve akşam frenile Ankaraya gitti 
Romen kafile reisi "takımlarını:ı çok kuvvetli olduğunu ve Türkiyedeki maçları 

kazanmak için çalışacaklarını ,, söylüyor 
Beden Terbiyesi Um.um Müdürlüğii tarafından üç maç Dün rıhtımda kcndisilc görii.ştüğümüz Romen sporcula-

yapmak il.zere nıemlekctimi::c davet edilmiş olaıı komşu rın 1.."ll/Ue reisi Bay Stclca bize talcımlarının çok kuvvetli 
Romanyanın /utbo'lcülcri dün saat üçte Köstence yoluyla olduğuna i§arct ettikten sonra §1tnları söylemiştir: 

şehrimize muvasaat ettiler. "-Komşu ve dost Türkiyeye yaptığnnız bu seyahat do. 
Rıhtımda kar§ılanan Romanya muhtclitinin fufbol<:ülc. layısile sevinç içindeyiz. Takımımız Romanyanm tanm.mış 

ri doğruca otellerine gidcrclc bir müddet dinlendikten son. klüplerinden; Rapid, Viktoria, Yuventus ve Üniversiteden 
1·a akşam trcnile Ankaraya mütcvcccilıcn şclırimizdcn ay. alı:ıan seçilmiş elemanlardan müteşekkildir. Bunda Ma. 
rıldı'lıar. car futbolciller yoktur, artık onlara yer vermiyoruz. Bu 

Misafir sporcu 1.afilcsi, on yedi futbolcü oo üç te ida. yüzden biraz zayıf dönmüş olduğumuzu kabul etmekle be. 
reci olmak Ü.Zere tam yedi ki§idcıı mürekkeptir. raber, senelerdenberi beraber oynadığımız Macarların bi. 

Romanya şamapiyonalı§ı mümessili olan doktor Ste. zim futbolcülerin terakkisine yardım etmi~ olduklanna i§a-
loa'nın riyaset cttifji bu kom...m sporcular, -evvelce de yaz. ret etmek mecburiyetindeyim. 
dığımız gibi - öniimüzdcki pazar giirtü, Ankarada An7oora-
muhteliti ile karşılaştıktan sonra lstanbula dönecekler ve ~ara ve lstanbul maçlarından so:ıra taknnmı.ız Yuna. 
§Chrimizde salı gihıü Fcncrbahçc ile. pcrşcmhc gün il de Ga.. nistana. giderek Romanya - Yunanistan milli futbol ma. 
ıatıısarayla birer müsabaka yapacaklar<lır. Misfirlerin çını ypacaktır. Bu da gösteriyor ki Türkiyeye getirdiğimiz 
.Ankaradaki müsaba1;,ada aıacalcları neticeden sonra Fc. muhtelit takım Romanya milli futbol ekibinden başka bir 
nerbahçe ı,·e Galatasary klüplerinin takviyeli birer tak"1m. §eY değildir ve bunu:ı dçindir ki memleketinizde müsaba. 
la maç yapmaları ihtimali <le vardır. kalan kazanacağımızı kuvvetle umuyorum.,, 

Futbol grup birincilikleri 
lzmltte yapılan bu karşılaşmalarda 

Bursa - Eskişehir finale kaldılar 

Grııp birincilikleri ·mflsabaka1arına 

!zmit, 20 (Hususi) - Grup birinci
lik müsabakalarına başlandı. !Kütahya 
şampiyonu Uşak ~nçler Birliği, Af. 
yo.:ı şampiyonu Kocatepc, lzmit şam
piyonu idman yurdu, Eskişehir şampi. 

yonu Demirspor, Bursa şampiyonu A. 
car idman yurdu grup birinciliklerine 
iştirak etmek üzere şehrimize geldiler. 
Edirne takımı bazı sebepler dolayısi. 
le gelmemişti. Misafir gençleri izaz ve 
ikram ettirmek için güzel hazırlıklar 
yapılmış ve hepsinin yatak ve yemek 
meseleleri halledilmi§, vali ve Parti baş 
kam B. Hamit Oskay bu işlerle bizzat 

meşgul olmuetu. Aynca saha komise. 
ri olarak Ankaradan futbol fcderasyo. 
ou asbaşkanı B. Ziya Atcs tc şehrimiro 
gelmiş bulunuyordu. 

Halkevinde ağırlanan gençlerle vali 
tatlı bir konuşma yaptı. 

Yapılan maçlarda vali, Balıkesir say 
lavı Süreyya Örgeevrcn, binlerce me -
raklı halk hazır bulundu. 

Birinci maç: Edirne ile Eskişehir ta. 
kımları arasında olacaktı. Edirne gel. 
mediği için sc.:ıerami yapıldı. Eskişe. 
bir hükmen galip sayıldı. 

ikinci maç: Afyonla lzmit idman 
yurdu arasındaydı. 

lzmitgücü, son ana kadar şampiyon
luk maçına çıkmak üzere büyük bir 
hazırlık yapmıştı. Pek kuvvetli olan 
bu takımın grup birincisi olacağında 
kimsenin şüphesi yok gibiydi. Fakat. 

1 
beden terbiyesi umum müdürlüğünden 
son dakikada gelen bir telgraf, şam. 
piyonluk maçı içi::ı İzmitgUcünU gayri 
nizami bulduğunu yazıyordu. Bu cm. 

rivaki karşısında, bir gün iç!n idman 
yurdunun tekrar ihyası zaruri görül. 
dü. Afyon takımı İzmitgücünün yeri. 
ne İdman yurdunu karşısında görünce 
rahat bir nefes alır gibi oldu. İdman 
yurdu ise, verilen vazifeyi hakkiyle 
ifaya gayret etti. Ve oyunu 1~ galip 
olarak bitirdi. 

tlçüncü maç: URak Gençler birliği 
ile Bursa Acar idman yurdu arasında 

~ 

....... 
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lzmit f<lmanyurdımzm giizide O!fttnC1(· 

su kaleci Bedri Çalı."ır 

oldu. Uşaklılar cüsse itibarile daha 
genç ve zayıf görünüyorlardı. 

Bu takımının büyük bir mahrumiyet 
içinde b:r spor sevgisiyle tutuşarak 
mmtaka şampiyonu olarak lzmite ka.. 
dar gelmeleri her gönülde azami takdir 
uyandırıyordu. 

Bandırmalı1ara gelince bu kom§u şe 
bir cocuklan her şeyden önce rnahvi. 
yctkar ve mütevazı görünüyorlardı. 

Yağmurlu, vıcık vıcık c;amurlu bir ha. 
vnda oyun, hakem Tahir Düzgörenin 
idaresinde başladı. Uşak takımı der. 
hal vaziyete hakim oldu. 7 dakıka ka
dar süren bu hiık•miy tt n nr B r
sahlar kendileri:ıi to l m ı tı r. 
Mahaza birin i haftayını 2-3 mağ • 
Hip vaziyette bit rdıl 

lkinci h ft :,. 
iyi.. M übı 

940 Olimpiyatlarında 
YelkeoJI yarışları 
Fblandiya olimpiyat oyunları hazır. 

lık komitesi yelken, yelkenli yarışla.n: 
için çok mühim kararlar vermiştir. 

Komite, dünya federasyonunun tek. 
lif etmiş olduğu yelkenli tipleri kabul 
ederek 1040 olimpiyatlarından tatbik 
ctmeğe muvafakat ctmi§tir. Bu tipler, 
(Sm.R),ve (6m-R) strabootvetek 
kişilik tiplerdir. 

Kayak 
Entcrnasyo:ıal kayak federasyonu 

başkanı binbaşı Olstgard, St. Morit.z. 
deki kış olimpiyatlarında yapılacak ~ 
lan kayak müsabakalarına dair au be. 
yanatta bulunmuştur • 

''Muhtelif memleketlerin talepleri u. 
zerine fevkalade olarak bir kayak kon 
gresi toplanacağına dair ortaya çıka. 
rılan rivayetler csassırzdır. Maamafih. 
böyle bir ko:ıgrc toplanmış bile olsa, 
Garmiş Parten Kirkcn'deki mukarre .. 
ratı değiştirmek için lazım. olan üçte 
iki ekseriyetin temirune imkan yok .. 
tur. Bu itibarla da bu rivayetlerin ger. 
çekleştirilmesi kabil olamaz.,, 

-o-

Buzda hokey 
Zürihte yapılan müsabakalarda ls. 

viçrc milli buz hokey ekibi, Fransa 
milli takımına büyük bir farkla plip 
gelmiştir. Tama.-niyle yeni yeti~iş o .. 
yunculardan teşekkül cbniş olan lsviç .. 
re takımı 11--0 galip gelmiştir. 

Uşak kalesini fena halde sıkı~rma. ,. 
ya çalıştılar. Uşaklılar verilen penal " 
tıyı çekemediler. Bundan sonra talih • 
sizlik başladı. Büyük bir cchtle didi.:ı. 
melerine rağmen devreyi ancak sooı 
dakikada bir gol daha atarak beraber .. 
likle ikmal ettiler. Hakem oyunu uzat.. 
tı. Ve Bursa takımı 7-4 galip geldi. 

Dördüncü maç: Eskişeh!rle 1zrnit id .. 
man yurdu arasında .. 

Hakem Firuzan .. Saha bermutat ça. 
murlu ve hava yağmurlu. Oyun başla.. 
dı. Eskişehir hakim. İzmit kalesini çolC 
sıkıstmyorlar, Meta tek kale oynuyor 
lar. Fakat 1zmitin kalecisi Bedri her 
türlü sitayişin fevkindo. ~le:ı sütleri 
b!rer birer tutuyor ve tehlikeleri sa
vuşturuyordu. 

Birinci hnftaym beraberlikle bitti4 

İkinci devrede Eski ehir daha ha • 
kim ve nitekim İzmit kalecisinin b~ 
yük fedakarlığına rağmen iki gol ata
rak galibiyeti garanti etmi oldu. 

Eskişehir takımının bu maçlarda en 
büyük talihi kaNıılarma zayıf takım. 
1 rı;ı çıkışı oldu. Onları lzmitgücil ile 
b b g .. rmck lizim için pek zevkli 
ol caktı. 

Şimdi Bursa ile Eskişehir final ma.. 
çmr yapacak ve bu müsabakanın gali
b" Ankaraya gidecektir. 

f'1evdct Ya1,ılp 
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2'-12-1938 CUMAR!! 1 1 
MEŞHUR 

12.SO fuzlk fncşe'ti t>lllklar). 14 Saat B· • 
DINOS ran ve haberler • Bor<a lıoberlerl. 14,t.o 1 

Turk mfizığl (hnlk türküleri ,.e muhtelıl 1 
~ıırkılar). ıs. 15,30 Müzik (Operetler). 17,1 
30 Müzik (dans wnti). 18,30 Konuşma (dı~ 
politika htıdiseleri). 19 Türk müziği .(hnlk 1 1 
t - k .1 f) 19 15 Snal nytırı \'C haberler. 19.j ur u er . , _ . d ) 
30 Tilrk müzi~i (hıılk tOrkulcrı cva!ll . 
20 Temsil (Toska - yazan - Viktorien S~r. 
don). Türkçeye çeviren (Ekrem Reşıt). 
Radyo kilelik orkestrası temsil e5nasındıı 

Markalı en asri, en sağlam 
sandalya, koltuk, portmanto, 

Portatif masalar, sinema 
koltukları 

C Puceinl'nin Toskn operasından 
iaecomo 2 S al ayan ve Po 

K. T 2110 Türk müziği (inccs:ız faslı) . 
parcalar çalacaktır. 1 'l 1 

22 K~~uş~a (hnflnlık posta kutusu). 22,lfl 
Müzik CKilçOk orkcstr.ı): l - Peter. Şmoll ı 
- uvertür - (Vrber). 2 - Jlolland,•eıbchen 

"h Kalman). 3 - Burleskn - (Gu· 
- (Emmerı · h <R 
1 ) 4 - \'alzer au5 Der Chrıst aum .e. 
b~~~ff), 5 - Divcrtlmento - (Ça)·kov•kı). 

H 1 t 1 iebcn (J.eon Jessel) 
6 - Leben e s Jl~rol No. 2ı> <Mrndels 
7 h- )Ro2m3oln5~ :ııı~ik 'cazhnnd). 23,45 - 24 
50 n • , 1 • 

Son haberler ve )'nrınkı program. 

Yabancı Radyofardan 
Seçilmiş Parçalar 

Progremlıırdnkf vakitler Türkiye snııtl fi
cerlne ve öğleden sonraki snnt olnr:ık g5s-I 
terfim iştir. 
O font konserleri: 
~era ı;eıı~ (uzıın dalga): Noel oratoryo-

7. 
5. 

su (B:ıh). ,r 

i (p T T ) . Bcethovcn, 'nRner. 
Pars · · · • ı 

k "'ocl oratoryosu (Sn nl Bü rcş: ., 
S:ıcns). 

1 1 elpziiı· Bnh, Koreli • 5.20 Viyana, • · • ır 
1 B -kscl 2: Bııb, Kore ı. 
1~:15 E~cl kulesi: "Aydn" (\'erdi). 

) ilnstcr· "Hanscl ile Gretel". 10.80 Be rom · 

KRE TEV 
Muhtelit isimli birçok krerlıler arasında en mütemayiz mevkii atan ve 

riiksek sosiyeteye mensup aileler tarafından kati tesir ve faydalan kemali 
memnunıyetle tasdik olunan krem yalnız Krem Pertevdir. 

KREM PERTEV diğerleri arasında en eski ve en tanmmıs markadır. Ve. 
bu mcvkıı uzun tecrübeler ve kimyevi tetkikler sayesinde ihraz etmi~tir. 

5ızler de, sıhhatinizin vikayesini, taravetinizın yetmiş yaşına kadar mu· 
h&laza mı ve daima genç kalmağı arzu edıyorsanız Krem Pertevi kutuların· 

'.lakı tarıtat dairesinde kullanınız. Krem Pcrtevin gece ve gündilı kremlerini 
ıcullanmakla gençlik, güzellik ve taravetinizi sizler de uzun müddet muhafaıa 
e Jin•ı. 

KREM PERTEV bir güzellik sigortasıdır. Bunu kullananlarsa bekledik
ırn ıctıfadeyi temin edeceklerini beyanda müttefiktirler. Krem Pertev yerine 

-,ızlere Hrmek istiyeN>kleri herhangi bir kremi derhal reddedini%. 

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

Rekabetsnz flyatto ıroaı ~aı an n 
narak sa~n maıkt nr 

Resmi daireler, mektep, sinema, tiyatro, gazino. lokanta ve ıraathane.. 
ler tercihnn D 1 N O S markayı aramaktadırlar. 
AVRUPA hezaren sandalya 175 ve koltuğu 275 kuruştan itibaren mües
sesemiz.de satılmaktadır. 
ADRESE DİKKAT: Çakmakçılar. KUçUk Yeni han No. 13 

Telefon: 23377 

ı. .. ,• . - . . . :. . . ' . - .. ... :... - . . . . ~ ., .. : ..... ~ ., ··-~ :- .. . . • . i • 

• yn 
Aksırır, aksırır, aksırırsınız; 

geçer gibi o1urkon yeniden geri gelir. 
Oda muıiklsl: Muhammen bedeli 16000 lira olan 400 metre mikabı kayın kereste 4-1 
5 40 Hil\·ersum ı: Hnrit orkestra. -1939 rnres.mba. gUnU eaat 15,30 da kn.palı zarf 1usulU ile Au.kanı.da idare 
a:&~ Varşo,•a: Rndro orkestrası. " 

9. Lll: Triyolar (Dah ves.). binasında. satın alınacaktır. 

25 trh· rsum ı: Orkestra. Bu iee girmek isteyenlerin 1200 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
~~: P~st: Parizlen: Halk musikisi. tayin e~tlği vcsi!<alnn ve tekliflerini ayni glln saat 14.30 a kadar komisyon 
11.15 Pr~: Beetho,·en. reisliğine vermeleri lazımdır. 
Plues ve kon/eransıaı:: .. L Campane". Şartnameler parasız olarak Ankara da malzeme dairesinden, Haydarpaşa.. 
9.40 Monte ~~Lncrie. ·ıııc: des cnfnnts". da tesellüm ve SC\ k §efliğir.den, Eskiı;c hir ve lzmirde idare mağazalarından 

10 25 Bordo· 11 " 
ıo:so Lll: "J:c.s trols avcugles de Compls- dağıtılacaktır. (9260) 

ne" (Tovard). ------------------------------

J~~if m;~~~~l ı: Humursk (DvarJak). Ga ıri menkul satış ilanı 
?·30 :C~~;:1 ~c~:";:~

0

~~osramı. lstanbul Emniyet Sandığı DirektörlUgUnden : 
;· Budnpeştc: Angclus (Lizzl). 

10:20 Fr:ınkfurt: Hnydn, Mor.art, Glük. 

Dcuu pm ikisi . 
J •A 3 Radio I\ıtis; 7 Ren; 9 Rodıo me

drterr:ınec: 1.3" (gece Y. sonrn): Bordo 
(lnglliz caz musikisi)· 

Açık Muhabere: 

1 "-tıtdııtı mektubun cevabını 
Gazetem ze " b f k 

d ,. i n ,.fk(ıvettc bulunan ve a at 
al:ımn ıttı çı v " ,. 
bulunduğu yerin ismini ynzmaöı ~n~-

' y suf Akkcscrin, memleketının 
tan Nalıncı u b d bir kere 
adiyle birlikte eski mekh~ unu 3 

daha yazmasını rica ederız. 

• 
işte • r 

böyle başlar ! 

Vakit geçlrmeden grip, soğukalgınlığı \"O ağrılara 

karşı emniyetli ilaç A S P f R 1 N alınız! 

ısrarla 

• 

isteyiniz! 
Aspfrln'ln tesirli ve hakiki olduğunu EB markası garanti eder. 

Satınalırken dıfında ve tabletlerin OstOnde 
9' markasının bulunmasına dlkl<at ediniz. 

lstnnbul ncılncl icra atemurlu6undan: 

Bir borçtan dolayı mnhcuz ve paraya 
. 1 kon·olıı kon-tevrilmcsine knrıır vcrı en ' 

k. 1 masıı muşamba, sol ayno dikiş nın ınes • ' • · ' ı ı ,·csalr eşya komodin, eski, sıındnlyn, 111 1 k 
1 27-12-938 salı günfi saat 15, 17 ye :ı\ar 

Feriköy Ilahurlar sokak 7/8 No. da satkı a-

Bayan Mevhibenin sağlığında. 16609 hesap numara.sile sandığımızdan al 
dığı (400) liraya karşı birinci derecede ipotek edip va.desinde borcunu ödema. 
diğindcn yapılan tn.klp il.zerine 3202 numa.rn.Jı ka:ıunım 46 n.cı maddesinin ~ 
tufu olan 40 ıncı maddesine göre satılması icap eden Bc§lkta.şt.a eski Ekmek. 
çibaşı yeni Şenlikdede mahallesinin nda sokağında eski 10 yeni 16, 18 numara. 
1ı ah~ap bahçeli bir evin tamamı bir buçuk ay mUddetle açık arttırmaya kon. 
muştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadrr. Arttırmaya girmek is • 
teye:ı (143) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat 
mektubu da kabul olunur. Birikmiı; bUtü n vergilerle belediye resimleri ve vakıf 
icaresi ve taviz bedeli ve dellfı.liye rtlsumu borçluya aitir. Artırma şartnamesi 
24-12-938 tarihinden itiberen tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri 
servisinde açık bulu:ıdurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lilzumlu izahat ta 
şartnamede ve ta.kip dosyasrr.da vardrr. Arttırmaya girmiş olanlar bunları tet. 
kik ederek satılığa çıkanla.:ı gayrimenkul hakkında her §eyi öğrenmiş ad ve 
iUb:tr olunur. Birinci arttırma 9-2-39 tarihine mUsad!t perşembe gUnU Cağal. 
oğlu.-ıda kain sandığımı1..da snat on dört ten on altıya kadar yapılacaktır. Mu. 
\rakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan" almması icap 
eden gayrimenkul mUkellef!yeti ile san drk alacağını tamamen gcçmi.' olması 
şarttır. Aksi takdirde son arttıra:ım taahbUdU baki kalmak ~artite 27-2-39 
tarihine mlisu.dif pa.zarteri glinil ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması 
yapılacaktır. Bu nrttırmadn gayrimenk ul en çok arttıranm UstUnde bırakıla. 
caktır. Haldan tapu aicillerile sabit olmıyan alAkadarlar ve irtifak hakkt 
snlıiplerbin bu haklarını ve hususile faiz ve masarif e dair iddialannı Uln 

tarihinden itibaren yirmi gün içinde ~ v rakı müsbitelerile dairemiı.e bildirme • 
lerl liztmdır. Bu surtle baklannı bildir memlş olanlarla hnklan tapu sicilleri • 
le sabit olmıyanlar satış bedelinin pay laşması:ıdan hariç kalırlar. Daha fazla 
m.allima.t almak isteyenlerin 937 /427 dosya numarasilc sandığmuz hukuk i§. 
teri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilfuı olunur. 

l mmln ıy-raktır. Birinci arttırmada mu ıa . 
1 metinin % 75 ini bulmadığı tnkdırdc ı;at ş 

7-1-939 gllnQ ayni mahalde ayni saatte 
'· 1• 1. 1 1 "-' C\"JD ve saah yapılccn..tır. a ıp er n " k 

mezkOrdn mahallinde hazır bulunocn sa
tış memuruna müracnnUnn illin o!unur. 

Yeni nesrivat : 
Aşk Rüyası 

Son znment:ırda terdime edebfyatımızn 
çok değerli eserler knza:ıdırınış olan Hııs~~ 
AU Ediz, büyük Rus edibi Mnkslm Gorkı -
nfn on beş hlktıyeslnl aslından çevirerek 
"Aşk rüyası" isimli bir cilt hııllnde neşret
miştir. Remzi kfitnphnnesinfn "Diin:lD mu
harrirlerinden tcrcilmclcr serisi" isimli 
neşrlyııtı nrosındıı çıl nn kitap, Z~\'kle oku
nacak bir eserdir. Tanh•e ederız. 

Varlık 
15 Birfncik!inun 1938 ıııriblf "e 131 nu

maralı sayısı, Cemil Senıı Ongun, l\f •. Ragıp 
l\öııcmihal, Hns:ın F. Erglnol, Baha Dilrder, 
Dol'Z:-,. nan, Zi)a Osmıın, Reşat Cemal E
mek, C J Sumer, Cnlıll Saffet, O~uz Tıın
scJ, Enver Barlas, Rncl, Snlih Alpııgo, Bc_h
çet Necntinfn mnknlr, hikaye, pi)•es '"~ şiır
lerlyle çıkmıştır. Okurlnrımızıı tn,•sıye e
deriz. 

.ıfll•~ııırıtıl~'nl!:~m·ııtllffnıtnıı~m-1111n11~~l 

ALEMDAR SiNEMASI 

tKl FiLM 
Günahkar kızlar; 
Düşman maslıesi altında ..• 

•l!11ıw:ııJllll~llllJ!r.:ıu;JllUl!tl!ıııı~ııınıı~l!ınlllilfillllfll 

-· ,. 
OJ 
t1 -DJ .. -:J -N -

'Dl.it KAT 
Emniyet sandığı: Sandıktan alına.:ı gayrimenkulü ·potek etmek isteyenle

re tahmin edi~en kıymetin yansına kadar ikraz yaparak usulüne 
göre kolaylık göstermektedir. (9342) 

- .KW1ll11Wn &dtau eek.llnde roman tcrrlkası -

KORKU OF.Amst 

Jerml sUra.tıe <lUşUnmeğe başladı. Eğer "Oç 
kampana" otelindeki kız FeUsltl tse, Dr. Oorl onun 
babası demekti. Böylece Dr. Gorlun ba.ygın kıı& 
bakar bakmaz dUştUğU heyecanın sebebi anlaşılı
yorrlu. 

Jerml, Pek'c hitaben: 
- Gel, dedi. Seninle bir kadeh vtskJ içelim. 

Hem ncılırız ... Bnna bir tane yetişir ... 
Pek, muvafakat etti. lklsl birden bara 1ndller. 

Kndchlcrl yuvarlamışlnrdı ki, Unitormah bir polis 
mnhalU zabıtadan sivil bir müfettiş görUndU. 

Sivil polis mUfottişlnl Pek tanıyordu. Derhal 
ismiyle ce.ğrrdı: 

- Hoş geldin, Kornveytr .• 
Jermlyi ve polisleri blrlbtrlne tanı,tırdr. 
Sonra hep birlikte yukarıya, hddlse mahalline 

:ıktılar. 

Resmi polls karnesi, heyeti mecmuaalyle beş 
altı kişiden lbnrettt. Tetkikat sUratle netlcclendl. 
Fotoğraflar, pencere kenarındaki :parmak izleri 
k!mflen tesblt cdllmlştl • 

Şimdi tahkik ve sorgu faslı başlryncaktı. 
Tuhaftır ki, katlll Jermlden başka bellJ başlı 

gören yoktu. Belki Dr. Gorlun karısı görmUş ol~ 
blllrdl. Fakat o da şimdi baygın yatıyordu. 

MUfettf ş Kornveyt: 
- Bayanın odası dışına iki memur koyacağım. 

dE:d 1• Herhangi ihtimale kar~uhk, otelln dıeında dn 

JtORKU GEOESl &, 
---~~~------ ------------
atlamış ve otomobil bUtUn sUratlyle emşıp it-
!llfşU. , 

Otomobll, kısa bir zaman iclnde gözden tama. 
men kayboluvermlştf. 

Jerml bunun Uzerlne kendi kendine küfrede. 
rek Greydcn oteline döndU. 

Kapıdan içeri girdiği znman, yalnız yazıhane. 
de oturan kndın ort~n vardı. Başkn kimse serun
meyordu. 

Kadın Jermı1ı görünce birdenbire korktu. Zi
ra, Jcrmlnln elinde tabanca gözUkU;ordu. 

Jerml, tabancasını cebine koydu: 
- Kusurn bakmayın, dedi. Eıtmde unutmu

şum. ötekiler ncrde? 
- Yukardalar. 
Jerml knybcdllccek znman olmadığını blllyor

du. Gerçi 1rnndisl hususi polis hafiyeslydl, Fakat 
burada, resmi polisin nlO.kndar olacağı bir Yazlyet 
çıkmıştı. Derhal resmt zabıtaya haber \·ermek ın. 
zımdı. Yazıhanedeki kadma dönerek; 

- Polisi çağırın? dedi. 
- Çağırdık, dedi. 
Jerml hayret ediyordu: 
- Ne kadar cabuk? 
- Evet. Mister Pek telefon etti. Dr. Gorlun o-

dasından .•. 
-Ya, ~yle mi? 
Jerml bundan sonrıı yukarıya. doğru ilerledi. 
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u 
kemik umumi, kansızlık, sıraca, 

hastalıklarına şifai tesirleri çoktur .. 
Zaafı 

Çocuklar, gençler, genç kızlar ve büyükler her yaşta istimal edebilir 

mmını11M111mınııımıımooımmınnıı K 1 Ş ııııııwnııwmnıııııımıım~ıwıwınıııınıımmıııı ıı~ 
lstaııbııl ı\sliye 3 üncii lluku/.: Malıkeme

sinclen: 

938/415 
Güzellik ve sıhhat için ilk şart 

GELDi ~ 
Elbiseye dair ihtiyaçlarınızı 'imdiden Galatada methur 

E 
§ 

= 
;::::: 
<== 

lE3 

= 
== • s T Büyük elbise mağazasında her yerden ucuz, 

§ık ve teminatlı alabilirainiz. 
= 
1§ 

Galata Yüksekkaldırım 68 No. da mukim 
D:ı.vit Kibnr vekili arnkat Mithat Benker 
tarafından Galala Snlıpazarı Tatıırbey so
kak Petraki h:.ın No. 8 de sakin Davlt Badis 
kızı Sarina Badis aleyhine 938/U5 No. ile 
açılan boşanma d:wasınclan dolayı gıyaben 

kra kılınan tahkikat ve muhakeme netice. 
sinde: Müddeialcyha Sarinanın yabancı bir 
şahısın tesisi münaııcbet ederek Filislinc 
gittiği ve bu yilzden tchaddüs eden şidcle!Ji 
geçimsizlik müşterek hayatı çekilmez bir 
hale getirdiği ve kabahalin taınamiyle mez
hıırede olcluğu dinlenen şahitlerin ~ahade
tiyle sabit ve kanaati mahkeme dahi ha-

kullanmaktır 
ıııe: 

K A O 1 N L A R A MAHSUS: 1 
A EN SON MODA ve LtlKS İPEKLİ MUŞAMBALAR. YtlN Ltl' es 

MANT OLAR, GABARDİN P ARDE SULE R, HER CİNSTE 1-== 
MUŞAMBALAR. ~ 

E R K E K L E R E MAHSUS : 1 
HER CİNS İNGİL1Z MUŞAMBALARI, GABARDİN 1 
P ARDE StiLE R, HER CİNS TRAN ÇKOTL/'.R. UCUZ, ŞIK 

S ve DAYANIKLI H ER N EV1 HAZIR ve I SMARLAMA !!:3 

KOSTÜM ve PARDESULER. 
~ 
i§§ 

E!! Ç O C U K L A R A MAHSUS : = = 1 HER NEVt KOSTtl'M, PALT O ve MUŞAMBALAR. ~ 
~ REKABETSiZ FfATLARLA GALAT ADA ~ 

~ ·~ 

= T • 
~ E (SEL Y i 

.~ıı olınuş olduğundan kanunu merlcninin 
131, 134, 138 Ye 142 nci maddeleri muci
binre tarafların boşanmalarına ve müddei-

aleyhanın bir sene mii<ldctle evlenememe- --------------
sine ,.e keyfiyetin le~ciline dair 19-10-938 
tarihinde Yerilen hükmü havi 938/113-i sa
yılı ilam müdrlcioleyha Sarinanın mezkur 
ikanıetg~hını terk ve yenisinin de meçhul 

bulunmasına mebni il. U. M. kanununun 
141 inci maddesine fevrikan ilanen tebliği 
ten~ip kılınmış ve bir ~ureli de mahkeme 
divanhanesine talik olunmuı, olduğundan 
tarihi iHindan itibaren on beş ~ün zarfında 
mürlclc>ialeyha Sarln:ının temyizi dava ede
bilece~i tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ili\n olunur. 

Falilı 3 iincil Sulh Tlukuk lldldmliğin

den: 

Dişleri 
Dişler çehreyi 

güzelleştir ir 

R \DYOl.ıiN 
DiŞLERi 

Dişler mideyi 

sağ lamlaştınr 

s Büyük Elbhe Mağazasıada Bulacaksıou 5 

Niğde vilayetinin Küçükköy kariyesinde 
seyyar satıcılık etmekte iken halen ika
metgahı meçhul olan ve mahkememizde 
aleyhine sulh teşebbüsü davası açılan Mus
tafa oğlu Salibe 20 gün müddetle ilanen 

tclıligat icrasın:ı k:ırar verilmiş Ye mahke. 
me günü 23-1-939 saat 10 olarak tayin e
clilmiş oldu~undan o gün mahkemeye gel
ıııeıliği takdirde gıyabında hi.iküm verile
ceği ilun f>lunur. (V. P . 2898) 
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RADYOL1N dişleri temizler ve parlatır, mikropları Ü 

vüzde yüz öldürür, diş etlerini besliyerek hastalan- 1 
il 

r:. malarına mani olur, ağız kokusunu keser . ~ 
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lstaohul llefterdarhğınduo : 
Or. irfan Kayra Belediye Sular idaresinden : 

Sayın abonelerimjze: 
Yıldızda eski Çb.i Fabrikasında mevcut on ü ç k alem makine, alat ve e. 

devatı muhammen (644) lir a (38) kuruş üzer inden açık artırma usulile 9-
1-939 pazartesi günü saat H de satılacaktır. İsteklilerin % 7,5 teminat ak
çelerin i vakti muayyeninden evvel yatı rarak mezkur gün ve saatte Milli Em
lak Müdürlüğünde toplanan komisyona müracaatları. CM.) (9362) 

RöNTGEN MUTEHASSISI 
Türbe, Bozkurd kıraathanesi kar 

"<ısında eski Klod Farer sokak No. 
8 • ıo. öğleden sonra 3 t en 7 Y' Kış geldi, su sayaçları dondan pat lar. T amir masrafı olarak bir hayli pa. 
kadar. ra ödemenize mahal kalmamak üzere sayaçları soğuğa karşı muhafaza içiri 

Sahibi: ASIM US Ne~riyat Müdürü Rc>f;ı, ". ~"Vl'ngil 

Mü Hi 

-••••••••••••l•I tedbir almanızı rica ederiz. (9371) 

EKE • tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil §ekeridir. Bilumum ec· 
zanelerde bulunur. 

-- KUHUNuu k.iwıı ~ckl.iııüc ı·owuu tcfrikuı:;ı -- __ _ _J 
DRA~l KISMI 

24-12-938 Cumartesi 
günü nşamı S. 20,30 da_ 
( .\S~IODE) 5 perde 

34 KORKU GECESİ 

Islık !:alıyordu. 

Birinci kata çıktı. 

Az önce, çok gayri tabii şerait içinde terkettl
ği dört numaralı odaya girdi. 

Pek, örUmcck gibi vücucluyla. yerde bir kadı

nın üzerine eğilmiş bakıyordu. 

Gorlun vücuduna el sürülmemiş olduğu anla

şılıyordu. 

J ormi yaklaştı. Yerde yatan kadın , besbell1 
Dr. Gor lun karısı idi. Bayılmıştı. 

Jermi kendi kendisine dUşündU: "Burada da, 
ne kadar çok kadın bayılıyor" diyordu. 

Pek'e ve orada bulunan bir hizmetçiye emi r 
verdi: 

-- Bu kadını başka bir odaya alınız ve tedavi
sine bakınız. 

Dediği gibi yaptılar. 

Jernıi bundan sonra Pek'e dönerek: "Du işe 
n e dersin?" gibi onun yUzUne baktr. 

Pek, bir kabus ge1,;irmiş gilı1 gözleri btiytimUş 
ve yUzU sararmış bir halde Jerm!ye: 

- Biliyordum, detli, Bunun böyle olacağııu 

biliyordum. I<'akat evvela. benim öldUrli l eceğimi sa
nıyordum. Bununla beraber, mademki on u öldtir
düler, şimcli sıra. benimdir ... Beni de öldürecekler. 
Burada bir katil var .. . Onu yakalamalısınız. 

Jerml karşısındakine teselli ve ce:saı·e t ver mek 
için : 

xonu:u GECESİ 35 
- Me rak etme, dedi. Katil yakalanmış gibi

dir. Şimdi polis gelecek. 
Pek bUyUk bir yeis içinde görUnüyordu: 
- Polis bir şey yapamaz, dedi. Bu mUthiş bir 

ndam ... It'akat gene sen bilirsin? 
J erml ona, yeniden teminat verdi. Zabıtanın 

l>.11Yvetlnden katiyen emin ve müster ih olmasını, 

hütUn delilleriyle anlattı. Sonra sordu : 
- Dr. Gorlu öldüren adamın kim olduğunu 

lılliyor musun? 
Pek' in sesi titreyordu: 
- Hayır ... dedi. Fakat Gorlun aylardanberl 

k urku içinde yaşadığım biliyorum. Scnelerdenbe
ri korku içindeydi. Doğrusunu isterseniz Felisiti
n in ortadan kaybolmasmdanberidlr... Felisiti !. . 
Zarnllı kızcağrz! Onun kaylıolmasmdanberi hiç bl
rinıiz bir dakika rahat yUzU görmedik. 

J ermi birdenbire söze atıldı: 
- Felisiti dediğiniz kızın saçları sarı mıydı? 
Pekin ağzı açık kaldı: 
- Nerden biliyorsun? ... Sen çok tuhaf bi r 

ncJamsm ... 
- Ili\ ... Aklıma geldi de ... 
F a.kat J crmi hakikaten hayr et içindeydi. Aca

b a, "Üç kampana" oleliııdeki krzdan mı bahsediyor 
lardı. Sordu: 

- Felis!tı kimdir ? Se n onu t amyor musun, 
- E lbette ... J:<' clis lti Dr. Gorlun kızıd ır. 
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!sliklal caddesinde 
Komedi kısmı 

24-12-938 Cumartesi 
gündüz saat 14 de 

ÇOCUK TlYATROSU 
2-i . 12-938 Cumartesi güni\ akşamı saat 

20,30 ı1:ı: )lU)l so~rn o 

TURA:-l TİYATROSU 
BU GECE 

Sanatl.:dr Naşil, 
Cemal Salılr 

1PEl\Çl ~IERHU~I 
3 perde 

ERTUCRUr. SADİ 
TEK TİYATROSU 

Taksimde: (Bu ı:ıccı., 
ÜÇÜZLER 
Yoıhil 3 perde 

rakında bilyuk bir 
tcm~il hadisesi: 
t~S \:\ ~L\13UT 

HALK OPERETİ 
Ru nkşarn ~mat (9) tla 
R\JDIJ;T EFE:\Dt 
Büyiik yeni operet 

HC'ii: Ra!;it Hıza 
Bii~ iik l\l:ıc::ır h::ılc~i 

l!LR PEHŞE:'llOE 
(H.ılk gecesi) 

Cumartesi Ye P azar maline saat 15 de. 
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Sağda: LotJ Ancc7.os mahkemeslnde bir katilin at'?ikatı, mı7ekkı1i tarafındanöldı7rillen adamın na.81? dı~tüğün·ü hd'leimlere gl1stenMll 
i9'tı bu şekiülc onların önünde sırtii.stü yılı.,lmı§tır. Bir Alman gazetesi bu resmi l>a.sarak: "Amerikalılar bir gangster milletidir,, dl. 
yor. Solda: Amerikada yeni eıilcndiklerilıi göğüslerine ve §Cm.siyelcrinitl üzeriııe ya/takır ili§tircrek herkese ilan eden gariı fiftl«W 
nk 81k tesadüf olunuyor. 

'Avruptldcı 'k1ş spor'kırı 'ba§lam1ş bulunuyor. Ôıı'i1miizcle7ci Jıafla içinde lngillcredc patinaj ~mpiyonluğu mıilsaba'kasıyapılaook • . llfil 
'daği rı:ttimde nıüsabal;aya Jıazırlmıa11 meşhur 1:.adm patituıjcılardan Dafııc Vokcr bir egzersiz csnasında, 8ağda da Jngilia 'koy_,. 
itin karlı bir dağda kayak sporu yaparken göriUiiyor. 

., . 



Istanbulun Ortasından 

1 STANBULUN ortası ne
residir? Şurada burada 

gösterilen ve: .. Nah, istanbulun 
ortası işte burasıdır 1,, diye işaret 
edilen mezar taşına benzer yuvar. 
lak taşlan hatırlarsım'.'!. 

Bir rivayete göre lstanbulun 
g&beği, o tqlardan birinin gös. 

·tudiği yerdir. Ecdat., ·ctıki İatan
bula nazaran belki de ölçüp bi· 
çerck o taşlan or;11ara koymuı. 

Fakat insan, tstanbulun orta· 
llnda olur; k•yıaında olur, hazan 
canı sıkıldığı .zamanlar ti dibin. 
de... 

Evet; •• değil lstanbUl but~ 

dünya başına geçmiş kadar k~er 
ve. kasavet içinde bunalmış bulu. 
nur. 

Buna mukabil Jstanbulu bütün 
dünyanın, bütün kainatın orta-
11nda sezecek kadar keyifli, gü· 
zcl bulduğumuz vak.alar da olur ... 
Ben, bugünlü'k öyleyim. 

Ebedi qk nr mulır? 

V Aş}Mız ilerleyip de bap
:mızı geriye çevirdiğimiz 

zaman, en renkli hltıra olarak 
kanamıı bir kalbin bırakt ğı iz. 
Jeri ansak yeridir ..• Aile ocağımı. 
•ın ·tatb günleri, mektep aıralan
mızın .hararetli bocalamaJan, ilk 
•azifeye girdiğimiz lnın yüksek 
heyecanı bir lahzada hifızannzm 
&tünden geçit resimlerini yapa
rak çekilip gideceklerdir. Fakat 
kanamıı bir kalbin hali izlerini 
bıraka bıraka, vurulmuı bir kah
raman gibi önümüzden geçip, o 
kadar çabuk olmıyacaktır. Scvmif 
bir insanın mazisi, ne kadar dol. 
gun hadiselerle yilklü ve bunal. 
mıı olursa, olsun, sevda .• onun i
çinden bir yıldız aydınlığiyle par 
layara'k daima kendini hatırlata
cak ve bu hatıra son ncf csimize 
kadar belki de en aziz ve sebat· 
kar meşguliyet sermayemiz ola. 
rak kalacaktır. 

, ... 
'Bu mukaddemeden ne gibi bir 

netice çıkarmak işinize gelir? 
Aşkın ebediliğine mi inan:nak is. 
tcrsiniz? •• Yo'lı:sa gcçic; olduğuna 
mı? 

Aşk •e -ihtiras! •. Bu iki mcflıu
ma çok dikkat cdinit._ BirÇl.>k 
kimseleT' tıevdiklcrini aanmıılar
dır. Fakat duyduktan maddi su
suzluktur. Bu susuzluk gidcrilin. 
cc aı'k ta mUzminlqmiı. fakat 
tatlı bir blhra .halinde nkit VL 

2 - kURUN'an ILA VESl 

Yazanı 'Hikmet Münir 

kit bize kendini ıudlrmekten ge
ri kalmamııtır. 

"'öleceğim", .. Kendimi denize 
atacağım", "Scnais yapyamam,. 
diyenler çok görlilı.DtlttUr. Fakat 
.zaman geçince, bmılann hepli 
bof8 ~ıkmıf, payat HYpi 'her 

feydcn üstün gebn!1tir. 
Atk -..ana, saman da nrdır. 

Zaman atkı çUriltBr. ÇOriltmcsc 
bile bir ı..p. ihtirula yeniler. 
Ve bir defa kanaımt olan kalp. 
hakikaten dftt6ji1 damal•larm, 
derin hltıruına ..mdirdifi ebedi
yetle bizi dalma kendiyle bcra-

ğı sağlık prtlanmızın baılıcau 
telakki etmiı bir milletiz ki, eski 
büyük evlerimizin kendlsinde bit 
hamam, hiç olmazsa dibl çinko 
~bir guaülhancciği vardır. 

Anupada o da yok yL •• Meıe
U tngiltcrcdc, banyodan mahrum 
birçok gayri aılıhi evlerde otur
mak mecburiyetinde bulunan a
hali, bpc aralarında çamapr le. 
lcnlerl içinde nöbetlcıc yıkanı. 
yor_ Fakat yıkanıyor. 

Ban rilkilfler g6r0rilm. Sabah
lan itine ciderkcn psyme Batiinkö
rii boynunu lı:uJap abunlu auy-

lngilterede ylz
lerce evde ne 
hamam ve ne de 
au var. • • Böyle 
yıkanıyorlar • 

bermi~ gıöi gösterdiği jçindir ki, la ufuıturduktan ıonra haydi 
sonsuz bir aık olduğu hülyasına yallah-
bpıhyoruz. 

Siz ne deninlz. 

su,su,suı 

1 ST ANBUL su gehridir. 
Sayı81z hamamlar ıehri. 

dir. Hamamların o milthi§ sıcak
bğma dayanabilecekler kaldı mı 
bih:niyorum. •• Lakin 'kaçımız, her 
sabah muntaz:ım banyosunu al
mıı olduğu halde evinden çıkı· 
yor? 

Biı Türkler. bol bol yıkanma. 

Bir de buna mukabil tepeden 
tırnağa kadar su giy;nenin, vfi. 
cudünüzc birdenbire vereceği can 
lıhk, elastikiyet, dudaklarınıza 

ıaındıracağı ncıeyi dilfünün... 

Bazı kimseler, .. ,canmıı: sıkıldı. 
ğı zaman yemek ycyin,. diye tav
siye eder. Ben: "Y ıkarun !,, diye
ceğim. .• Kabuğu sıynlan bir mm 
kadar hafif -..e pamu~ gibi çıktı
ğınız hamam odasından, hayatın 
.ban~ ist~me.tinc gitaenis,~.bir 

ceylan kadar ~evi.'k TC mesut, 

mutlaka muvaffak cJursunuz:. 

Yeni çocuk doğunca 

B .ir çoc~ğunuz oldu~u far 
ı.edelım. Bu eevmci yal. 

nu kendiniz duymakla kalma. 
yıp, cümle aleme işittirmek is.. 
tiyeceğiniz tabiidir; 
Eğer tanıdıklarınız varsa .• on. 

lar vasıtasile gazetelere bir kaç 
~tır yazdırmakla kalmayıp bü. 
tün akraba ve taallukatınıza ye
gan y~gin pirer mektupla müj. 
de vereceğinizi tahmin ederim, 
. Lif değil. bir. çocuğunuz ol. 
muştur ... Ailenizin bir kaç yıl. 
dır iyi kötü. mıllialleyi tutmuş 
ola::ı konaerlne yeni bir ses ka-

' zandırdığmız gibi, belki de mem 
leketln mukadderatile alakadar 
miiııim bir fert dünyaya getir. 
diniz.- Bwıu blldirmelisiniz. 

Amerikadan bir arkadaşıma 
• gönderilen bir .sarfm içinden 
böyle bir mlljdeyi e:ı pratik yol 
dan bildirebilecek bir kart çık. 

tı. 

Tıpkı bayram tebrik kartla. 
nm andırıyor. Yalnız iki yap-

raklıdır· 
Birinci yapraimm fi9tlinde 

minimini bir yavru :remni var
Gellşi gil7.e1 bir çocuk remnt.. 
Ust tarafında: .. Bir ·~ 
.diNyfiya gcldt" yazıyor. 
· lçeriainl açıyor:su.:ıuz. lkind 

yaprakta OÖYle diyor: 
... BM 1ı®eri. yaklt1 t&:oJc biitiia 

dottlanmı.zıG bildiri§imiaıtkw tte 

Jcadar mesut oımı~ ,_ 
"'1' ,ctfebiJiT~, 

OçüncU yaprakta aşağı yuka. 
n nüfus kiğrtlamıı andıran bir 
cetvel var. Yeni c1oğa.":ı çocıı. 
ğun: 

ismi; 
Dün . .-1.rliği saat. yaya fi~ • 

Tarih. 
Sıkleti. .. 
Annesi Ye babası.·. 

Nasıl gü7.el ·değil mi? Aynen 
nişan. niki.h ve tebrik kartları 
gibi bunlardan ta.:ııdiklarmızın 
miktan kadar bastınyor: doldu
rup doldurup gör.deriyorsunuz. 

Ancak. bu mUjde kartlarında. 
ki cetveli ta.ınıunen ·dold~rabil. 
mek için çocuğun doğmasını mtl 
teakip .ağırlığını da t,ayin etmek'. 
nzere. ebe levazm11. 'Ş\1 bu me. 
ya::smda b$l" de kantar bulun • 
durmağı unutmıyacaksmız. 

Onttmflzdeki sene neler olocak? 
.. 

Harp ol1111yacak 
r Yeni eece yakla.gırken Avru. 
pada yıldız ilminden istikbal hak 
kında haber verenler yine f aa.. 
liyete geçtL Bunlardan, meş. 
hur bir ki.hin olarak tanmmıı 

bir kadmm söylediklerini geçen 
gü:ı yamıı§bk. 1939 aeneai hak. 
kında ileri aUrWen tahminlerden 
l>azıla.n da fUD}ardn': 

Dünyamız, bu sene olduğu gL 
bi önümlndeki sene de gUnee tu. 
tulmasmm tesiri altmda bulu -
nacaktır. Çünkü 29 haz.ira:ı 1936 
daki gUnet tutulmaaınm tesiri 
henilz geçmemiştir ve 1941 11(>_ 

nesine kadar sürecektir. 
Bu müddet zarfında dUnyanm 

etrafında bit takım seyyareler 
dolaşmaktadır ki bunlar baya.. 
tımızda maddi düşfuıceleri:ı , en. 
dişelerin "ekmek derdi,, nin hL 
kim olmasını mucip olacaktır. 

Bunlan söyliyen kadın kfilıin
lt".rden biridir ve Madam Vinal 
ismindeki bu kadın sözlerine şöy 
)e devam ediyor: 

"1939 se.ıesinin en endişeli 

devri martın sonu ve nisanın 
başı olacaktır. O günlerde Fran.. 
sacla IJlilli sıkıntı yine baş gös.. 
terecek, dahilt memnuniyetsiz.. 
liklcr görUlecek ve daha sonra 
hariçle de münasebat bozulacak. 
tır. 

''Mayısın o:ı beşinden sonrası 

ise. çok iyi günleri haber ver
moktedir. O .zaman. siyasi vazı. 
ycttekl gerginlik gevşeyecek, 

dahilde de vaziyet d\Uelecektir.,, 

Bunlar, belki yıldızlardan zi. 
yade, geçmiş hldiaelere bakarak 
verilen hilkümler. Fakat. yılda 

Alimleri bunlan, gökyüzündeki 
aeyyarelerin dünyaya karşı o • 
lan vaziyetlerine göre tayin edi
lecek geyler olduğu:ıu söylüyor • 
lar. 
Diğer bir kihin kadın da 1939 

eencsinde neler olacağını anla _ 
tırken. yukanda .söylenilenleri 
tekrar eder gibi oluyor. 

"Üç aya kadar bir endişe '\'e 
ııkıntı devresi geçireceği:r .. Mart 
ayı içinde bu bubranh vaziyet 
e:ı Qad-devresine çıkacak, Fran. 
aada grevler, mecliste kavgalar 
olacak. 

"Fakat, niı:ıanda vaziyet olduk 
ta dU7.elecek, t'akat, birkaç za.. 
man sonra tekrar buhranlı gUn. 
ler başbyacaktrr. 

··~u suretle. huHlsa olarak dl. 
Je}>ilirz ki, 1939 senesi 1938 e 

Bu sene içinde büyük bir latin 
memleketinin şefi, ihtimalki bir 
suikast neticesinde ölecekmiş 1 

nazaran. daha fena olmamakla 
beraber, daha hareketli olacak.. 

' tır. Buhranlı giinler, iyi günle. 
rl taklbcdccek., enditelerdeıı IOll

ra refah görilııecektir. 

Harp olmıyacak 
.. Harici siyaset ve dünya va. 

zlyeti ba.kımmdan mlttalea ede. 
eek olursak önll.milzdeki sene bL 
.81! bir çok enditeler getirmekte.. 
dir. Bilhassa 1939 senesinin llk 
aylarında çok buhra.:ılı gllııler 

yaşıyacağız. .Fa.kat, harp çıkmı
yacak. 

.. Fransanın, bu 81'..ne .zarfında, 
Roma ve Berlinle arası yine açı
lacak ve zaman zaman şiddetli 

hücumlar görUJecektir. Yaza 
doğru l talya ve Almanya ile ye. 
niden anJapıa te,ebbüsleri ya. 
pılacak ve bunlar lyi aetfoe ve.. 
recektir. 
··ı~ harbine. gelince; 

harp yine en aşağı bir aene stı
:recek ve müdahale ed«ılere 

rağmen yine bir neticeye varı.. 
lainıyacaktır. Harp bir sene son. 
ra ·bitecek bile olsa r.aferi ka. 
zanacak olanlar adetçe faik bu. 
Ju::sanlar değildir. 

•'Çin harbi daha çok sürecek
tir. Onun için neticesini şimdL 
den kestirmek kabil değildir. 

.. 1939 senesinde Fraıµsaya kom 

'* * \* 
* 

.* 

Kıt yeni gelmekle beraber 'Avnıpanm birçok yerlerinde 
önUmüzdcki yaz için , t-ni plaj ıro~elleri hazırlanmaktadır. Bun
lardan Londrada yapxlan yeni bir gümüı mayo bilhassa çok be. 
i;enilmiştir. Anlaşıldığma göre, bus ene plajlarda üzeri balık sır· 

'ı tı gibi parl yan kadınlar ı:öreceia ..• Diier mayo da çiçekli yeni 
moda mayolardan biridir. 

fU memleketlerden birinin kralı 
evlenecek, bUyUk bir lltin mem. 
leketiııi:ı eef i de ölecektir. Belki 
bu öUlm, suikast netJoesinde o, 

la.cak.-
Ontlm ilzdek i sene jçlndt. tıp 

llemtııde bllyUk bir keşü yap 
lacak ve bu ayede kanserle m· 
cadeıede çok muvaffakıyetli ne 
ticeler almacaktn' ... 

T 

Kadın ve yaş 
(Saf to.f'a/111 Mcide) 

kat halde iae: ·~Ah :>ende o me. 
aut gUn.. Şu hayattan bir kur. 
tula.bilsem,, diye çupmırlar .• 

"Ya§ kUçWtme,, hutalığmm 

musallat olduğu bir tip te cııma
nk kadın tipidir .. 

Daha pek çocukken, annesi 
tarafından yüz verilen kız ço • 
cuJdar, gelinlik ~a geldık • 
)eri zaman bile beşikt~ yen! 
inmiş bebek gibi hareket eder .. 
ler. Şımanklıklarile arsıziıkla • 
rile bu genç kız tipi Çeldlınea 
bir tiptir .. 

20 yaşını geçmişken baş gös 
edilseler bile. kendilerini on iki 
yqmda kocaya varıyor zanne
derler.. Düğün karan 'eri lince 
ye kad:ır bin bir :ıu ettikten son 
ra dUğiln günil tttrlU şıınank • 

hk etmekten geri kalmazlar. E. 
ğer kocalan da bu hallerini bot 
görmeğe J:>aşlarsa işte o zaman 
vaziyet fecidir .. Artık bu şmı~ 
nk kadının uslanması için ölü
münü beklemek gerektir. 

Bu tip bet ya~ayken ha.ki. 
katen çocuktur, belki de a.:ınesi 
tarafından haklı olarak şımar • 
tılmıştır. On iki yaşına gelince 

·-yine ~cuktur, çllnkU henüz an:ı 
şefkatine muhtaçtır. 

Yirmi yaşında ,yine çocuktur 
hazan dilbi çıkarma'ktnn, ba. 
zan omuzlarını sarsmaktan te. 
pinmekten geri kalmaz.. 

Otuı. yaşında yine çocuktur, 
kocasının boynunn sıçrayıp iste
diğini yaptırmaktan . bir hediye 
ah:ıca sevincinden ellerin! Çlljl

maktan vazgeçmemiştir .. 
40 yaşında Mla çocuktur. Hat 

ti. iki tarafında cmzirdi~i ikir
lerln1 ağzmda:ı emziğini alıp 

kendi emecek kadar çocuktur. 
Şımarık kadın!.. Bahtiyar 

m'lhliık !.. Hay!lt c~.iğir.l1e'1. CS • 
mm beşiğine kadar. her gOn 
her zama:ı ç()CUkttll',. 

16..,ı..,KUR.UN'n tJA,\VESI 



e 
Bu .uaU hiç tllpbeais ki yeniz 

---. cludK bcikeceblnlz t Çi. 

.ıe~ ......... .daba eakl bir ta. 
ilhe a.Hk otan bir tabiat barika
Mr. 

Gis alacı renkleri, birbirinden 
.;Mı .... seti~ settt ko)ulan, hı· 
~ ~ ae~,ı dur· 
~~·~. •Jibek 
....... ---- pç.Jderin i5tL 
maUıa,atmmdakl mevkii biıçok 
IJ\~· ~ tdSkll, muhte. 
.. ·•limutardaıt , ......... 

~ olduitl bdar ölüm-
,,. .te, kederde mevkl aldılı ka-

... ~·ilmaçte, bunJann hepünin 
ie'Wlh4e hayatımum her aafba
::aasda çi~kle olan mUnaaebetimi. 
:at. 'btrçok tezahUr1erinl c6rilriiz. 

sever misiniz? 
vi gilbrelerle yalnız renklerde ya. 
pılan değitikliklere yeni ve çok 
kı)'DlıCtli bir değer vermektedir~ 

ler. 

- .....,. .._ p ....ıs Yazan : Rahmi Yalız 
bir hülbachr. çelerde yetiıtirilen ve ubılarda 

Evleriniacle bu tabll ziynetle aUa . . 
lenmlı . en kıymetli mobilyala-
rın ne hazin bir ftnıt1a, ldeta 
boynu bUkUk blr tavır tapyank. 
tuall6m.ettiiüd IOiumus ıirilr. 
ıu.ederlz • 

Çlçeiin ticare~ld ~idi Sok 
Neamilyetlidir. 

ATI'UpUWl birçok J•lerincle 
yab.uz çiçek tiqreti71e mqcal 
baJUnta ve bu yüacte.I mllldm bir 
gelir temin eden, binlerce, on bin· 

lerce, yilz binlerce aümı ıeçln
diren bUyllk tehirler ~ncuttur. 

Nis, bunlarm .hlıpnda ıeten 

Avrupa tehirlerinclea biridir. 

Niate her Mile yetittirilen. Fran 
1a, ttalya. lrriçre Ye, Almanyaya 
ihraç-edilen çiçeklerin JÜOfttİ:ai. 

~franklık bir pJir telbitl.""' 
meitecttr. lklbnlnln her tnrlil 9-
çek yetlttirıneJe ıa"8ft olup. bu 
tabii enafı btslaıİ la.an ·en~l~ 
~,ıarchmiYle Nil slÇikçilik l· 
tfncloen mGteklmil bir UatUnllllll 
elde ebmttir. 

llemleketlmbde, lnkılip dem
ne kadar o1aa ~ uırbk af· 
hada çiçe~. ·,.ıat.. tabiatin eliDe 
terkcdilen bir ..._. yabm bü. 

büyütiUen bir teYcli. 

tnkıl&ptan lıOIU'a hayatımısa da
ha yakmlqan, hayati hldiseleri· 
mizde mevki ·aıan çiçek, memle
ketimizde çiçekçiliii bir sanat ha. 
tine ıetirmittir. 

Çiçeibı sevilmnl yaradıhp ı& 
re delilen bir keJfiyettir •• Çil. 
c1em4en 'kulelyaya, kriantem.;. 
elen ıllAb&ltebere, Jdcbsdan zakku 
ıua bdar her çiçeiin kendine cıs. 
re bir ~--yeti. k buauaiyetl 
~ n acçenlere ıö~ deiitesı 
bir aevp -"rec:eai .ardır. 

Ç.kler aall ve fer'I olarak iki 
bOyUk kmma aynlırlar •• Bu ayn. 

Jıı tabiat bilcWnde yer alan taı. 
niflere ıöre yaplmıf delil, çiçek-
lerin çiçekçilik aanatl Ç5J'çeveıin
de tlbi oldu'klan katecoridir. 

Alll ÇiÇeıd~~ tabiatin yetittfr
dili tekli muhafaza eden çiçek. 
terdir. Bunlar da. süt, ıünbUJ, me. 
nelqe, karanfil, tebboy, Jl)dız, 

ur.duaya. kartopu, Jile, mine, er• 
cuvan, krizantem, ,..,....m. Ç&Jll'• 

patlan, cinelya, nabak. ıllen 

iWı •• cibi aullardan ibarettir. 

Fer'I çiçekler, inan zckianm, 
sl5ekçilik sanatinin · imimamlyle 
n bu çlfe"lder 6.ıeriııde yapılan 
çalıp•larla elde edilen cinllere 
denir. 

Çiçelderhı ferllqtirilmeande 
en blylk-l'Qlll oynayan bellenme 
tamdır. Btlha .. ıunl n Jdmye. 

72 çcticll bulunan. cU1 ulınm 
aon fer'l aiyah çqididlr ki, bun• 
dan 10 ıene eneline kadar binbic 
ihtimamla Ti en4er munffa1d

,.et1e yetittirilen ·bu ç•t, bucün 
bollapala yib tatmq baluaina'k 
tadır. 

Okka ıülüolin enfes ve mubar. 
rik kokusuna, Xayaı cüUJnUa, te. 

tekldilüne malik ayali bir cGJila 
ne ps okpyA!'• ne mAniıtar. ne 
cazip bir çiçek oldalu tarife 4el~ 
miyecek açıkh'lrta bir hakikattir, ( 

SünbW tab'ında beyaz, iri 'Ytl 

penibe renklerle mevki alan bic 

çiçekken insan mUdahaleaiyle İ84 . 

tihNl edilen fnı çqitleri arasın
.da deniz renıt mavi, 'ateı renp 
kmm, yakut renci 1b1 Ye madeft4 
klmUrG parlakblmda siyah neft. 

teri mevcuttur. 

Menelqenin beyan, yaseminia 
pembe .,. . .ı,.ıu. . krbantemia 

tayfta bile bulunmayan tllrltl. 
1rcmpoze renklerdeki çefltlerinl 
~ . 

yetfttiren buciinJdl çiçekçiliğin. 1 

bİhçeainl ..m veya vuo Jçerid .. 
ne ~ mecburiyetin~ 
buluıuın ~birlilere çok faydalı oı. 

auıu inklr edilemu. 

• 

Z·evkine, ince duygulaAI& 
inandığım. ha.tta. Jilçln; 

aklıyayml, biraz - ımnnar... 
llm blr dost, bana: 

- Glt, Sateram görme, ama 
mutlaka dkıle ! cJemifll. 

. Gittim• Film, bir aJdabeıi 
göeteri1cliği hllde, blablJ:ıp ... 
saltmak mtlmklhı ohn•nnFlt · \ 
ÇUnkU ı.tanbu1daki SuriJ.911 'Ve 

Mısırhlar, bir Ji:eN görmeile 
~ymuyorlar, bet kere, altı ke-

re geUJOl'lanml. l· 
it Halkın ~ sinem& ..... ' 
lonuoun. hiÇ . boplma)'lll, bel. f 
ki film.in . glmlllğine bir . ll&hit 
sibi göııterilecek& Fakat ben, 
böyle dütQmnilJ01'111D. i. 
• ••AbdUlvaiaap" m ..ı ·ae be
nt pek 8aniıadl. Ytlallhtm tam 
bir ' fluztir lÇliıde buJflnniaema, 
boyun ·cıaıDarıarnun bbanna ~ 
maama ftğmen, ben hiç bitmi • 
yen bit ıkınma b.rpsmcİa bL 
dJm. . 

ı Nağmeler . aıkılm11r bir gırtlak 
ta:ı b~ burula çıkJJ_or, .. 
man zaman boğulan bit adamm 
feryadı halln1 alıyordu. 

1 Ancak bir iki parçaamı be • 
fendim. SevgillsiDbı nmal kar
pnnd& glbıel okuyor, komerde 
DatUnlotl beliriyordu. 

' Senaryo hakkında bir 1811157. 
lemek ı.temiyorum. B«ı, ••4 
lmı gözyqll.rı,. Dl görilp dln.. 
lerken. hep balk& bir ee1 ft • 
IUDUyordum.. lıılısır muaildal içi. 
ne biraz ldgam kaJ'llllUI blslm 
musikidir. Nağmeler, makam • 
lar. usuller hep TUrklln lfledl~ 
lıalde. Y a1nız arada sırada "tan.. 
go,. temposu falan eeklincle 18-
nillkler birer parazit gibi tuJ&. 
ğa çarpıyor. 

AbdWvahap denilebilir, ki mı 
gi:ı varyaaionlu uzun bir gaııel 
söyledi. 

Gar.el ama, sesle söz arasında 
ruh ve mAna birliği yapan. bir 
gazel. Operanm tohumu sayıta. 

Bir sanatkarı sinemaya davet 

Efsanelerimizi güzel sesle 
1nlandıracak bir film 

istiyoruz 
Yazan : 

1 Hakkı Süha Gezgin 

bilecek bir adım. Usulleri bile- sı, baza:ı zilli bir köçekte ikaı-

rek ve istiyerek atlıyorum. Çün. 

kll sesle sözün birleştiği yerler. 

de usullln acaipleştiğini duy • 

dum. Bir gönUl yarası, bir hL 

yanet çığlığı, bir iç kanama. 

na bUrUnUyordu. 

Mısırda bu tecrilbelere girL 

şilmeden evvel, bizim Mevlevi 

Ayinleri çoktan abidelerin! kur. 
muşlardı. Daha yakınlarda ise, 

Ah ifte du111yorum mesut günleı: 
içinden, 0 D- 8 UZ 

Sana "Sevimli yüzün aala ıolmaıın, 
diyen. 

bu tarzdaki musikinin bazı 
delerinl cllnlemiftik. 

Demek istiyorum, .ki ay;ıi 
la gitmek için Mımı taklide 
zum yot. Oğullar babalara 
.n.r .Babalar olullara ·dejll, 

onlara kendi Ual6bunun 
lllllt vuracak kadar kuvvetle 

lir· 

Kendisini ebedllettirecek 111: 
kuvvetli bir hamle yapmak,. 
lindedir. lD.IUl bu 11tic1dıii 
doğana ya1nm pllk ve 
terle yaracbbpıa k&rll 
Memiı olmaz. 

kımızdır. 

BiltUn adında dolu aniııçli prkılan.-4 
O gün bana gelmittin babamdan 

daha yakın. Nasıl yok bilececiı O gtizel cBnet 

- Sen 8ldil1Ua isin Iİli timdi bay• 
raklar yani 

Ah itte ı<irilyoram seni cördlliilm 
cUnil: 

Altsnclaiı. alkqlarla ceçiyonun bir 
tlkın. 

Mefer duyacalmuıım bir sabah öl-
' düğünü .• 

Meler cörecekmiıiz bir sabah gidi
tini, 

tıtanbulun önündtn ıon defa geçi. 
tini .• 

yüzil? 
Ana, baba değil bu, bizler Ata 

ökdzU.. 
Tatmadık, bilmiyoruz bu bambaı'ka 

;parayı. 

ö!ret bize Yarabbi, ah Ons• ya. ....,.. 
Ziya Oıaian SAM 

• n n •-••• umum nur nısw• m um •-** n rnursw:m-- m ..., 



Yurdun güzel bir köşesi . 

Plngan dağları 
eteklerinde 

altısuyu 
~.eni tren hattımızın açılıı tö

emde bulunmak üzere geçen 
... Erzincana gitmi§tia Saat 
il 4Jc;bzda Siva.tan hareket edi. 

J.lir ınangal; bir soba arayacak 
liıiidar aotuk var. Ankaradan ayrı 

Iİia ·paltomu beraber alcblıma 
il iyi etınifim. Maamafih traı

blorüerimiz yanmata batla-
~ IC>luktan pkiyet edec:ek bir 

~
rtada kalmadı. · · 

bah gö. zümü açtığım zaman 
ııaa o mahut tren gthiil. 

~ ile beraber bir de su tm1tı. 
.,. plmeğe batladı. Pencereden 
;:~ baktım. ~rkadaşım seslcn-

r:• ~ Çaltı suyu. 

Yazu : Emiı Kanklf 
unda durpn ve ...... Wr rtak 
alıyor. . 

PIDcaa c1al1an afdilecek ICJ· 
xm-ı., ,.ai ılln, alçalııJ-r, 
bir~ .... ,.... gibi dr· 
fUIJa fn..,.,ır ...... limll-
yah, :banda ......... lıir Rnk alı. 
1•- T.W.t _............. car. 
melr lltlyeDles --~etik 
vaidlarmr ancak ..... •ııa-
rmcla alrlrler. ·· 

-Tftli · .........,. .. · UaliJor. 
Artdı Ça1ta ..,. 1raJWc1a. ..... 
ran teJ .... ,_ .... llw • At
ma bofamun en aar ~erin
den atlayarak. gelip ıeçtip 7er. 
leri Amanla harap ederek btıylik 
bir gürültü ile alabildiğine alrr. 

Fikirler : 

J«. Buu JienarJumda, birbç 
t1ltam yabani 6t, buı dümdüz bir 
on, bua dik, aert, yalçm kaya
lar ıörillOyor. 

Atma botua .. Toroüar b· 
"-8r hey~ ...... , .... . :,.,,_.. 

Yalnız ...... ~·QJ ' !lhfa ·er-... -ıı. ...... ....___ ... ,-~.·,,........,, ·. ·. 1 ~~u~ ~~ .. ~--................ :._, · ... ,.. __ ,_..,...1.... ·• ' .. . 
~ ...... .. ' 
-.. ~ .. llıirlf · julinten 
~)1pı:1ft'_. ....... 1ıll olmı-,_. ... !l:iiılür :r-Jerde tü· 
..a.rıli· .- · -· . . pap, diierine 

rhlyoa:C::. ,;.n yerlerde 
köyri • ~ ,aayana duruyor, 
da~eGren tünener birbir. 
lerfnl · tjJBp 'ediyorlar. 

GtlrJeye gürleye akıyor. Bir ka 
dan bir kayaya ça~parak, köpü-

· akıyor. büyücek bir dere, 
- . aJdn, haDm: Wı ıiirültülü 

yakur. Bu yamaçta bir tafla 
ederken diğer tarafta sahi

kenarlarını okşıyor, yalayarak 
iyor. 

Radyodaki .sanat 

Çaltı'yı bazan aağım~da, buan 
•l11ınuzda bizimle beraber gider. 

; bazan bize kart• koyarken 

1::~· da ilminclcn aeçtiiimiz 
Un altında masum masum 
n görüyoruz. 

3>enisden, nehirden uıak insan. 

E
ıu kadar ufak bir akar su 

yOk bir teselli çaresi, ne bU
dert ortağı, ne vefalı Ye 
bir d0tıt oluyor bilseniz. 

lerimi kırpmadan dakikalarca 
ediyor, onu, şu dakı"'kada Mu
,uyundan ziyade kendime ya
buluyorum. 

'akat o, pürtelit Muradı bul. 
k içia koıuyor. Kış yaz, gece 
ııdk, durmadan dinlenmeden 
uyor. Nihayet bir noktada ka. 

yor, Muratla aarmaı dolq, 
at nehrini meydana getiriyor-

tc Çaltı ıuyu. Fakat gCSrünen, 
ilen ıey bu yazılanlardan 

uıha UıtUn, çok daha kuv-

ngandağlan arasına ııkışa

k ak1Jn Çaltı, bul yerlerde bir 
emiyor, tren bir tepeyi kı•.: ••9111ln l*ucw~·~ 
! Dik, yalsqı ~yalar ara-

.. , .Yu.aı. : Sadri Ertem 

S ESSİZ sinemada ıöaler.

tiyatroda gözler ve kulak. 
lar, ve insanın hacmi kavrama 
hissi tatmin edilir. 

Sinema ve tiyatroyu birbiria· 
den ayıran hudut baklanda fikir
leriniız gitgide vumh peyda et· 
mektedir. ÇUnkU her yeni tec:ril. 
be sinema ile tiyatro arasındaki 
farkı biraz daha derinteıtinnek • 
tedir. Bu fatkhlık sinema ile ti· 
yatronun metodlarında, ve tek· 
nı"'k prtlannda da kendini bi11et· 
tirmekte ve bu iki komıu aanati 
adeta iki yabancı haline ıokmak. 
tadır. 

Sinema tiyatrodan uzaklat!rken 
ikilinin ortasında yepyeni bir 
aanat tarzı daha peyda ohm· 
ya 1-fladı. Bu yeni unat ıeala 
radyo antenlerinde aahneleştiril
mesidir. 

.. Radyo temsilleri,, adını alan 
ve aktörü sadece aeai ile meçhul 
dinleyicilerin ruhuna, sılWıa tine 
ginneğe icbar eden bu yeni aana
tin tarihi pek kısadır. 

Bu lmaldr içinde radyo temıil· 
terinin muvaffakiyeti de o derece 
dikkatle llyıktır. 

Radyo temaili sadece aeıin aah. 
-~ ·111C,_ .,..,..cbfı. 
na 2öre sinemanın. tiyatronun 

sahip olduğu yardımcı kuvvetler
den mahrumdur. 

Sinemada'. olama, tiyatroda ·01-
ıun mimikten, ve gözü dolduran 
manzaraC!an iıtifade o kadar bü· 
yüktür ki mimik ve manzara de. 
koru içinde inunr daha az sanat 
elemanı ile memnun etmek müm. 
kündür. 

Halbuki göze hitap etmiyen, 
yalnu kulakta bıraktığı intıo.Ja
ra göre hayaletler yaratmak mec 
buriyetinde bulunan '"radyo tem· 
ailleri,, bam madde olarak yalnız 
aese sahiptir. Ve sadece bu seli 
nilanllı bir tekilde lr:ullanma'k 
mecburiyetindedir. ÇUnkü, tiple
ri, hattl dekortan canb hayaller 
haline kopcak, unsur yalnız sei. 
tir. 

Dikkati üstüne çekilen sesin 
muvaffakiyeti sahnedeki aktörün, 
yahut ekranda akseden g81genln 
muvaffakiyetlnden daha cilçt6r. 
Onun falsosunu kapatacak hiç 
bir dekor mevcut değildir. ~d. 
yofonik temsiller aıctarlerl 1e1. 

terinden bir sahne kurmaya icbar 
etmektedir. 

Televizyon muvaffaldyetle tat· 
bik edilip. ~t emrine girince
ye kadar rad,oda')d telDlll cltll
fünU muhafaza edecelrtir. 

Piılpa v.e Atma bofu!art ara" 
suula Çaltı ile Muradın DUıl ıe .. 
Jlp ıeçtiğini anlatmak hnkinaız• 
dır. insan tabiat sev&Wni burala. 
nru görmekle CSğreniyor. 

A vrupada ·birçok 19derde do. 
latmıt. seyahat etmit Wr tanıdilı:: 

- Beıı. bu mamaraJan Jıi5 bir 
Avrupa tehrinde pnnedim. Ana· 
doluya niçin "Küçük Aıya., de· 
diklerini bu mamaralan ıördük· 
ten sonra anladım, diyor. 

Ve illve ediyor: 
- Anadoluyu gezmek, cihanı 

ıumek bdar enteresandır. Bu 
yalçın dağlarla, bu akan sularla 
memleketin tabii mansaruını, bu 
açılan tünel ve kurulan tüneller. 
le de inaan ıücünün nelere ka.. 
dir olduğunu pek iyi antamıı olu• 
yoruz. 

Türkiyede demiryolu inıaatı 

yapmak öyle ber firketin kin de• 
pıdir, ~ bir arui tberio· 
de yere kumayı .un.dan dof. 
nadan doiruya ray fertiyatma 
başlamak çok kolaydır, Aaal me • 
aele böyl~ bir arazi üzerinde bin· 
lerce metre kalınbiındaki dağla· 
n delerek. yiialerce metre genit
Jiiindeki su irualannm ~erine 
demir ve beton köprüler kurarak: 
demiryolu yapmaktır. Hem ne 
muvaff aldyettir Jri burada ta biati 
yenen, onu istediii tekle sokan 
Türk · bilgiti, TUrk cUdldür. Bu 
yollar Türk parur. Türk mühen. 
dilli, Türk müteahhidi ve Türk 
İKİsi tarafından yP'>ılım,tır. 

Trenimiz istasyondan istasyo. 
na durmadan ilerliyor. Han bir4 
denbire açtı, bütün davetliler bü· 
yük bir nete içindeler. Trenin 
her duruıunda f otofrafçılar qa
lı lniJ'Or, ba arp, yalçın kaya. 
lar; bapbof akan ıular, bir teli 
kelime De bu tabiatln harikullde 
gUzellifi içinde fotofraflar çıkar. 
tıyortar. P'otofraf mülneleri ci .. 
bi sinema ma~neleri de faaliyet .. 
te. Fototrafçılar yaft1arma fula 
film almadıklan için bUyük esef 
içindeler. 

Her istasyonda köylWer kamı, 
erkek hepli birden trene koıuyot!
Jar. Mektepli çocuklar ellerinde 
Tilr'k bayraklan, letasyon du.ar. 
-... '9Jlot reıdints .. ıa..e1er1,.. 

"""""'' ıo ..... 

• 

Bizden· 8tesınae~-~ .. neıer .·va-r? 

Uğursuz şatodalŞitilen· se$let 
,. 

Rufıuıı b.ım:t bir mevc:udiyct olup 
olmadılnu btt surette ltbat etmek mil 

bakkak kl bugün·için İQOmkila dejiWir. 
Belki 7anD h b- cta ta•men ay. 
dqııletabilirb 1 Ancak bucln aııhakbk 
okn bir ıey vana o ela yapılmaı birgo'k 
tec:rilbelerin, ;yapıumt birçok hakikat. 
Jerin mncudiycticfir .. · 

Bu mlaa!lerdm IOllR (na) diye bil' 
.Ubfa fna11n ' bile, fnkalbepr lıir 
kuvvetin bulundufmuı w bacUn tzalıı 
mümkün olımyan h&diaelerin bu Jnrnet 
vasıtaaiyle buaule geldiğini bbul et • 
memiz icabeder .. 

Birço'k tariJd phaiyetlerin iuhlan • 
nm yine eski muhitlerinde ~ 
oldukları, hatti lngiltere uray lannda 
uk ilk ve muayyen zamanlarda metbur 
phaiyetlerin bayallerile k8ff1lqılmakta 
bulundup itimat edilir kimseler tara· 
fından söylenir • 

Ölmiif bir inunm yeniden saray oda. 
Jarında dolapasmı nasıl iah ~ 
iiz? .. Topr.ak altına cirmit bir viictat 
ayiu zamanda bapa bir yerde olamu. 
Şu halde ura,.ta görülen ölmüt sima· 
Jann, aHlaGD ruhu oJdalunu kabul et• 
mek Jbım pli)'OI'.. Hayalet ıa.Je ıö
rüldliğü zaman ruhun kime ait elduP., 
na anlayabiJiJOrUz. Pabt birçok vüa.. 
Jarda hayal &6rülmediil halde inbı 
milmlrUn. o1a!D1Jb pyritabir hldiıeler 
cereyan etmektedir. 

Sözüne itimat edilir bir Fransız mu
harriri ıahit olduiu hakikt bir vakeyı 
iC>yle anlatıyor: 

- • Büytlk bir ptoda misafir olarak 
bulunuyordum.. Ba uırclide binada u
sun scnelerdeüeri gayritabii b&c1iHle
rin geçtifi sı5ylenirc1i.. Şatoya yeni ta.. 
PllDUf olan dostum bu hldiselere inan. 
mucb .. Ben de bemea hemen onun fik. 
rinde idim. latDda iDı ıecem hAdiulU 
ıeçti.. lkiaci pce en alt kattaki tat ~ 
daJardaıı ..... lıir clrilltG )'iibelme
ie bltfladı •• Bir erkek balmP saimJw, 
ince tltrelı: Wr kadın aeai korka llıo&b 
cnap ftl'IJW, qncn tö1le konup,_. 
ludı: 

- D ık ·ı.aı aldattın.. H- de a. 
...... Ali ........ km .............. .... 

- .,.,, ...... --- ... da ti, ,.. 
-. - .... ..,.... ...... lalll-..... 

- ........ •ili ..W.1 .. Bir .. 
IUlra "'hı • Alpk.. 

Ve, .aa llm1lt • beraber ıecealn 
lellia ........ ,._ ...... ... 
.m,Je titredik.. ...... pis ..... ... 
'dileler c..,. ..,_ .. demek. tace 
bir bdm feryadı aDlh Hllerine bnt
tı.. Bot ve taı odalarda liJah lftleriDkı 
abl kaybolduktan IOJU'a her tf1 a1d 
haıtne dSndU. 

Ne ben, ne de aoatmn yerimizden la
pudayam&mıJbk. · Kwlnıdan titri.Yor-

duk. AplıJa imbeic c:euret edemedik. 
Bir midclet ~ ses ~dr... Sonra 
•tat- )'Cniim bnftL. Bu Mfer • ay
ni erkek hatb bir erbje çel J ..... 

Birsak Jdifiirlerdai. lılılaıp pjnlill 
luc1an 9Gllra: 

- Utanmu, rezil.. Benim karımla 
ı.at... . 

Diye· tıir se9 kakı idi. acmra, llOJl .az. 
lel'e Jranpa ... ~ bot oda. 
larda · ,.ptr&ı kofkunç ~er dayaWu. 
Apfı .. 'bfrilt dab .......... Tlt 

riyorduk. inip neler c:ereyaİ:!- tttiP.ıl 
anlamak Jinmdr •• Şaplacak ley, •
lann hiç lirinden eaer yoktu.. M uhak
kalr onlar da korkudan ·odalarından çık 
mıyorlarclı .. Artdr yatacak baHmi% hl
IDUIUftl •• Jtıı1ak kesilmif. 8f81111 dinli. 
yorduk. 

Bir müddet cUrültüler yeniden ço.. 
ğaldı; birçok insanlar lıirbİriDe Pnli-· 
Bu sefer Jronupnlar çok kaba bir lisan 
lnıllaıuyorlardı.. Sonra ,uie blikaç el 
.nlb sesi duyuldu .. Sesler yeniden ke
aildi,. 

.SaWa 11Jdatmtıtı .. Atat• bu ... 
multaklrak if cinayet itlemnitti. SaNhı 
beldi,onldk. Hllı halde fevkalWe. hMi· 
aelerle~tık .. 

· UJ11dar tla blktıtı z~ '~p bera.. 
ber atairYI ga:clik; hiç bir teY bıilaına. 
dık.. Her fCY cec:eleyin bırakt!dıit n. 
siyetteydi.. ~duklanımzı kimseye 
tay.Jlyepıedik. Jtorkum\ı%dart utandık.,, 

Diyor .. Ve bu •aka Uzerinebu huıuı
ta tetkikat yapmıı olan muharrir netı
ceyi tl7le alabyor: 

"Veİla llüib~n anla~ bCı" W
di.. Uan .middet bu· lll&'Mit)'i ~
dOm.. Reden her akpm bu ptoda ay. 
İıi ,urwtWer du)"'1luyordu.. Hem de ta
mamen ayni ıekilde .. Hw hale bDa 
lrtmer bir nbnm 'cenpa etmit olma
.• lcabederdi .. Arq ....... ,aptnn. p
tonun mazisini tetkik ettim: 

Yliz aene harplerinden enel hu p. 
toda bir Franm lnaaw""'8m otufta1S· 
mut- Harbe &ittill umu brmnı _.._ 

SATRANÇ IAMP!YONLARl . 
- B& hamle yapmlk !çla·.lkl ~ 

tftıtUnOJortwı. 
-He?. Sıra bealmml7 

berine emni,et . etmft: ....,._ •• 
16 swo feci vuiJet1e brFbl •n 
x... ~beri ile ...... bette ..... 
nu,..._ Bmuaa leırr\ne eneli brm. 
fal, .-. da emirberinl tabanca ile vur. ....... 

Palııat. 61diirclqG emlrbe 
dqları da kuJN" ... " aaaı DtbdL. 

o tarihteDberi .-.,r --... 
m.u11 1ç1acıe ~,.na• 
na)'tt anlarmtalrf bt•ıter .,_ 
'den cümıyorclaı. 

Ftaaıız mulıarririaia İN ifa 
baldc bir hakikat tapmakta 
benaer diğer bir vaka da ~akeb-.ta 
bir Xadı'nm ·bapndaıı geçmiftir. 

Bmtftan birinin konatıada ~ 
ııa,aı· prü1.1ilpnden ft ca,....., .... 
diteler cereyan ettlfinden bü9o'Janll. 
)'GrJDUI.. 

Xonaiı satlbğa ~ıkarmıtlar.. l'abt 
buna isminden dola)'I talip s•Jan ..... 
konak hisseli olduiu için maele KMl
ya akletmiı. Kadı bir Upın hi.r~ at ]Do. 

nalda misafir kalmak iatedii:ui .ıiyle. 
mit-- o. sece oturdukları odanın dırİar. 
Janııdan ·büyük taltarôı · yuvarlandıldi• 
mu &örmüş, ionra, birçok tqlann, tam' 
vanı ve duvarları takiben · iJidaletbllf 
odanın içinde devridaim yaptıklarml 

farketmif, fi%ik 1ıatdeleriııl alttlst ed• 
bu hldi1eler karpaında tetınıı bdt, .ı..· 
llmeti evi ted&eUılekto ~ ı.,.. 
dan çıkarken de prünmiyea eller ..,. 
fından kadınm befll'& leblebi pbi taa
lar atWyOmulf. 

Bu bidise llalo"kate yapnm'I bir 
vakadır. Kadı konalı tcdıettikttıa ...., 
.ra o wna lradar ,.,iz bu Jt1i-. 
re artık iman ettipi, an mneudL 
yet.ine inandı w Jııl)dirqtir .. - .. ;r.,...,..1a. 
IUln 1a1s bi' A...c1a. wm .,eı. 
mit ~lentir. Bir .. ~ .... 
mtatıi7Je ,. ..... tecrilbeler •. 

Ba_pldlde jıapdu lir tıecrBı•ı; tL 
viala. ... bir _ .... ~ mun 
tetirl:ple flhl fani ............ -ut ...... ,, .•. ............ :...-~ 
ıelmelttreWLM_ ......... rL 
t.e ,.,.. " kili ,... . .., ..... 1 J"r 
larifle __,. teiıımil·: .., o ' r•\ tr' 
te '* ld1e cıldutu .. ...,, lli4' ld.
tinla bu teldWe lllr• , 71 *"ll&lltne 
lmkb 1olrtur. 

Hayalet lükl,eleri, ..,...._ tecril. 
bellrİ flmcllye bela ...,...... .J8PJ}a ............ 
..... , 1 d• ........ ·~-.et

pl oW1İldan lllltle Ws 1ılrl .. ı..Nı.. 
IMtlr kaned llllla ... .ı.ld•!DI .~ 
............... Aadwca ~ .~ 
Udlaeler, belki ...-1an1aıı wonra ~ 
edilerek ı.arun ·....,.. tMlt ......... 
mu~41a,_.. .... .., .... 
ılbl ı&ialrlef. . . · .. 



Kn.nston onlara işaret etti. 
Bir taraftan da cebinden bir 
kartvizit çıka.nnağa çabalıyor • 
du. 

Kartvizitini çıkardığı sırada 

cebinde:ı cüzdınmı düşürdü. Ve 
bu esnada bir yığın paranın da 
cüzdanından fırladığı görüldü. 

Kranston eğilerek cilzdanmı 

aldı. Paralan geli~igiliel top. 
ladı. Olduğu gibi cebine soktu. 
Ve ~lilc bastırdı. 

Bütün bu:ılan gören iki ser -
seri biribirlcrine, bakıştılar. 

Her ikisinin de gözlerinde, "Pa.. 
ra paradır... ne kadar az olsa 
da ... ., der gibi bir üade vardı. 
Hatta Kranston'un sarhoş sar. 
hoş onları çağırmakta olması 

kendinlerine daha !:Ok cesaret 
vermişti. 

Sarhoş adam bir adres arı -
yordu. Aradığı adres cebinden 
~ıkardığı kartviziti:ı Ü7.erinde ya 
zılı idi. Ve bu adres. önünde 
durduğu garajın kendisi idi. 

Toni: 
- Biz seni aradığın yere gö. 

tilrelim .. dedi. 
Bir taraftan da Rokko'ya, ka

pıya dayanması için işaret e. 
diyordu. 

Garajın kapısını ittiler ve ko. 
lay1ıkla ac:ıldı .. Ne aıa ! 

İçeri girer girmez, Rokko 
Kranston•u ka\'Tamak istedi. Fa 
kat Kranston sarhCI' taklidi bir 
harekette bulu:ıara'k ona bu im. 
kim VM'llll'<Jİ. 

İçerisi kaplrnranlıktı. Bir a _ 
ralık Toni'nin sesi işitildi: 

- Herif nerede yahu? Sakın 
bırakmıyasm. 

Rokko karanlık içinden ce -
v:ap verdi: 

- Merak etme buradadır. He. 
le ben bir elektrik düğmesini 
bulayım. 

Derken bir çıtırtı işitildi. E
lektrik düğmesi çevrilmiş, gara.. 
zın içerisi apaydınlık olmuştu. 

Fakat iki serseri şimdi hid
detten köpürüyorlardı. 

Zira, içttiye soktukla.n sar -
hoş adam ortadan kaybolmu~ -
tu. mç bir yerde izjne tesadüf 
edilemiyordu. 

Bir dakika 90nra Rokko ar. 
kadqma, 

- !us! der gibi bir işarette 
bul unla. 

Paımaklarile, garajt:ı bir kö. 

11- KU:llUN'un iLAVESi 

•• 
insan Kapanı 

Her fash duyulmamış heyecanlarm 
membaı olan harikulAde bir 

zabıta romana 
İngilizceden çeviren: H. Münir 
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vesinde gözüken yazıhane gibi 
bir yeri gösteriyordu. 

Derhal oraya doğru yürüdü -
ler. Kapısını açtılar. 1'"'akat aç. 
malarile geri sıçramaları bir oL 
du. İçeriden siyah ve uzun clbL 
seler içinde bir adam belirmiŞ. 
ti. Başında geniş kenarlı siyah 
bir şapka vardı. lki siyah eldi
venli elinde iki otomatik ta • 
banca gözilkilyordu. 

Toni ve Rokko bu ma:ızara 
karşısında ikisi bir ağızdan hay 
kırdılar: 

- Kara gölge! 
Fakat ne Rokko. ne de Toni 

şimdi karşısında tir tir titredik. 
leri bu ''Kara gölge., n.in az ön. 
ce kapıda kendilerini faka bastı 
rıp içeriy~ sokan yala..,eı sar -
hoş adam olduğunu aklından ge 
çirmiyordu. 
___, 

"Kara gölge., şiddetli bir e -
mir verdi. 

Toni ve Rokko ellerini yuka. 
rı kaldırdılar. 

Toni'nin yukan kalkan elle • 
rinde Bariden aldığı zarf duru. 
yordu. 

"Kara gölge,, ni:ı verdiği e • 
mir üzerine onu da cebinden çı
karıp ellerini kaldırmıştı. 

Ton i bundan sonra bu zarfı 
küfür ,ederek açıp içerisindeki
leri "Kara gölge .. ye okuttu. 
Başucunda kendisi.:ıi tehdit e • 
den tabancaların tesiri altında 
bir tek kelime kaçırmadan büL 
bül gibi okuyordu. 

Lamont Kranston'un .keskin 
gözleri de. bir tek kelime kaçır. 
madan ay:ıi kelimeleri kin.den 
okuyor. Ve bütü:ı okuduklıP·mı 
harikulade hafıZ&SJn1. birerbirer 

- Bir tecavüz kurbanıyım. 
-· -r --- ı:,.,rikaHirü -

- Sivrisin~k1"r giriy.cr, pencereyi 
kapatsak mı acaiıa? •• 

1 
nakşediyordu. Sonra kahkaha 
ile güldü. Sağ elindeki taban. 
<:a birden sarsıldı. Bir gürültü 
koptu. Garajın ampulü kırıldı. 
Ortalık simsiyah oldu. 

iki serseri de bellerinden ta. 
bancalarım çıkardılar,. fakat bu 
taba:ıcalan sıkacak hedef yok. 
tu. 

Arka tarafta bir pencerenin 
açılışı. ''Kara gölge" nin sıvı. 

şıp gititğini gösteriyordu. Ken.. 
dileri de oradan bir an evvel sı.. 
vışmak kararını verdiler. 

Fakat kapının nerede olduğu. 
:ıu kestiremiyorlardı. Bir hayli 

bocaladıktan sonra nihayet bul. 
dular. Süratle kilidi kırdılar. 

Zira, polis neredeyse gelecekti. 
Sokağa çıkar çıkmaz kö~yi sap 
tılar ve koşmağa ba~ladılar. 

Yer yer polis düdüklel'i. işiti. 
Jivordu. Zira. Kranston'un sık. 
tığı tabancanın !esi heyecan u. 
yandırmıştı . 

Toni':ıin Bari'den a.lchğl mek 
tup, hi.la cebinde duruyordu. Za 
ten onlara teselli veren yegane 
şey de bu idi. 

Olan biten hailiseden Diik 
Dankım'a haber verecek değildi 
ler. F..ğer böyle bir hata işliye. 

cek olsalar. başlarına ne gelece. 

ğini biliyorlardı. Onun için. sa.. 

dece zarfı verecekler, ve ban • 

kadan buraya gelinceye kadar 
uğradıklan felakete dair tc.k ke 

lime söylemiyecektiler. Lamont 

Kranston da onlann bu ı;ekilde 
harekete mecbur olduklarını za 
ten tahmin etmiş ve planını o. 
na göre kurmuştu. 

Yolun öbür tarafından gele. 
rek küçücük otomobiline biç bir 
maniaya uğramakswn atlı yarak 
hadise sahnesinden bir kılına 
zarar gelmeden çekilip gitmiş • 
ti. 

.Kranston memnundu. Çok 
faydalı ve mühim bir iş gönnil~ 
olduğuna kanidi. Dük Dan.kan 
gibi ·O dahi. milyoner Con Mars.. 
ley'in büyük bir cinayetile olan 
alakasını tesbit eden vesikala • 
nn ehemmiyetini tamamile tak. 
dir ediyordıı. 

(i)C\ unu h:af\a)'•) 

Tarihten Bir Yaprak 
·----- Yazan : Niyazi Ahmet -

Abdülazize hediye edilen 

iki 
B ir Tunuslu, Abdülazize 

. yaranmak için Yıldız ve 
s~'lmaz adında iki cariye bedi. 
ye etmişti. Bu harikulade gil7.el 
iki kız Abdülazizi o kadar mem 
nun etmişti ki cariyeleri geti-
1'( !1 harcmağaları ile Giritli Ah.. 
m~t ağaya beşer yüz lira ihsan 
etmiş, Mahmut paşaya çok kıy. 
metli işlemeli bir tütün tabaka. 
sı vermişti. 

Abdülaziz. sarayda kızlara e:ı 
güzel daireleri tahsis etti Ye 
onla.rla gün geçirmeğe başladı, 
Rafınaz. padişahın o vakte ka. 
dar gördüğü kızların en güze
li id!. Onunla evlenmeğe karar 
verdi ve bir gün; 

- Safinaz, dedi, seninle ev. 
lenC'reğim .• 

Abdülii.ziz böyle derken kızı:ı 
ne derece sevineceğini tahmin 
roiyor, hatta ayaklanna kapa. 
nacağını umuyordu. Fakat hiç 
te böyle olmadı. Ecsir cariye: 

- Hayır, dedi. ben evleıunck 
istemiyorum. 

- Sahi mi söylüyorsun? 
- Doğru söylüyorum padi • 

~ahım .. 
Safinaz. kendisi için dünya. 

nı11 E'n büyük nimeti olan padL 
la evlenmeyi niçin reddetmiş. 

tı.? Abdülaziz bunu tahkik et. 
meğc bile lüzum görmedi. Me

ra k ta etmedi. 
- Peki öyle ise .. dedi ve eğ

lenrelcrinc devam etti. 

Safinazı:ı reddedişinde bir se. 
bep vardı. O, veliaht Abdülhami 
di seviyordu. Hem çılgınca bir 
aşkla. Abdülhamit te Safinua 

.aşıktı. Genç kızı sarayda görUr 
görmez gönlünil kaptırm13, giz. 
li gizli takip ederek bir gün HL 
nı aşketmişti .. Safinaz da mu
kabele etmif, bu suretle Abdü. 
lazizin cariyesi gizli, heyecanlı 
bir maceraya sürüklenmeye baş 
lamı.ı,tı. 

FPkat Abdülhamit düşünü • 
yordu: Safinaz bir gün eli:ıdcn 
gidecek. o vakit bütiln ümitleri 
rP'ilh"olmuş bir halde kalacak. 
tı. Çare aradı ve kendisini çok 

• 
carı ye 

S('\'Cn <ın~esin:? büyük :ışkını ac. 
tı: 

- Eğer, dedi. Safinazaız ka
lırsam ölürüm .. yaşıyam!l.~ ... 

Anne oğlunu tesell! etti: 
- Sen merak etme. dedi, bir 

çaresini buı .. ~. ~ 
• • • 

Valde Sulta.:ı bir gün Abdüla. 
zizc:. 

- S"lfinaz çok hasta. dedi. 
tebdilihavaya -göndermek la -
zım .. 

Tabii Abdülaziz kabul etti. O 
gUnden sonra Valde zaman za. 
man zaman sayfiyedeki cariye
nin sıhhatinden haber vermeğe 
başladı. Bir akşam da: 

- Safinaz sizlere ömür. öldü. 
Haberini yaydı. 

Abtilflziz onu 7.aten unutmuş 
gibiydi. Elinde bir· <;ok <'ariye 
vardı. Onlarla eğl~nerek giin ge 
çiriyordu. 

Fakat ~ıtfin:ızm ölüm h~hC'r· 
sarayda dola~ırken Abdülha . 

mit. onunla daha rahat, daha 
korkusuz sevişiyordu. 

Abdülhamit tahta geçtiği va
kit te Safina.zı seviyordu. O • 
nunla evlenmek kararmda:ı dön
müyordu ve evlendi. 

* • • 
Safinaz Kadıncfendi oldukt.:m 

sonra rakipleri ellerin.den gelen 
fenalıkları yaptılar. Her gün 
bir ift:raya uğruyor: aleyhh'le 
her şey .söyleniyordu. Bir gün 
harem tarafına ateş verildi ve: 

- Bunu Safinaz yaptı .. den • 

di. Zavallı kız, yalnız güzelliği 

sayesinde talihinin kendisini at
tiğı bu sarayda saadetin en yük 
sek mertebesine ermiş. sevmiş, 
sevilmiş ve Kadı::efendi de olu. 
vermişti. 

Safinaz, artık tahıtmmül ede-

t: ir 

miyordu. Abdülhamide yalvar. 
dı: 

- Beni buradan ayrr .. dedi. 
Zalim hükümdar sevgilisinin 

bu arzusunu yerine getirdi. Ona 
güzel bir konak yaptırdı ve bü
tün istirahatini temin etti. Fa. 

( '"''''"''' ,,, ""'!il .. ,..,,,,"", 

fıkra 
1ki;1ci Selim iileııııısııııl:ııı haz Efendi, =-::ı-.rl'ılclin llorıı ı:ilıi biri 
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ınıııı~tı: 
- haclı (•ft·ıı ıli, 'il'' ıl.(:1111 lıir c:ırıyc \-,ıı ılı. Uir ~lııı lıcııi Lızdırdı 
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th. 

l;:•ııt• lıuııLın ~r,, h· lıkll:n sunrıı rj::l:ı~·ıp s11l:1111ı'j: 
- K:ıdı rlt•ııclı sı•ıı hdir~ııı; ııyukl.ınıı:ı ı.,ııı:ııııyoruın .. clı\'e siiıii 
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Hangi yıldızlara neler yasak? 
Uzaktan davulun sesi hoş gelir, der. 

ler, ne kadar doğru 1 Herkes artistlere 
haset eder, değil mi ya? Fakat bilir mi. 

&iniz ki, artistlerin hayatı pek haset e. 
dilecek bir şey değildir? Onların, her 

geye sahip olabilecek servetleri olduğu 
halde, bazı mahrumiyetleri vardır ki, 

bunları elde etmiye çalıştıkları anda 
bütün bu "güzel,, hayatlarına veda et
meleri lazımdır. 

Bunlar, artistlerin, mukavele icabı 
katlandıkları zaruretlerdir. Meşhur yıl. 

dızlarm nelerden mahrum olduklarını 
öğrenmek istemez m:siniz? O halde o. 
kuyun: 

1) Loretta Yang uğradığı bir kaza
dan sonra, bir daha otomobilini kendi
si kullanmasına müsaade edilmiycce'k

tir. Kendisi otomobil kullanmasını bil. 
diği halde otomobilini başka bir şoför 
idare eder. 

2).Silviya Sidney Holivuttaki "Gece 
Klübü,, ne gidemez. Çünkü uykusuz 

kalırsa yüzünün güzelliği bozulacağı 

için stüdyo buna müsaade etmez. 

3) Klodet Kolbert film çevirirken 
yiyeceğini stüdyonun emrine göre tan. 

zimc mecburdur. Çünkü ::lğırlığının 55 
kiloyu geçmemesi lazımdır. 

4) Jan Artur tiyatroyu çok sever. 
Fakat stüdyoya bağlı kaldığı müddetçe 

tiyatroda rol almamak mecburiyetinde
dir. 

5) VaJlas Ben• tayyareciliğe bayılır. 
ı 
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Fakat stüdyolar onun tayyareye bin
mesini menederler, 

6) Deanna Durbin'in denizde yüzmi-. 

ye hakkı yoktur. Çünkü derisinin taze. 
' liğinin ve sesinin berraklığının bozula-

cağından korkuyorlar. 
; 

7) Tyran Pover kayak sporu yapar541 

kontratının bozulması tehli'kesi ile kar. 
şılaşacaktır. 

8) Marlen Ditrih'in daima 60 kilQ 

gelmesi lbımdrr: Ne bir kilo eksik., ne: 
bir kilo fazla. : 

9) Robert Taylôr otomobilini 60 ki

lometreden fazla aüratle süremez. Sür

düğü takdirde onu da stüdyodan sü
rerler ... 

10) Bet Devis daiına aarıım kalmak 

~ecburiyetindedir. Hatta, bir gün es.. 

merlerin tercih edileceğini bilse bile .•• 

11) Coel Mak Kri kansı Fransi~ 

Dey ile beraber film çevirmekten men. 
edilmiştir. 

12) Merl Oberon'un evlendiği adanu 

stüdyonun intihap etmesi lazımdır. 

13) Doroti Lamur'un güneş altında 

fazla kararmaması için plajda güncı 

bany.csu yapması yasaktır 1 

14) Con Bals,.ın de günde ancak 10 
cigara ismeye .hakkı vardır. 

Kadın 
ve 
Yaş 

Muharririmiz Muzaffer Acar bu me
seleyi cazıp bir lisa ·1ıa tahlil ediyor 

Kadın kaç yaşına 
kadarbirçocuktur 

.. 
/ 

ı Kadın .• ----------------------------~-----
Bu iki heceli küçük kelimenin 

altında büyük. ve o derece meç. 

bul bir varlık gizlidir. 
Anlaşılmaz bin bir arzu::ıun 

ve ihtirasın esiri olan kadın ha
kikaten her zaman için bir mu. 
amma olmaktan tamamen kur
tulamıyacaktır. 

Ancak., bunca seneler görü.. 
len tercrübeler kadınları:ı bir 
çok hususiyetlerin.in meydana 
çıkmasını mümkün kılmıştır .• 

Bunlardan biri ve birincisi 
muhakkak ki yaş meselesidir. 
Kadınlar muhakkak ki yaş hu
eusunda fevkalade titiz davra. 
nırlar.. Bir kadınla bozuşmak 

istendiği takdirde e::ı kısa yol 
yaşı üzerinde münakaşa etmek
tir. 

Kadınların ihtiyarlıyacağı, 

~larına ak düşeceği günü bek. 
lemeleri kadar feci bir intizar 
tasavvur olunamaz.. Muhakkak 
ki kadın da her insan gibi tabi
at kanunlarına uyarak bir gü:ı 
ihtiyarlıyacaktır, fakat bunu on 
Iara kabul ettirmek, ölümü ka. 
bul ettirme!: kadar zordur. 

Kadın her zaman genç, haL 
ta - yüzünün. vücudünün "ilı_ 
tiyanm., diye alenen feryat eL 
mesine rağme:ı - daima terli. 
taze görünmek emelindedir. 

Bu gayeye varabilmek için 
bir fedakarlıktan çekinmez.. 
Saç köklerini çeke çeke gecele.. 
ri bağlıyarak hem alnındaki çir
gileri kaybettirmeğe hem de saç 
lanna güzel bir şek!l \•ermc.'.:e 
~ışır. Yüzünü gözünü bauııı 
çamura. bazan cil ilaclarma. haL 

Yazan: Muzaffer Acar 

Ui domates lapaları:ıa bulayıp 
bu vaziyette günlerce evde kal. 
mağa katlanır. 

Tabii, sabah akşam ikişer sa. 
atten a.~ağı sürmeyen makyaj 
hastalığından bahsetmiyeceğim, 

bu art.ık her günkü normal ihti. 
yaç hal,ine ginn~tir. 

Kadının bütün emeli kendini 
biraz olsun daha ge:ı~, daha ta. 
ravetli göeterebilm~ktir. 

Sari bjr kadın hastalığı olan 
"yaş küçültme,, nin önüne geç -
mek imkansızdır .. 

Ancak §unu da ilave edelim ki 
bu afetin giremediği sağlam a. 
ileler de mevcuttur. Sari olması. 
na rağmen tehlikesiz ola..., bu 
hastalığa daha ziyadt lüks düş.. 
künü salon kadınları...,da, evde 
kalmış yaşı geçkin kızlarda, ev. 
vela anası BOnra kocası tarafın
dan şımartılmış kadınlarda rast 
lanır. 

Yoksa :ıo:ı;mal f(!rait içinde 
büyümüı, 20 ile 25 yaş arasında 
evlenerek sağlam esaslar dahi. 
linde bir aile yuvası kurmuş ve 
yalnızca ocağının ~aadetine ça.. 
lışan bir kadın hiç bir ?.aman i
çin yaşiyle fazla me~gul olmaz .. 
Bu kadın hakikıllen aile kadı -
:n tipidir .. On altı ynş!arına ge. 
lin~ içinde ya~adığı cemiyetin 
icaplarına uyup çocukluğa veda 
ederek genç kız gibi yaşamağa 
başlamıştır. Onda bLJ yaştan son 
ra artık Ç'lcukça istekler, şıma.. 
rıklıklar. ölçüsüz hareketler gö
remezsiniz.. 

Bu tip kndın c;ocukiuğunu ela. 
genç kızlığını da aile hayakıı 
da normal şerait iç:inde geçiren 
ve umumiyetle mesut olan ka _ 
dındır . 

Bir tip kadın da vardır ki 
bunlar hiç bir varlığım anlama. 
dan idrak edemeden hayat yo
lu:ıda yuvarlana yuvarlana yü . 
rüyen ve ancak ölmenıek için ya_ 
şıyan mahluklardır. Çocuklu -
ğunda çocukluğunu anhyama _ 
dan sefalet içinde büyüyen, eli 
kolu tutunca karnım doyurınak 
içi:ı didinen bu tip kadın, çocuk
luğunun zevkini hiç tatmamış • 
tır. Onda :) aş kavgası yoktur, 
çünkü daha on iki ya~ına gelme. 
den gözlerinde elli yaşın tecrü
besi. yüzünün hatları:ıda sefale
tin derin izleri okunur .. 

Çok genç yaşta evlenmiş kız. 
lar, daha çocukken çocuk doğu. 
rup zayıf omuzlarına analık yü. 
kiinü alan gc.:ı<; kadınlar umu . 
miyetle erken çöktükleri için 
ya.ı; kaygusile fazla uğraşmaz -
lar .. 
"Yaş küçültme,, hastalığına 

bu saydıkJR.rımızdan tamamen 
başka yaradılışta, yaşayışta ka
dınlarda rastlanır .. 

Yaş, lüks düşkünü salori 
kadmları:ıda, \Jir ölüm haberi 
tesiri yapar .. Bilmem dikkat et. 
tiniz mi? .. Yaş gününü tesit e
den kadına rastlamak imkan -
~ızdır .. Şayet bir ahbabınız şa • 
ı:ırır da böyle bir hataya dü, • 
şerse. ona verilecek en gür.el he. 

il&' 

diye bu uğursuz günil ?ıatırtaf.; 
mamaktır .. 

Bu tip kadın salon hayatına 
karışıncaya kadar hakiki yaşıı. 
eladır. Jo"'akat salona ,zirerken ya 
şı muhakkak yirmi üç ile yirmi 
ôeş arasındadır .. Seneler, çok u. 
ıu'l seneler geçip te, salona ye
ni -dahil olanlar yanında bir ço
c:ık gibi kaldıkları uman o da 
artık dört beş yaş büyümüş ve 
azami 32 yaşlarına gelmiş olur. 
Kadını bu yaştn..:ı sonra büyüt .. 
mek hemen hemen imkansıahr. 

Bir kaç sene daha yuvarlan.. 
dı ıı:tan sonra salon kadını -Jum 
dine göre- henüz otuz beş yaa. 
larında bir taze iken aile haya.. 
tı1a ç"kilir.. Artık salonlarda 
~özükmez. çünkü ellisini apı11 
yı:tŞını saklamak için hiç bir YL 

sıtası kı..1mamıştn:-

Evde kalmış genç k1:dar _ da 
d1uma çocukluktan ayrılmazlar. 
İlk hamlede 17 yaşında bir ka~ 
~ene kaldıktan sonra ancak iki 
üç senede bir ya~ almak şartile 
23 e gelir dayanırlar. Bundan 
so:ıra bir tek ya~ kabul etmele.. 
.ri bile mesele olur, 32 sine geL 
dikleri zaman bin müşkülatla 

yirmi be§ yaşı kabul ederler, 
kırka vardıkları zaman henÜ% 
27 yi doldurmuş gibi da\Tanır. 
ıar .. 

Bu tipteki ihtiya.r kızlar evde 
koca beklemekten bunaldıkları, 

bir an evvel kendilerini yeni bir 
hayata atacak erkeği bekledik
leri halde: ''Aman koca mı? AL 
lah göstermesin .. Başıma bir d' 
dert mi alacağım." derler. Bak!.. 

(Devamı 'ıs bıcide) 

Iı"::.. "~?ıi°t11'·.;.· .u vuı 
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Bir 
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kftçük bikAye 
nın ucuna buarak yatak_ odaama 
çıktı. Kana ~elıra, dalgın uyu· 
yordu. Yavqça cebinden mahut 
ileti çıkararak maunm c6&Unll 

açtı. Oraya bir mendil cleltesinin 
altına koyda. 

Sonra cenit bir nefes aldı. San. 
dalyeye oturup ayakkap!Uııu çı. 
lcarmağa koyuldu. Bu mada bir 
kımıltı duydu. Bir çift casUn 
görin lcendisİne balctıtmı hiuet· 
tl Zehra uyanmıı ve acı acı ona 
bakıJICl"Clu. 

Zehra dudaklaruıı bükerek ı 
- Böyle bir hayat yapmak

tama. dedi. ölaem daha iyi .. Sa· 
na 10D defa ·.aylGyorum ZIJL.. 
Ben. ·daha fada ""8..,.,,Ul ede. 
miyeoepa. 

Ziya. ·flmdl bir çocuk· cibi ko. 
IWf'l)'Ol'dia : 

- Beni affet Zehra ı... ·o usu 
içime siıv ,umu. clayamumyo• 
ram. Dıprıya fırladım. 

Zehra ıa.ldıı ve ima bir cevap. 
la: 
~.Her. ne bal ile, dedi. Sana 

açİkça .a,ı~. ,Şu ~biatin· 
.,_ ~epp de>P. dltril~ ·bir 
~ blf koca .. ·~ artılr 
m,na. A.Uıh...,rla~ Vuıeçe. 
cek mlsin;.pçmiyecek mWat. 

Ziya. bepnı ~,arak: 
- Vugeçecelim .. ,d~dL •. V'1. 

Jahı vazgeçeceğim. Palrat biliy~ 
muaun ZehrL .• Bu c~e kimi dü
tllrdUm biliyor musun? .. Gtldde 
Hadiyi. •• Hani ıu tilccar Nahidµ. 
oğlu ile evleneceğini aöyledikle· 
ri _ve pek ualu, kibar kıs olduiu. 
nu iddia etti'kleri mqhur bayan 
yok mu 'l Sosyetenin nadide me. 
leıt.~ if te onu.. tam bara clrer
Jı:en... Nami muviatfaldyet delil 
mi? 

Sanpıı 1~ bdm cözledid 
kaJ)attı. Detin bfr .:i>iOı ceçirdik• 

ten sonra; bafUU yukan kaldıra. 
rak: 

- Yarabbim. dedL Ne suçum. 
kabahatisrı vardı ki, beni böyle 
fotoğraf delial bir adamın 'karısı 
ettin? ... Resim; resim. •• Yeni bir 
makine aldı diyo geceııln karan. 
hk:lannda olur olmu Hatlerde en 
göriilmemit resimler çekmek için 
yapmadığllll bıralmuyor- Fotoğ· 
raf mı çekecek?... ICarmnı mı 

mesut edecek? .• 
Zehra sözlerini tamamlayama· 

dan. Ziyanın dudaklarım lculağı. 
nnı dibinde buldu. .• . iatanbulun 
en ciizel realmlerlndeıı biri olan 
Zebiama çiçek ctt-i aMmarall 
kaıpsmda Ziya, b6flhı mim ft 
fotblraf mwrakma, . bütün delilik. 
lere Yeda ettilfal aesdirmete hq
Jaımttr. 

HiKMET .MONtR 

Çalhsuyu 
(8q tarafi 4 UncOH) 

le davetlileri kaqdıy.adar. Nafia 
Vekili· Ali Çetiftbya ve· davetli 
diğer ...ekfller her fatuyonda •fil• 
ğıya iniyorlar, bOyük, demokrat 
bir · devlet adamı ufatfyle çocuk
lara ve köylülere iltifat ediyor
lar, onlarla beraber fotoğraflar 

~. hallerinlı. hatırlanm 
IOnlyol'I•· -Saltanat devrinde bir 
jandarma ~ g&mlyen kayW. 
ler. bl,- 4"1~- adamlanmızın 
kendilerine göa~ bu llti. 
fattan 40ıaJı .oQsuİ bar MVinç ve 
heyecan içinde ~~: ~· 
vu1, zunıa ~. bU~ kay· 
ıuıer bep bir. atisdan (Yap1m 
Tilrk milleti. Yapİm bli,ti~rl
i:ulz) nidalariyle treıil uplu;bl". 
lar. 

tıte bu nqe ve seVifts iÇinde 
lttdıican. varmqtık. 

EMiN ıtA.ltAKUS 

Tarihten bir 
yaprak 

Baıtaraft 5 inrith 
, 

kat artık onu sevmiyordu. Çün.o 
kil daha genç ve daha güzel ea. 
riyeleri vardı. 

Safi:ıu. birdenbire uğradığı 

bu fecl lkıbet karşısında haya.. 
ta linet ediyordu. Para, rahat. 
hk ona huzur vermiyordu. Ab
dülhamit, güvendiği adamlarm. 

dan birine bir gün: 

- Seni. dedi, evlendlrece • 
lfm .. 

... .,_"' 
- Kime verecefimi tahmin et 

bab~-~ Safinua.. 

Bvet. .. pnçl\iinde .. - bllJlk 
tellHlrelare göiQa gercek ma-

lik olunacblı takdirde J'8llYllDll 
JWlnı .ayledlil 8afiDul ..... 
d1 tendi ellle bir bqkaama ı-.. 
llm edifOI', fNlendlri,urdlL 

lıte saray' m8n8uplarm]n her 
te1 gibi · Bfkları da ·b&yte idi. 

Ma.rl~n Oitrih yeni 
bir film çevirecek 

Marlen Dltrih yeni çevrilecek 

bir. Fransız film.ine angaje ediL 
miftir. Pari8 gazeteıeri bu hldl. 
18Ji bilytlk-bir mesele olarak te. 

l&kk1 ediyorlar·. Marle:ı bir gUa 
ftıamlada lstirahatte olup Holi· 

wda hareket etmek tbııeredJr. tık 
llllıara kadar orada kaldıktaa 

ioma tekrar J'ra.Dla,a .dönerek 
mm~. 

' 

1-Selçuk eserlerinden mimari kıy. 
metçe en yUkseği sayılan Divrik camii. 

2 - Cami!n içinde her ta.rafı Gamalı 
haç işareti ile oyulmuı bir tat sütun. 

3 - Camlin dıt kapwnuı bir köteai 
ki, ilzerinde Çiftekartal resmi oyulmuı 
ıimlküyor. 

Vaktiyle Brsincan Maıkifa o
lan Ahmet Şahın kıanm adma 
üafe\ederek (Dift'ik) te 616 .ta• 

riblnde lnp ettintili cami Tilık 
mimu1 ~~ aa kıymetU bir 
lbidaidir. 

Türk mi·mari. sana-
Bu dela ~dnwı d~olunu. 

açmak törenine iftirak etmlt o
lan Eriurum ve Sina mebusları 
bu call)iJ. ziY.-"et ~ .zad?an 
bundaki mimari kıyJnetiıı _Sivu 

ve Erzunuqda)d en yilbek Sel. 
çuk eserlerine faik olcluğu kana. 
atine vanmf1archr. 

Divıik canıll kasaba haricinde 
bir sırt Ustllnde yolu olmıyan 

bir mevkide bulunuyor. Cami bu· 
rada tek bqma glSrUn~. Fa· 
kat vaktiyle canı:in yanında yi· 
ne esM Türk eseri olarak bir ima· 
rethane, bir butahane ve bir med 
rese daha varmıı. 

Ahmet Şah, Di'lrik camiini ya. 
-pan uıtalann bir kııımm TUr'lds-

t&ndan, bir kramml Kafkaayadan 
cetlrtmittlr. Eserinin fnkallcle 

.· .. ~ ,.· 

tın·ın bir····şaheSeri 

Divrik:·- eB·mii 
mükemmel olma11 için hiç bjr. fe· 
d~bktan çe~einittir. --~ 

Camide dikkate çarpan iqrler .. 
den biti kubbede asılı buluıs8n kil 

çU'k bir çini toptur ld ·bh mllddet 
eyvel bir Fransız mütebaı~sı bu 

ıcpun kıymetini s.Oo:ooo Franm 
frankı tahmin etmiıtir. Topu tef. 

kil eden çini altı . yü.s bu . 1ttda"f 
ıeiıedenberl en kUçült bir Arızaya .... . '·• 

uğrainamıttır. Sanki unatk4rınuı 
elinden bugUn çıkmıt kadar renk~ 

!erinde, parlaklrfmda ceyadet 
vardır. 

Sonra camiln içinde bliytik bir 
taı ıUtun vardır· ki bunun Ozerl
ne pmdi Almanların milli bayrak 

Janna kabul ettikleri çenıelli 

(Gamalı haç) ipretleri oyulmuı 
g;;riUilyor. Diğer tara(tan camün . ' 
dıt lrapıamm yanmda yine oyına 
olarak: çifte kartal resimleri var· 
dır. 

Bwtdan anlatılıyor ki. gerek 
Gamalı baç, ·terek Çift~ kartal 
vaktiy~ Tilr'kler araamda kulla· 
1Ul;uı mil1t. iJUe:tJerden imif. 

Zira bu· •.aclaki ipretler Er. 

• 
rurumdald mefhur Selçuk eserle. 
rinden Çifte minareôe dahi var• 
ılır. 

Bugilne kadar yolsuzluktan A .. 
nadolunun bir köteainde unutul .. 
muı duran Divrik camii bundan 
sonra şimendiferin temin ettiği 
kolaylık sayesinde daha iyi anlıı. 
ııtacaktır. 



1 '\ 
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Sevgilim 
Dayanamıyorum 

SARIŞIN genç kadın, yan 
soyunuk bir aalde yata

im kcaanna otunnuı, kocasına 

bakıyordu. 

Kocuı aynaya eğildi ve saçları. 
nı düzeltti. Çok sinirli bir halde 
oıduğıa anlatılıyordu. Alt dudağı
nın bir kenarını mütemadiyen diı
liyordu. Ceplerini tekrar tekrar 
yoklayarak sokak kapısı anahtarı
ma yanında olup olmadığına bak. 
b. 

- Yapamıyorum Zehra, dedi. 
Allah bana acııın. Dayanamıyo
rum. Vazgeçmek için belki bin 
defa tecrübede bulundum. imka
nı yok. Muhakkak çıkmağa mec· 
burum. Bana bir kere daha mü. 
saade et. Belki yavaı yavaı vaz. 
geçerim. 

Sarışın genç kadın, yüzünü 
yastığa gömdü ve ağlamağa baı
ladı. Başını kaldırıp koc:a1111ın ne 
yaptığına bakmıyordu. Çünkü o-

.. • . nun ne yapacağını biliyordu. 
Sarıtın genç kadın gozlerını Kocası masanın gözünü aça. 

kır~maksmn onu ~ir ~.ü~.det sey- rak parıa'k ve siyah "oyuncağı,, 
rettikten sonra vucudunu~ tepe- aldı. Hazinesini açtı. Doldurdu. 
den tırnağa kadar ürperdiğini Kapattı ve ceketinin sağ cebine 
hissetti. koydu. 

- Kocacığım, diye yalvarma- Karısının boğuk hıçkırıklarını 
ğa batladı. Çalış, şu içindeki hır. duymuştu. biraz durakladı. Son. 
a yenmeğe çahı. Sen de herkes ra bir göğüs geçirdi. Celcetinin 
gibi bir adam olabilirsin, hırsına • 

yakas1nı kaldırdı ; ve gecenin ka
ranlığı içine daldı. 

• • • 
Z İV A, şimdi kendisini da

ha rahat buluyol'du. Ka. 
rısmın hıçkırıklarını i9itmiyordu. 
Hatta şimdi uyumuş olduğunu 

tahmin ederek teselli buluyordu .. 
Yan aydınlanmış sokaklardan 

geçti. Rıhtım boyuna indi. Saa. 
tine baktı. Müthiı heyecanlıydı. 
Ar'zusuna tekrar rim olmuf, fa
kat bu teslimiyetten heyecan duy

rr.ağa ba1lamı1tı. 
Saat henüz dokuz ... Daha çok 

erken... Bir meyhaneye girdi. 
Tezgaha yaklaıtı. 

- Bir tek rakı, dedi. 
Kendisine rakı sunuldu. Ziya 

bir yudumda içip bir iki lo'lnna 
bir şey yedikten sonra kadehini 

tekrar mağ!Up olursan, artık ben 
çıldırınm. Yalvarırım sana. Be. 
nimle nde kat.. .. 

Erkeğin çenesi sertleşti. Uzun 
bir nefes aldı. Sonra b irdenbire· 

--·- Nakleden ······- 1 
Hikmet Münür 
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001aurması ·ıçm· meyua,. 
aıeciye uzatarak etrafını gözden 
ıcçirmeğe koyuldu. 

Tezgahın başında dört kişi da. 
ha vardı. Dört kişi de bir masa 
başında oturmuşlar, habire içi. 
y~, çene çalıyorlardı. Geri taraf .. 
ta, meyhanenin daha loş bir kö· • 
gesinde bir kaclın, bakıp gülümsi .. 
yordu. 

Ziya, ikinci içkiyi yuvarladık 
tan sonra hesap istedi. Burada 
kendisi için iş yoktu ... İşçiler ve 
ayyaşlar ... Mevcut nakıtlanm bir. 
araya getirsen on beş lirayı bul. 
maz ... Ceketinin sağ cebini Uze,. 
rinden yoklayarak hasıl ettiği ka· 
bankhğını düzeltti. Hayır, ha .. 
yır ... Daha şimdi zamanı değil. .• 

Yeniden sinirlenmeğe başla. 

mıştı. içerisindeki hırs, kendisini 
telcrar kavramış, derinden derine 
yiyordu. Mutlaka bir şey yapmak 
lazımdı. Hesabının geri yanını al. 
dığı gibi dı~arıya fırladı . 

Ziya, kalab.ahğa karışµ, Gelen 
g,eçene dikkat etmiyordu. Yiizü 
&olmuş, fakat eski asabiyeti şim
ôi zail olmuştu. Arzusunu ycr:ne 
getirmek imkanlanna tekrar ka
vuştuğunu hissedere'k ayakları

nın üstünde uçar gibi yürüyordu, 
Eskiden kendisinin, iradesi zayıf 
bir adam olduğunu görmekle ha. 
yıflamrdı. Cesaretsizliğini ayıplı. 

y-:.rdu. Fakat şimdi buna memnun 
oluyordu ... Kibar muhit ne .derse 
desin?. Şimdi onları mı düşüne
cek. Sadece çene çalmak ve de
dikodu ... Şunu bunu tenkit ... Ha
yatlarında acaba hakiki iht:ras 
nedir bir kere .duymuşlar mıydı ? 

Karanlıkta uzun müddet durd uk. 
tan sonra birdenbire aradığının 
karşısına fırlayıp bir saniye için. 
de hesabını temizliyerek tekrar 
gözden kaybolabilmek hırsı. .. Ve 
buna muvaffakiyet 

Ziya, şehrin c.ı.ıua hareketli 
semtlerine geçti. Barların bulun
duğu bir kısma... Uç aşağı beı 
yukarı yürüyordu. Birkaç lcişi 

gördü. Fak;ıt hiç biri de zahmete 
değer mahluklar değildi. .. Ancak 
gece yarısından sonradır ki, Zi
ya, bir barın uzun antresinden i· 
çeriye daldı. ' Ve bir kapıdan öte. 
kine geçeceği yerde, bir pencere. 
nin yan tarafına düşen karanlık 

bir köşeye .sokularak orada dur· 
du. Kıpırdamıyordu. 

Derken iki tane büyük salon 
otomobili kapıya yaklaıtı. Kürle 
mantolu genç kızlar, ağır palto
lu delikanlılar çıktılar. Bunlanıı 
arasında şiıman çiftler, zayıf çift• 
lcr, hem fiıman hem zayıftan te. 
rekküp etmit çiftler, tombul kL 
dmlar vardı. 

Ziya, gizlendiği yerden bir iki 
defa ortaya atılmağt niyet etti. 

fDe:rMmt tn unctt :tayfada) 
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in dokuzyüz 35 senesin
de Tyron Pover küçük bir 

tiyatroda ufnk roller yapar, cL 
varda basık bir lokantada vere.. 

• s.iyc yemek yiyerek geçinir, ye_ 
gane dost olarak ta lokanta gar 
aonunu ta.:ıırdı. 

Bu tarihte 'fyron Pover 19 
ya~arında kara gözlü ,çocuk ta
vırlı ,masum gülüşlü bir gcnx;t.i. 
Bilhassa güldüğü zaman inci gi. 
bi beyaz dişleri nazarı dikkate 
çarpardı. T)Ton Pover'in bütün 
arzusu sin~ma artisti olup şöh. 
ret kazanmaktı .. Bu gayesi:ıc va 
rabilmek için de ilk adımı aL 
makta gecikmedi.. 1936 .senesi 
kanunusanisinde Holivuta geldi. 

llk defa olarak Alis Fay ile 
birlikte Şarkı sövlevorum kur
delP«ind<:' rol :ı ldı . 

Tyrv,. ~ .... '" . 10Sa bir zaman 
sonra ~ııs 1'"'-ay ile meşgul ol. 
mağa başladı .. güzel yıldız yük. 
sek bir muhitte ya§ıyordu, şöh
rete malikti. halbuki Tyron Po. 
ver henüz silik bir artist olmak. 
tan ileri gidememişti. Alis !<,ay 
ile aşıkda§hk etmek hevesine 
düşerse gülü:ıç olacağını takdir 
etti; bunun üzerine güzel yıldız.. 
la sıkı bir arkadaşlık tesis eL 
mek istedi. Tyron'un cebinde bir 
dolar bile yoktu, bir bekar oda
sında oturuyor. bir sandoviçle 
karnını doyuruyor, fakat Alis 
Fay'm peşinden bir gölge gibi 
ayrılmıyor, güzel.yıldızın bir ar. 
kadaşa ihtiyaç duyduğu her yer. 
de hemen karşısı:ıa çıkıyordu ... 
Bu arada Tyron Pover boş va_ 
kitlerinde bilhassa uyku saatle
rinde büyük bir gayretle rolü. 
ne çalışıyor ve sabah olur olmaz 
erkenden Alis Fay'e koşarak: 

- Acaba bu hareketi yapma. 
yıp, şöyle mi yapsam, yoksa en 
iyisi hiç bir şey yapmasam mı? 
diye rolü hakkında fikir soru. 
yordu. 

Fakat bütün gayretine rağ
men Tyron Pover her nedense 
rejisörü:ı sempatisini kazanama 
dı ve bir sabah yerine baş.kası. 
nın çalıştınlmakta olduğunu bil. 
dirdiler. Tyron Pover çok müte. 
essir oldu. Ağhyarak Alis Fay'e 
koştu. Sevimli yıldız bu güzel 
delikanlıyı teselli etmekte bir 
mahzur görmedi. O gece birlik
te lokantaya gittiler, bir barda 
sabaha kadar eğlendiler .. 

Tyron Poverle Alis Fay bu şe.. 
kilde arkadaşlık etmeğe başla -
mışlardı .. Hatta bu güzel delikan 
Jmm ateşli aşkı Alis Fay'm bi. 
ru da hoşuna gitmişti. Fakat 
Tyro:ı Pover daiın~ beraber bu
hınma k ve her yere birlikte git. 

' 
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men hfı.Hi. fevkalade güzeldi. Ty.. 
ron Povcr canının yanmıyaca
ğındnn emindi. Gençti, güzel • 
di. Sol) zamanlarda fevkalade 
§Öhret sahibi olmu~tu. Bunun ·u.. 
zerbc Janct Gaynor'a aŞkınd{in 

"" bahsetti. Şimdiye kadar bir çok 
canlar yakmış olan bu tecriibcli 
kadını da altetmck, herkesi haY. 
retler içinde bırakmak istiyor .. 
du. Üç ay mUddetle Pover göl· 
ge gibi Jnnc>t Gaynor'un ~sin. 

de dolaştı 

Her şehirde, her tiyalrod 
her lokantada karşısına çıktı. 

her sabah bir buket gönderdi,, 
her akşam aşkından bahsetti.,. 
••Seni seviyorum. sensi~ yaşıya. 
marn . ., dediği zama.::ı muhakkak 
ki sözünde samimi idi. Herkes 
"Kırklık bir kadınla bu kadar 
genç bir erkek nasıl sevişcbi .. 
lir?,. diyorlardı. 

Tyron Pover de gayesine e. 
rişcbilmek için bu sözlerin ce • 
vabııu harekettile vermek isti • 
yordu. Bir çok erkeklerin canı. 
nı yakmış olan Janet Gaynor 
da ke:ıdisinde bir başkalık his -
setmeğe bu gfü.el delikanlıyı sev 
meye başlamı{}tt. Hatta evlen -
meyi düşündü. sQnra bunun im.. 
kansızlığım kendi de takdir et • 
ti.. 

Holivudun bir nu· 
marah Donjuknı 

Fakat Pover bu aşkından da 
çabuk bıkmıştı. Janet Gaynor'u 
terketti. Bu sefer de kadın onun 
peşini bırakmadı; fakat bir kaç 
zaman so--ıra Pover Norma Şi
rerle mc§gul olmağa başlayın • 

mek isteyince yıldız bunun müm 
kün olamıyacağını söyliyerek 
Pover'i reddetti. 

Bu sıralarda rejisör Za.f!uk, 
Pover'e yeni bir film çevirtti. 
Tyron Pover bu kurdelede müs. 
tesna bir muvaffakıyet kazan. 
dı. Artık bütün Holivut bu de
likanlı ile meşgul olmağa başla. 
mıştı. 

Bir müddet sonra Tyro.:ı Po. 
ver, Sonya Heni ile birlikte film 
çevirmeğe bauladı .. Pover güzel 
patinaj §8.l?lpiyonunu buz Ü7.e -

rinde dansederken görünce da -
yanamadı, yanına yanaşıp: 

- Mis Heni siz bir peri ka. 
dar güzelsbiz .. 

Demekten kendini alamadı .. 
Çabucacık ahbap oldular .. Er. 

lesi gün birlikte yemek yediler. 
Artık her yerde beraber görUL 
meğe başlamışlardı .. Tyron Po. 
ver kendine malikti. fakat Son
ya Heni bu sıcak bakışlı deli • 
kanlıya Aşık olmuştu. 

Arkadqlıklan büyük bir sa • 

dakatle devam ediyordu. Belki 
daha uzun zaman da devam e _ 
derdi. Fakat Sonya Heni bir ih
tiyatsızlık yaptı; evlenmekte:ı 

bahsetti .. Bunun üzerine bir ak
şam Pover büyük bir nezaket. 
le sokağa çıkamıyacağını bildir. 
di, ertesi gün bir gezme teklifi. 
ni yine ayni nezaketle reddetti. 
Daha ertesi gün de artık bu ra.. 
bıtanın so:ıa ermesi lhmı oldu
duğunu takdir ederek Sonya He 
niden tamamile ayrıldı. 

Bu şekilde birinci peri masalı 
tarihe karışmış oldu .. 

Bundan sonra Tyron Pover 
"Evvela aşk", "Metropol., ve 
"İki kocalı kadın., kurdelelerini 
çevirdi.. Bu sırada Loretta 
Yung'a tutuldu, fakat bu sevim 
li yıldız çok hayali olduğu:Jdan 
Tyron Pover pek hoşlanmadı. 

Anlaşamadılar .. Bunun üzerine 
Pover, Janet Gaynor'a musallat 
oldu. Janet Gaynor daha figü. 
ranhk ettiği zamandanberi bir 
rok '"' " ynkmağa alnımnıtı. ,~ıı. 

l 

ca mesele değişti. Janet Gay . _ 
nor da bu havai çocuktan ha. 
yır gelmiyeooğini anladı. Tabii 
Pover, Norma Şirerle de Umır: 
müddet arkadaşlık edemtdL 

Bu sıralarda SUveyş i8imll 
kurdele çevrilmekte idi. Tyroll 
Pover tamamen bot olduğu içbı 
yeni maceralar arıyordu. 

Bu esnada güzel Franm yıl
dızı An:ıa Bella gö.ainden kaç.. 
madı.. • 
Anlaşmaları uzun sürmedi.

Her ikisi de deli gibi biriblrle. 
rini sevmeğe başladılar .. Anna 
Bella. Sonya Heni ve Janet Gay 
nor'dan sonra Tyron Pover'in 
hayatında UçU:ıcU peri mualı 
idi. 
Anlaştıktan sırada Anna BeL 

la yeni filmler hazırlamakla 
meşgul olduğun.dan fazla bir ar. 
kadaşlık yapamadılar, fakat kıl 
başlangıcında Rio dö Janeyroda 
buluşmak üzere sözletti1er. 

Uzun müddet Holivutwa JDfJlot 
r f tilfrn ~n,•fnvt ,.,,,;.,;"") 


