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Çek ihtilafından doğacak harp umumileşirse 
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I tal ya, Almanya'nın yanı başında 
harbe istirak edeceğini bildi~iyor 
,-..,__ ":i:.~.~)ııı. •• ·. . -

Japonya ise ha~b~ se.yirc~ .. kala?ağınıl-Jzmirin kurtuluşu 
Alman elçısıne teblıg ettı Dün ilk defa Atatürk günü 

Prağdaki müzakereler tekrar başladı olarak kutlandı ' 
Izmf rde şimdiye kadar böyle bUyUk 

tezahürat yapılmamıştı 

Atatürk 
Paris elçimizi 
kabul buyurdu 

Jstanbul, 9 (A.A.) - Reisicüm. 
hur Atatürk, dün akşam Dolma 
bahçe sarayında Patis eiçimiz B. 
Suat Davası kabul buyurmuşlar. 

dır. 
Suat Davaz, bu sabah vapurla 

mahalli memuriyetine müteveccihen 
hareket etmiştir. 

Hatay Millet 
Mec is·nı takdir 

\'azau Asım Us 
liatııy l\lillct l\Iecli i Hıılny knnu

nuosasl ini knbul etti. Ayni günde 
meclis blnnsmııı çatı ... mn dm·Jct rci
sı Tayfur Sökmen'in eli ile mü tnldl 
Hat.ay bayl'tlğı ı;:cJdldi. Bu sul'etlc 
cenap hıuludumuzlln tc<;:ekkül e<len 

Alman ord11sım11n ,,on yapfı6ı manevralardan blr oörilnnı ... 

Roma, 9 (A.A.) - S\efani ajansı 1 Henlaynın Knrlsbadda sekiz noktada 
oildiriyor: telıbit ettiji mMali~ta açıkça., nıUsa· 
"lnformazlon~ diplomatica,, qağı- ittir. Bu metallbat. ekalllyetlere muh• 

daki tebliği neşretmektedir: tari t ·ı · · j t kl beraber 
M 1 R haf.1. d Çek 1 ye ven mesını seme e esu oma ma ı ın e, os o • . . . . 

vakyada ya§ıyan üç buçuk milyon Al· asla ckalhyctlerın Çek dcvletinın ca.. 
manı temsil eden Südet partisi ile miasına mensubiyetlerini mUnak8.§a 
Prag hükfımeti arasındaki ihtilafın me•;zuu yapmamaktadır. 
safhaları derin bir dikkat ve ayni za· Hcnlayn, Beneşin idare ettiği dev
manda büyük bir sükunetle takip edil. leUen Almanların ayrılmasını isteme· 
mektedir. ğe kadar varmamıştır. Bu cezri tarzı 

ltalyanın hattı barekcti Roma - halli bilakis Londra ve Parisin bita • 
Berlin mihveri siyaseti mucibince, (Sonu Sa. 6 Su. 1) 

···-······ .. ··---,------
yeni \"O küçük bir knrdcş (}e,·let tii- R •• •• 
•CD \'ÜCtıt bulmuş oldu. uşt u 

Unrnda en ziynılc dikkntc çarpan Aras dün akşam 
Cenev,.eqe qitti 

clh t şıulıır: il ntay knnnnuesn:-;i.sini 
kuhııl ederken ~lillct ::nedi:-;l içinde 
bir t.ck nıubnllf rey çıkmnmı':'tır. A· 
nnyn a kll'k kişiden mürekkep olnn 
zn.ııın tnm itllfukilc kahnl edilmiştir. 
l~kscriyet i t<'şkll eden Türk mebus· 
lnr ile nzlıklara mcrısurı olnn iizn a
ı•nsındn en kii~ük bir fikir lhtilfıfı ol· 
111111111-;;tır. Znnnecliyoruz ki im hlidi
<;enln ehcnuııiyctlni tebarüz ettirmek 
için fnzln süz süylerneğc hncct yok· 
hır. 

Haklknt hnldc Türki~ c ile J<'ran<ın 
arnsmdn Hntay lilkeslnc ,-erilecek 
nıüstnkll idare :;;ekli lmrnrln-;:ıp <la 
Millet )lec•lisi iııtllınhatmn hnşlan<h· 
ğı ırnlardn. her tnrnfta gizli , c nçık 
hfr takını entrika ve propagnn<ln ma
kineleri fnallyctc g<'çmi';'fi. Ilu eııtri
knlnrın Tc hu ın•opagnn<lnlnrm he
ılcfi Tüı•kl<'r ile Hntnydnl..t nzlıklnr 
:u·nsmn nifak tohumları ekmekti. 

tntihnp edilecek meclis fiznsmı bu 
memleketin l~tiklfıllnc clü';'mnn olan 
ıınsnrlnrdıuı Sl'<:tirrncktl. Sonrn im 
<lü~nnnlnı·rn eli ile ınmnlckcti bit· 
ıncz tükenmez bir nifak ve şurfş oca
~ı haline ı:ctinncktl. "lhn:ret hii,\·lc
llklc ;\'eni knrnlnrnk Hatny dc,·lctinf 
l.Pmclhult'n ) ıkrnnktı. 

Onun için Hntn) Millc•t )lccllsi top
lnnclığı 7.tı.ntnn dost ve clü':'mnn bütiln 
uünynmn giizU hurn<la ccı·cynıı crl"n 
llllİ7nl{N-cl re dikildi. 1\lc .. ıısin , .C'l'C· 
("f'ğf knrarlnr ,.c :rn• aC'ar., ilk nıüzn· 
lwrcler i <ıtl'~hnlflcl·i hn'tıl nrckcthıf 

gfö;tcreccktl. Şlmcll mcmn· 
gi\rtlyornz ld u hlrJ,nç t!ünlül.: t<'crll· 
benin n<'tfcesl JNti Hatn) <le' Jetinin 

()'azısı 6 ncı $Oy/ anır:da) 

Koloneı Kole'nin nutku 

''Ordular arasında 
antant tamdır,, 

Hatay anayasanın çerçeves1nde ve sulh 
içinde sür'atle ahenkli bir 

inkişaf görecektir 
Antakya, 9 (A.A.) - Anadolu ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Hatay devletinin te~kkülü müna -

sebetile delege koLcnel Kole, Cevat 
Açıkalın, albay Şükrü Kanatlı ve baş

(Sonu Sa. 6 Su. 1) 

~ükı n fi aya ve Şakir 
Kesehlr geliyor 

Ankara 9 (Telefonla) - Dahiliye 
Vekili v~ Parti Genel Sekreteri Bay 
Şükrü Kaya ile Iktısat Vekili Bay Şa. 
kir Kesebir bu akşamki ekspresle 
bağlanan hususi vagonla tstanbula ha. 

reket ettiler. 

Başvekil hareketini gelecek haf ta 
sonuna tehir etmiştir. iktisat Vekili 
birincit.cşrin içinde Doğu vitayetlerine 
giderek incelemeler yapacaktır. Bu 
arada Eq:ani madenine uğrayacak-

as::a:-.::::::::c •• a.www:::::::x ••• u •••••• m: 

Bugün 
Selami izzet 

Sedes 
iJUvUk Kat~rlna ile 
~ari t\nluanelln 

aşk ve ihtiras hlka· 
yeslni anlalmıya 

başı adı 

Bu romanlaşmış 
tarini tefri (amızı 
dördüncü sayfa-

(Sonıı Sa. C Su. 5) tır. 

,mızda takio ediniz 
,...wwunmmııwum ı -

tzmir, 9 (Hususi) -
lzmirin kurtuluş bayra. 
mı bu sene ilk defa 
" Atatürk günU,, o. 
larak kutlandı. 

İzmirliler coşkun te. 
zahürat yaptılar. Ege 
kazalarından gelenler 
pek çoktu. Gece oteller. 
de yer bulmak mUnlkün 
değildi. 

Aydın • Kasaba hat· 
lannda trenler gece gün 
düz lzmire on binlerce 

(Sonu: Sa. 6 Sil. 5) 

ıo,ooo Yaliuill genel 
Yaya olarak Varşova'dan 

Filjstine gitmeğe hazır~anıyor 
(Ya:ısı 6 ncı aayfamr:da) 

Belediye seçim defterlerini 
lstanbu:lu:ar tetkik ediyor 

Yuknrclaki resim<le nc., iktn, I\ny mnknmlık blnnSl ilnUne asılan 
tlcftcrlcıi gürUyorsuııuz. l>cftcr ler hnkkındnki bir yazıyı ikinci 

sal fnnıızd.a lnılncak ıııız •• 

• 

~ÜH~~ ~~!_ 
Pancerman·zm = Panislam=zm? 

Uir Pransız gnzctc i Alınnnlnrm Nm·eınbcrg kongresinden balı· 
cclerken ıınziznı pren iplerinin leni bir din hnllno gcldlb-tni, Adoll 
Hıtlcr bu yeni dinin ı>eygnmberi i c Nuı·cıubcrg şehrinin de onun tbll• 

mctt olan Alnıanlnr iı;:iıı bir l\lckke oldnl;,.,ıııu kaydediyor. Sonra Nu· 
rcnıberg'l l\lckkeye benzetmekle do kn.lmnyor, pancermantzm ile 
panJslamiznı arnsmdıı büyük bir benzerlik bulunduğunu iddia edi
yor!. 

Nazizm mesleği Ahıınnlnr :için bir leni din olabilir. Bizzat mt
lcı· tlo bu dinin peygıunlJcı•l ynpılnblllr. JJlzhu bunlara bir dlyeoeğiıniz 
yoktur. Yalnız ıuınislruniznı ile ıınnccrmnnlzın arasında bir benzerlik 
iddia etmek (]Ob'Tll değildir. Zir" panccrmnniznı bugün blltün dün,.. 
nın güzü önUmJc harekete geçmiş bir siya i TC askeri harekettir. Haı. 
hukJ panislamizm nihayet şnradn, burada tcsadtit edilen ferdi tasav
nırlar hududundan ileri gcçmcmJştir. Bu, daha ziyade Avrupalıların 
hayalinden çıkarak tarihi bir hakikat rengi \'"e şeklJ almıştır. BU. 
hassa Nurcmbcrgde toplana.n panccrmanlzm kongresi gibi Mekkooe 
bir panislamizm kongttsl hiç bir Takit toplanmamıştır. 

HASAN KUMÇAYI 
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işaretler: 

Güneşe ve yağmura 
göre kumaş 

Kutuplarda yosunlar, uzun tüylü 
hayvanlar, s.oğuk denizlerde vücudu 
kalın yağ tabakaları ile örtülü balık

lar yaşar. 

S.cak mıntakalarda kuşların tüyleri 
pırıl, pırıl, hayvanların derileri ince
ciktir. Çölde nebat dallarını toprağa 
bir kaşif gibi salar; ince kökler gıda 

habbeciklerini buluncaya kadar uzanır 
.durur. Tabiat canlr parçalarile bir a. 
cayip dille konuşur. Onlara yaşama

nın sırrını aniatır. 

ru şekline sokması iktiza etmekte-
dir. 

Zekanın bu yeni istikameti, hende. 
senin, ilmin, tekniğin insan rahatını 

koruyan bir çare telakki edilmcsile 
başlar. 

Akıl gitgide insanı rahata kavuştu. 
racaktır. 

* • • 
Cennete layık bir rahatlıktan bah. 

setmemize imkan yoktur. Fakat fahri. 
kaya, endüstriye yeni kavuşanlar i~in 
endüstrinin insana 'kuşun tüyü, balı

ğın derisi, ayının postu kadar faydalı 
olmasını istemek ilk vazifedir. 

Türkiye, bol güneşe, b::l yağmura 

karşı dokuma endüstrisinden medet 
ummaktadır. 

Serçeden file, filden yosuna kadar 
canlılar hep bu dili anladıkça ·sağ ka. 
lırlar. 1nsaıı bunların arasında bu giı
li hakikati ıaöyleyen dili en az anla. 
yan mahluktur. 

Sevkitabiisi bozulmu§ insan noksan
Iığınr, ancak zekasile telafi etmek ister. 
Zekayı sev'kitabiiden daha keskin, 
daha yaratıcı bir hale koyan insan ze. 
kasını bayat için değil, tahrip için 
bir maharet makinesi yapmrştır. 

Bol güneş altında insanı parlak tüy
lü, ince derili kuşlara benzeten beyaz 
elbisedir. Yağmura karşı insana suni 
bir intibak imkanı veren empermeabt. 
dir. 

tnsanın zekasını maharet makinesi 
haline koyması değil, zekasxnı hayatı. 
nı idame edecek bir sevkitabit unsu-

Biz bol güneı altında gezeriz. Bol 
yağmur altında ıslanmz. Beyaz kuma. 
şr da, empermeabl kumaşı da hUa 
gümrükten geçiriyoruz. 

Barbaros 
Etraftaki me

zariar kaldırıhp 
tanzim ediliyor 

Barbaros Hayrettinin Preveze mık 

harebesini kazanmasının 400 üncü yıL 

dönümü münasebetile ihtifal yapılaca. 

ğmı yazmıştık. 

Program .zengin bir surette hazırla

JWkcn bir yandan da makbcresinin et

rafı temizlenmektedir. 

Yedi Sekiz Hasan Paşanın mezan 

tamamen kaldırılmıştır. Türbenin et. 

rafında Barbarosun akraba ve ahfadı

na ait mezarlar da tanzim edilmekte
dir. 

Ağaçların köklerinin etrafına beton 
borular çevrilmekte, yere kum ve ça. 
kıl dökülmektedir. İhtifale kadar bu~ 
rası tanzim edilmiş bulunacaktır. 

Sadri Ertem 

Tüı·besi 

ı------······ .. ······-·-····----···---·-·· ··-··································· ........................ . 
! Andre Moruva'.va aiire: 

lngilizlerin değişmeyen 
karakterleri 

lngllizler ile herhangi bir meseleyi milzakere ederken lngiltere
nln hiç değişmeyen karakterlerini asla hatırdan çıkarmamalıdır. A- 1 
ristokratik bir memleket olan ve daima da böyle kalacak bulunan ı 
lnglltere amatörü profesytmele tercih eder. Bu memleket büytik ta- 1 

savvurlar peşinde koşmaktan çeklnen miltevazl ve sade adamlar va
sıtaslyle idare edilmekten hoşlanır. 

Asla şunu unutmayınız ki İngiltere dindar bir memlekettir. 
Dlsraeli nonkonformist vicdan aleyhine olarak !ngutereyi idare et
mek imkftnsız bir şey olduğunu her yakit söylerdi ve zamanımızda 

dini itikatlara en az bağlı olan İngilizlerden bazıları hlllll gene fik
ren ve kalben Protestandırlar. 

Mezhepçe büyük kütleden ayrı olan bu İngilizler eski zamanda
kilere benzerler. Bunlar her türlü kollektif düşünceye karşı gelirler. 
Bunlar ferdi vicdan için kendilerine mahsus metafizik, ekonomfk 
Ta politik fikirlere sahip olmak hakkını isterler. Bunlar büyük İn
giliz kütlesinden kendilerini ayrılmış görmekte şiddetli bir zevk du
yarlar. Bunlar tab'an sert, hoşa gitmez adamlardır. Fakat kendileri 
ile müzakerede bulunan btr ecnebi için bu yüksek şahsiyetli adamla
ra hürmet etmek, onları anlamak, kalplerini kazanmak la.zımdır. 

Zira bunlar bir kere size ka,lpten husumet bağlıyacak olurlarsa hiç 
bir vakit bu memlekette muvaffak olmanıza ihtimal yoktur. 

i 
i 

• 

Nihayet şunu hatırlamalıdır ki İngilizler başkalarına fenalık 

yapmaktan hoşlanır kimseler değildirler. Şiddet ve husumet hemen 
daima, gerek şahıslarda ve gerek mllletlerde, gizli bir kinin alAme
tf,ilr. 

= : Bir takım seviyece düşkünlül< eserleridir ki insanları ve millet- i 
1 

leri zaıım yapar. İngiltere bu tarzda düşkilnlüklerden uzaktır. Bu i 
İl ~nemleket gerek dahilclo, gerek hariçte uzun bir refah devri yaşamış- ~:. 

tır. İngiltere, bahriyesi sayesinde şimdiye kadar hiç bir zaman ecne-

:. 

bl istila.sına uğramamıştır. lngilizlerin ecneht milletler karşısındaki = 
ycgAne hisleri bilyük bir kayıtsızhktan ibarettir. İ 

--:-.ıs ............. _ ... ._ ............................. -. .. -............. . 

-

Hava kuvvetleri bir harpte 
d .. . ct• ? ne erece muessır ır .... 

Ha va kuvvetlerinin istikbaldeki 
harplerde en büyük yeri alacağı. 
bundan sonraki harplerin havada 
olacağı ileri sürülüyor. Fakat, bir 
kısım askeri salahiyet sahibi ve. 
ya siya.si kimseler de, tayyare 
kuvvetlerinin harpte zannedildiği 
kadar kat'i zafer temin edemiye· 
ceğini son Habeşistan, !spa.nya. 
ve Çin muharebelerinde gördüğü. 
müzü söylüyorlar. 

Viru.ıton Çörçil de bu yuısmda 
ayni meseleyi gözden geçirmekte· 
dir. • 

Bugün dünyanın üzerine çöken en. 
dişe ha va tehlikesinden ileri geliyor. 
:tvlilletler arasında. bu kadar korku ve 
itimatsızlık doğuran, fakat o nisbet
te ihtiras uyandrran bir şey yoktur. 
Çünkü bu yeni hücum vasıtası yalnız 
harp ede;1lere karşı çevrilmiş bulun. 
muyor. ayni zamanda. kadınlar ve ço· 
cuklar da onun hedefi altına düşüyor. 

Bunun için, ha\'a kuvvetlerinin yeni 
bir harpte ne gibi, rol oynayacağını 
bihakkın bilmek lazımdır. Fakat, maa. 
lesef bu meselenin her cihetini izah et
mek güçtür. 

Bununla beraber diyebiliriz ki, Is • 
panyol harbinin bütün cereyan şekli 
hava ordusunım kuvvetinden ziyade, 
ne dereceye kadar mahdut olduğunu 
göstermeğe yaramıştır. Evvern harp 
gemilerinden bahsedelim: 

Bir milddet evvel bize diyorlardı ki, 
harp filolarmın artık modası geçniştir 
İnşası yedi, sekiz milyon İngiliz lirası. 
na çıkan büyük zırhlıları bir kaç bin 
liralık tayyareler kolayca tahrip ede· 
bilirler ... 

Bundan on sekiz ay evvel ben A vanı 
Kamarasında. §Öyle bir sual sordum: 
Nasıl oluyor da, dedim, !spanya har. 
binden iki taraftan hiç birinin bir tek 
harp gemisi bir tayyare tarafından ba
trrılmıyor? 

Halbuki Ispanyol harp gemilerinin 
ha.va. müdafaası hususunda pek az bir 
mürettebatı vardır. Gemilerde hava 
hücumlarına karşı hususi zırh tertiba. 
tı bulunmaz. Böyle olduğu halde, sa
hiller boyunca gidiyorlar, onları sa. 
hilden görmek kendilerini sanki tayya 
re denen bir şey yokmuş gibi emniyet 
altında hissediyorlar. 

"' ~ ~ 

Buna mukabil, İspanyada her iki ta. 
rafın elinde oldukça yeni tip yüzlerce 
tayyare bulunuyordu. Bunları da yal
nız bir iki cesur İspanyol pilotu değil, 
fakat ekseriyetle İtalyan, Alman, Rus 
pilotları idare ediyorlardı. Harp ge • 
milerini bombardıman etmek için ek· 
seriya bu tayyarelerin on beş dakika. 
Irk bir uçuş yapmaları kafi idi. Halbu
ki bunlar yine tayyare hücumlarile ba.. 
tırıJmamıştır ve batmJacağa da ben· 
zemiyor. 

Nasyonalistlerin Kanariaz kruva • 
zörlerini batırmaları cumuriyetçiler için 

büyük bir muvaffakıyet olurdu. Niçin 
batıramıyorlar? Ayni şekilde cümhu· 
riyetçilerin muhripleri de İtalyan ve 
Alman pilotları için kolay bir nişan. 
gah zannedilir. Halbuki onların da bir 
şey yaptıkları yok. 

Habeşistan meselesinden dolayı Ak· 
denizde gerginlik hasıl olduğu zaman 
bize ihtar mahiyetinde olmak üzere, 
çarpışmalar ihtimalinden bahsediyor. 
Iar ve Mussolininin hava ordusu lngi· 
liz filosunu Akdenizden kolayca çıka_ 
rabilir diyorlardı. O tarihtenberi ge· 
rek hücum için, gerek müdafaa için 
İngiliz gemilerindeki tertibat büyük 
bir dikkatla takviye edildi. 

Bu gün görüyoruz ki, o zaman teh. 
likeden bahsederken hayli mübalağa 

yapmışlar. Üç sene evvel bu tehlike 
hakikaten mevcut mu idi, değil mi i
di, onu bırakın; şu muhakkak ki, bu 
gün bövle bir tehlike daha az mevcut
tur. Çünkü İngiliz gemileri bugün 
kuvvetli ve mühim bir müdafaa terti
batı ile teçhiz edilmiş bulunuyor. 

V. Çörçil, bundan sonra bir 
memleket için büyük bir deniz 
kuvvetine sahip olmanm ehemmi. 

.................•........................................•• 
Yazan 

···························-······· ........ -............. . 

yetini işaret ettikten sonra, tay
yarelerin kara muharebelerindeki 
faaliyetlerine geçiyor: 

Karada İspanyol ordularının hare. 
katma bava ordusunun mühim bir 
mikyasta. yardım ettiğini pek göremi· 
yoruz. Hava kuvvetleri bakımından 

çok aşağı vaziyette bulunan cümhu. 
riyetçiler, kendilerinden kat kat üs· 
tün olan dü§ma.n tayyareleri tarafın. 
dan ekseriya hücumlara. uğradılar ve 
buna mukabele edemediler. Fakat, bu 
n.isbetsizlik onların asla manevi kuv
vetlerini bozmamı§ltrr, bilakis kuvvet.. 
lendirmi§tir. 

Fakat, ha va harbinin ancak mahdut 
neticeler verebileceğini gösteren en 
güzel misali Ebre nehri üzerindeki ha. 
rekatta gördük. Tam beş hafta, 50 
bin cilmhuriyetçi asker nehrin cenup 
sahili üzerinde mütemadiyen harp et. 
ti. Halbuki bunlar ellerinde bir çok 
köprüleri tutuyorlard ve bu köprülerin 
hepsi apaşikar görünürde idi, kuvvetli 
bir hava müdafaa topları ile de tah· 
kim edilmiş bulunmuyordu. 

Bu köprüleri Frankocular niçin ha. 
vadan bombardımanlarla tahrip et
mediler? Bu köprüler· tahrip edileli mi 
cümhuriyetçi ordu mağlup oldu de • 
mekti. General Franko ile onun Alman 
ve İtalyan pilotları bu harekatta mu
vaffak olurlarsa çok kazanacaklardı. 

Şüphesiz ki, general Frankonun e. 
linde kısa mesafeye ateş edebilir ve 
her yarım saatte bir üslerine dönerek 
yeniden bomba alabilecek son sistem 
yüzlerce tayyare vardı. Bu işte mu
vaifak olmağa da çalıştılar. Fakat 
biz yine soruyoruz: 

Niçi ı muvaifak damadılar? 
Hedefe isabetle atış yapamamak ve 

yabancı pilotların hava müdafaa top. 
ları hafif toplar olduğu zaman bile 
toprağa yakın uçmaktan kaçmmala· 
rı buna verilebilecek tek cevap olsa 
gerek ..• 

Gelelim tayyarelerin siperler üze. 
rindeki bombardımanlarına.. Şüphe • 
siz ki, bunların maneviyat üzerindeki 
tesirleri büyüktür. Fakat siperlere, 
istihkamlara yapılan tayyare hücum.. 
lan top atışından çok daha az mües
sirdir. Bir çok tecrübeli askerler ba. 
na göre, iki veya üç bataryanın bir 
den top ateşi, yüz tayyarenin bombar. 
dımanından daha müthiştir. 

Binaenaleyh, çarpışma meselesincie, 

hava silahı kat't netice temin edebile· 

cek bir silahtan ziyade, müşkülat ve. 
rici bir ilave gibi görünüyor. Bu gö
rüşe Fransız ve Alman askeri salahL 
yet sahibi kimseler de iştirak edecek
lerdir. 

Çörçil, bununla beraber, In. 
gilterenin, hücumlara karşı ted
birli davranmak için hava kuvvet_ 
!erini arttırması lazım geldiğini 
eöyliyerek yazısını bitirmektedir. 

intihap 
defterleri 

Yazan • Yek ta Rağıp Öneıı 
• 

İstanbul belediyesi, yüksek makam-
lar tarafından bir tecrübe mahiyetini 
taşımakta olan Hası güç bir hizmeti 
başarmış bulunuyor. 

Bu, soy adları sıra1una göre 1stan. 
bulda yapyan bütün vatandaşların 

isimlerini doğru Glarak defterlere 
yazmak işidir. Fakat bu husustaki 
çalışmaları yakından görenler ve biz. 
zat çalış~lar "yazmak işinin,. ne ka. 
dar zor olduğunu takdir etmiş bulu. 
nuyorlar. 

Bir seneye yakın D1r zaman evvc1 
başlanılan bu çalışmaların muhas. 
salası, dün Jehrin muhtelif yerlerin
de gördüğümüz defterlerdir. 

Tertemiz ve daktilo ile yazrhnıı bu 
def terleri dlin kanıtıran İs tan • 
bul hemşerileri bir iki dakika için. 
de isimlerini bulunca, eskiden asılan 

defterlere nazaran bugünkülerin ko
laylık ve faydasını mukay.::se edebil. 
mek imkanını elde etmişler, bunu ya. 
kından görmüşlerdir. 

Eskiden intihap zamanı yaklaşınca 

mahalle muhtarları kapı kapı dolaşır, 
defterler yazılır, birçok defalat itiraz. 
lar olurdu. 

Çünkii defterlerdeki isimler mahal. 
le esasına göre idi. O zaman soyadı 
da olmadığından bir isim bulabilmek 
için bir İstanbullu defter başında 

10 - 15 dakika, belki daha fazla bir 
zaman uğraşıyordu. 

Bu vakit geçme hadiselerine ben 
birçıck defalar şahit olmuştum. Hatta 
rey sandığı başında bir isim için 
defterin sekiz on defa yapraklarının 

evirilip çevirildiğini, bazan mevcut 
ismin bulunamadığını görmüştüm. 

İstanbul belediyesine soyadları esa
sma göre böyle defterler tanzimi !ti 

verilince sayın valimiz Bay Muhittin 
Ustündağ, daha geçen sene iJe lazrm 
gelen büyük alakayı göstermiş, çalış. 
malar devam ettiği müddet zarfında 
daima kontrol vazifesini eksik etme
yerek defterlerin zamanında asdmasr. 
nı temine muvaffak olmuştur. 

Vali Beyoğlu cihetindeki çahşmala_ 
n bir gün ant olarak teftiş ederken 
yalnız soyadım ve Beyoğlu tarafında 
oturduğunu bildiği bir tanıdığının ad
resinin ne kadar zamanda bulunacağı
nı merak etmiş, telefonla nahiye mü
dürlerine o zatın soyadı bildirilmiş
tir. 

Beş dakika &enra, Şişli nahiyesin. 
den cevap gelmif, soyadı verilen za. 
tın ismi, ikamet ettiği adres bildirit. 
miştir. 

Bu ufak deneme gösteriyor ki, bu. 
gün birer defter halinde ortaya ko. 
nan i§, vatandaşlara intihapta pek 
büyük kolaylıklar temin e<lecek bir 
hizmettir. Bu defterler nüfus kütük
leri gibi saklanacak, yer değiştirme, 
ölüm gibi biitün nüfus har~ketleri her 
zaman defterler üzerinde işaretlene. 
cek, her intihap zamanında yeniden 
aylarca çalışılıp defter doldurulması. 

na lüzum kalmryacaktır. 
Vali ve belediye reisimiz kendisine 

verilen vazif eyt zamanında bitirmiş 

olmakla yüksek makamlara karşı yü. 
zünü nasıl ak çıkartmışsa, intihap ari. 
fesinde İstanbul hcmşerilerine te
miz, muntazam ve kolaylığı temin e
decek esaslr defterler vermekle takdi. 
re ~eğer bir hizmet de görmüştür. 

Y eL:ta Ragıp Onen 
----------------

Hitlerin hapse çevirdiği 
idam cezaları .. 

Alınanyada Stendal mahkemesince 
katil maddesinden muhakeme edilen 
Altmarktta Osterburglu Kuule aile ad. 
1ı karı, koca, idam cezasına mahkClın 

olmuşlardı; balta ile kafaları kesilecek 
ti. 

Adolf Hitler, bunların cezalarını i. 
dama be.del 15 er sene hapse çevirmiş. 
tir: dayandığı: sebep de, karı koca. 
nın sabıkaları olmaması ve cinayetle
rini cürmi temayUllc işlem.iş bulunma. 
malan noktalarından bir esastır, 



Götü!? 
nusundükçe 
Kaş yapayım 

derken ! 
"Hanri Bernştayn,, , Musoliniye çek. 

tiği telgraf ve "Faris Süar,, a yazdı
ğı makale ile bütün dünyada bir fikir 
sarsıntısı yaptı. Bu, onun ikinci şöh
retidir. 

Yakın bir gec;mişteki düellosu da 
onun adını, resimlerini ülke ülke do
laşttrmış, kılıç kullanışının övülmcsi
:ı e !!cbep ol::-ıuştu. Bir elin hem kılıç, 
he:-ıı kalemi ayni kuvvetle kullanması 
sıksık rastlanan şeylerden değildiı. 

'"Ha::ri Bern~tayn,, in böyle bir üs. 
tür:lü~ü de o1c.r demek ... 

! 'er ne is;, bu adam, Fransız ti yat. 
r~ur.a , son a~ır ic;inde en çok eme!< 
ha;-ı-amış san~tk5rlardan biridir. Fn.r.. 
.;:ının c}ışınJ.ı da şöhreti yayılmı~. 

her piy~sile l.ir kere, günün şa'hsire

ti olr:ıuştur. 
Şi:n~i. vaktile kendisine verilen ni

şanları, Musoliniye iade ediyor. Fakat 
bu "red,, den ziyade "re::l,. in se
bepleri, üstünde durulacak şeylerdir. 

Eanri Bernştayn, Duçeye: lrksılık 
dava :iını güttüğü için kızmış. "İtalya. 
da böyle bir rejim hakim oldukça, ben 
o memleketin nişanlarım göğsümde 
taljıvaınam., diyor. 

Banri Bernştayn, doğrudan doğruya 
ırkç lığın mı düşmanıdır, yoksa bu 
ırkçılığın altındaki Yahudi aleyhtarlı. 
ğının mı?. 

Herkes bilir, ki ırkçılık davası, ilk 
önce, "Üstün Adam,, ı Alman şeklin
de gören "Niçe,, nin vatan.nda başla. 
mı~tır. Yahudi düşmanlığı, ilk ~1-
zeleli yıkıcılığını orada gösterdi. AL 
man d:Jine, Alman kültürüne şeref 
veren ılim, fen, sanat adamları evve. 
ıa oradan kovuldular. 

italyada yeni başlayan hareket, bi. 
raz da oradaki örneklerden ders almış. 
tır qcnilebilir. Şu halde ~anri Bernt
tayn, niçin bugilnc kadar auatu da, 
şimdi gürlüy:;r? ... Eğer Yahudi aleyh
tarlığında insanlığa bir hücum görü. 
yorsa, neden Almanyada bu ırkçılık 

kıyameti koparken, bir tek kelime har, 

ca-;nadı? 

Hitlere iade edilecek ni~anı olmadı. 
ğı için mi? Bu sadece laftan ibaret bir 
mazeret olur. Hanri Bernştayn gibi 
bir adam, hadiselere karışmak, hadL 
s~ler karşısındaki teeessür ve heye
canını b:Jdirmek için böyle vesilelerin 

ortaya ç kmasım beklemez. 

Yok eiTer Yahudi aleyhtarlığında, 
' "' kendi varlığına bir hücum görüyorsa, 

dil, kültür, sanat bakımından Fransız 
olan bir aclamın, buna ne hakkı var? 
Hanri Bernştayn, bu hareketile biz
zat kendisi, ırkçılık nazariyesinin hak, 
lı biı dava olduğuna kuvvetli bir de
lil vermiş olmuyor mu? 

Demek, insan varlığında "Irk., ıo 
izleri, yaşadığı m::mleketin tabii ka. 
nunlarmdan, muhitin içtimai tesirle. 
rintlen, dil, sanat ve kültür temsille
rinden daha kuvvetli birşey. 

Şu halde yaşadıkları topraklarda 
en büyük kuvveti gönül birliğ:n.de a
rayanlara niçin hak vermemeli? Bu 
hareket, bana "kaş yapayım derken, 
göz çıkarmak,, tan bahseden bir Türk 
Atasözünü h~tırlattı. 

Anıasr a limanında 
batan vapurlar 

Dc:ıiz Ticaret müdürlüğü Amasra. 
limanındaki mendireği tamir etmeğe 
karar vermiştir. 

Bunun için evvela, Amasra limanın. 
da evvelce batmış olan Rize ve Şahin 
\•apurlarının çıkarılmasına başlanmış· 

tır. 

Vapurların olduğu gibi çı· 

karılması mümkün görülmediğinden 

dalgıçlar vasıtasile parçalanmakta ve 

b ~Jd~ c,kanlan parçalar tstanbu. 
la gctirilmel\tedir. Bu işin iki ay ka
dar devam edeceği umulmaktadır. 

Denize dökülen 

1 

çöpler 
günde 550 tonu buldu 

Hazirandan itibaren İstanbul çöple. 
rinin denize dökülmesi için belediye 
tarafından bir münakasa açılmış, bu iş 
bir müteahhide ihale e.dilmişti. 

Müteahhitle yapılan anlaşmada ls. 
tanbuldan her gün denize dökülecek 
.. mi1cdarı azami 320 ton clarak tes-

çop bu .. 
b.t edilmiııti. Müteahhit te nun u-

ı s • k-r· · bı"r romorkörle mıkdarı a ı zenne 
mavna kiralamış, bunların sahibi ile 
de kendisi ayrı bir mukavele imzala-

mıştı. .. 
Bu işler tamam olduktan sonra çop 

iskelelerinden mavnalara çöplerin dökül 
roesine başlanmış. Fakat aradan gün. 

1 
ler gesince yevmiye dö~ülen .. ç~_PlC:in 
320 tonu bir hayli aştıgı gorulmuı-

tür. 
Denize dökülmek üzere iskelelere in. 

dirilen çöplerin bir günde 550 tona 

çıktığı olmuştur. 
Bu vaziyet karşısında mavnaların sa. 

hibi söp dökme işini üzerine alan 
müteahhide noterlik vasıtasile bir pro
testo göndermiş. 320 ton yerine gün
de 550 t-;n söp döktürülmesi yüzün. 
den fazla mavna kullandığını söyliye. 
rek her gün için fazla para istemiş.. 

tir. 
Çöp müteahhidi bu vaziyet karşı. 

sında mavnaların sahibi ile hususi bir 
anlaşma yapmış, çöplerin iskelelerde 
kalmamasını temin etmiştir. Buna mu
kabil günde bin liraya yakın para ver
meyi kabul etmiştir. 

Müteahhit de belediyeye müracaat. 
ta bulunmuş, her gün bin lira ödedi
ğini söyliyerek şartnamenin değiştiril
mesini istemiştir. Vaziyet tetkik edil
mektedir. 

İstanbulda eskisine nazaran fazla 
çöp çıkmasının sebebi, çöpçülerin da
ha sıkı bir surette çalışmaları ve ev. 
terden hemen her gi.ın çöp alınması. 

dır. 

Belgrat ve Selanik 
sergileri 

Belgrad ve Selanik sergilerini ziya. 
ret etmek ü7.ere İstanbul Ticaret oda_ 
sı namına, oda ikinci reisi B. Ziya Ta· 
ner, oda umumi katibi B. Cevat ~iza· 
mi ve Ticaret ve zahire borsası reisi 
B. Murat Furtundan mürekkep bir 
heyetin gitmesi takarrür etmiştir. 

Heyet. önümüzdeki çarşamba günU 
akşamı semplon ckspresile hareket e. 
decektir. 

---0-

Vazifeşinas bir memur 
öldü 

Haliç vapurlarından birisinde dün 
müessif bir hadise olmuş, vapur Köp. 
rüye yanaştığı sırada yolculardan 
gümrük muhafaza ~emuru Me:.züon· 
lu Hüseyin birdenbıre yere du§erek 

ölmüştür. 
Hüseyinin yapılan muayenesinde 

kalp hastalığı olduğu anlaşılmıştır. 
Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü, 

alışkan bir memur olan Hüseyin için 
ç w ·1 . 
cenaze merasimi yapmaga vwe aı esme 
nakdi yardımda bulunmaga karar 

vermiştir. 

Tren hattı boyu~dak~ evler 
D V let Demiryolları ıdarcsı. vagon. e .. 

l ikide bir tutuşarak hem ıçın -
arın . t.w . . 

deki emanet eşyayı tehdıt et ıgını, 
hem de yangından gözü yılan halkı, 
korkuttuğunu nazarı itibara alarak e. 
saslı tahkikat yaptırmış, tutuşmalarm 

k ·ye.tle hat güzergahına atılan e serı . . 
sigaralardan ileri geldiği netıcesıne 

varmıştır. .. 
Bunun için bir tedbir olm~k ~~~:e 

mahalle mümessilleri vasıtasıle butun 
tren gü7.ergah~ndaki evlere sigara a
tılmaması için tebligat yapılmış, a~
rıca memurlara da yapılmış olan bır 
tamimde buna son defece dikkat et -
meleri için emir verilmiştir. 

----0--

53 numaralı vapur 
Şirketi Ha~Tiyenin 53 numaralı \'L 

purunda dün bir arıza olmuş, Beykoz 
iskelesinden kalkıp 1stanbula gelirken 
yolda makinesi bozulmuştur. 

Şirket, vapuru tamir etmek üzere 
Halice almıştır. 

l' alinin öğretmen 
okullarında 

beyanatı Wüfredat programına 
B b k _ () 1 hah e ziraat derslerl kondu 

e e o ma ç lıw w k"' k 1 Kültür Bakan gı yaptıgı oy a -
y o 1 o d 8 gen 1ş1et111 yor kmması ha raketinden sonra köylerde 

Hafta başında Ankaraya gitmiş o- öğretmenlerin tam manasile köy ha. 
lan vali ve belediye reisimiz Bay Mu- yatına uygun bir şekilde çalışabilme. 
bittin Üstündağ, dün sabah dönmü~- leri için mevcut öğretmen okulları müf 

redat prot:ramları üzerinde de bazı de. tür. 
öğleden sonra kendisini gören ğişmeler yapmağa karar vermiştir. 

bir muharririmize Muhittin Üstündağ, Öğretmen okulların.da talebeye umu-

şunları söylemiştir: 

"lstanbulun imarı için muhtaç ol
duğumuz paranın istikrazına müteal. 
lik esaslar üzerinde tetkikler yaptık. 

Bu tetkikat bir müddet daha devam 
edecektir. Eğer bu müddet zarfında 

paraya müstacelen ihtiyacımız 
bunu belediyeler bankasından 
suretile te.darik edebileceğiz. 

olursa 
avans 

Vilayet yolları için munzam tahsi. 
sat almak, şehir tiyatrosu, konserva. 
tuvar ve çocuk bahçeleri için müna
kalcler meselesi ile de meşgul ol-
dum. 

Sayın Nafia Vekili Bay Ali Çetin
kaya Bebekten Dolmabahçcye kadar 
olan sahil yolunun genişletilmesi hu
susunda yardımlarda bulunacağını va. 
detti. Bu yel plan mucibince genişleti. 
!ecektir. 

Silivride yeniden inşa edilecek 
hükumet konağı için 2 7 .000 liralık 

tahsisat aldım. 

PAZARLIKSIZ SATIŞ 
KANUNU 

Pazarlıksız satış kanunu bir teşrini. 
evvelden itibaren tatbik edilecektir. 

Vekiller heyetinden çıkmış olan ta-

limatname bugünlerde tebliğ olunacak
tır. Biz zaten kanunun tatbiki için ev. 
velden icap eden tedbirleri almı1 

bulunuyoruz.,, 

PCô)llDste 
Bir· motosiklet parçalandı 
Devlet Meteoroloji enstitüsüne ait 

motosiklet evvelki gece yarısı Bebek 
bahçesi önünde köşeyi dönerken ağa· 

ca çarpmış, parçalanmıştır. İçinde bu. 
lunan Muhteşem ile Muzaffer muhte-

lunan Muhteşem ile Muzaffer muhte 
lif yerlerinden yaralanmışlar. Etfal 
hastanesine kaldırılmışlardır. 

UÇ YAŞINDA ÇOCUCA ÇARPTI
Şoför Burhanın idareıııindeki 537 nu _ 
maralı hususi otomobil üsküdardan 

Çamhcaya giderken 3 yaşında Kenan 
isminde bir çocuğa çarpmış, yarala· 
mıştır. Çocuk hastaneye kaldırılmış· 
tır. 

BORU SÖKERKEN - Sadettin is. 
minde birisi Ipck sinemasının helasın. 

dan kurşun boruları sökerken yakalan 
mış, mahkemeye verilmiştir. 

DÖRDÜNCü KATTAN DÜŞTÜ -
Reyoğlunda Onniğin inşaatında çalı· 

şan Matyı11 dördüncil kattan sokağa 
düşmüş, ağır surette yaralanarak has· 
taneye kaldırılmıştır. 

MÜCEVHER ÇALAN YAKALAN. 
Dl - Bakırköyünde İstasyon cadde_ 
sinde Orondinin kiracısı Mehmet oğlu 
Aziz ismınde bir çocuk, kadının oda-

sına anahtar uydurarak girmiş, 300 
lira kıymetinde mücevher ve bazı eş· 
ya çalmıştır. Aziz yakalanmıştır. 

ALACAK YÜZÜNDEN KAVGA -
Sarıyerde Garipçe köyü halkından 

Mehmet oğlu Şükrü ile Mehmet oğlu 

İbrahim alacak yüzünden kavga et. 
mişlerdir. Bıçakla birbirlerini yarala-

dıklarından yakalanmışlardır. 

ViNÇLE YARALANDI - Deniz· 

yolları amelesinden Osmanın başına 

Kurtuluş vapurunun vinci çarpmış, a· 
ğır yaralamıştır. Osman hastanededir. 

mi bilgi dersleri verildiği gibi ayrıca 
usulü tedris, pedagoji gibi meslek ders 
leri de verilmektedir. Bütün bu ders. 
lerden başka bu yıldan itibaren pro -
grama ziraat dersleri de ilave edilmiş. 

tir. 
Ziraat derslerinin bilhassa umumi 

olmasına azami surette itina edilecek
tir. Talebe muayyen zamanlarda okul 
civarında ve okul dahilinde ziraat tec. 
rübeleri ve stajlarile meşgul olacak
tır. Talebeye ekim, mevsim icaplarına 
göre ziraatle yeni nazari ve ameli biL 
giler öğretilecektir. 

Kültür Bakanlığı bu okullara lazım 
elan ziraat aletlerini kısa bir zamanda 
temin ederek gönderecektir. 

Yüksek tedrisat müdürü 
Yüksek tedrisat mü.dürü Bay Cevat 

şehrimizdeki tetkiklerine devam etmek 
tedir. Dün de üniversitenin önümüz
deki ders yılı profesör ve doçent kad. 
rosu üzerinde rektörlükle görüşmüş

tür. 
Bu yıl yalnız Fen fakültesine bir 

profesör getirilecektir. 
Doçent vaziyeti de teşrinievvelde 

yapılacak imtihanla belli olacaktır. 

Açık bulunan doçentlik 15 tanedir. 

Çamlıça Kız Lisesi 
Kültür Bakanlığının Çamhcada bulu. 

nan erkek öğretmen okulunu Balmu
mucu yatı okuluna naklettiğini yazmış 

tık. 

Kültür Bakanlığı boşalan Çamlıca 

binaamda yeni bir kız lisesi vücuda 
getirecektir. Çamlıca lisesi Boğazın 

gerek Anadolu, gerekse Rumeli cihe. 
tindeki Kandilli kız lisesine gideme. 
yen talebeleri alacaktır. Yine Çamlı. 
ca lisesi talebesinin bir kısmı Kadıköy 
semtinden olacaktır. 

Yeni lisenin hazırlıklarına başlan. 

mıştı~. 

Zehirligaz dersleri 
Lise ve crtaokullarda talebeye ze

hirli gazlardan korunma çareleri mev. 
zuu etrafında haftanın muayyen 
günlerinde konferanslar verilmesi uy. 
gun görülmüş, alakadarlara tebligat 
yapılmıştır. 

Bakanlık bu yıl bu derslerin ameli 
olarak talebeye gösterilmesi için bir. 
çok alet de tedarik etmiştir. Aletle. 
rin kullanılması hakkında alaka. 
darlar broşürler göndermiştir. 

Öğretmen imtihanları 
Kültür Bakanlığı orta tedrisat öğ-

retmen ihtiyacını karşılamak üzere 
üniversitede bir imtihan a~mıştı. 

Bu imtihanın neticeleri hakkında 

dünkü gazetelerde çıkan neşriyat yan. 
lıştır. 

İmtihan bu yıl geçen yıllara naza. 
ran çok iyi neticeler vermiştir. 

Koro dersleri 
Eminönü halkevinden: 

Evimizde piyano, viyolonsel, bas, 
solfej ve koro derslerine bu sene de 
yeniden talebe kaydolunacaktır. 

Yeni ve eski talebenin 1 birinciteş· 
rin 938 e kadar kayıtlarını yaptırmak 
için birer fotoğrafla halkevi bürosuna 
müracaatları ve bu suretle kayıtlarını 
yaptıranların 2 birincitcşrin cumarte
si günü saat 13 de halkevi salonunda 
bulunmaları rica olunur. 

-o-

Teşekkür 

MahkemeDeırde: 

Arkadaşının dos
tunu yaralayan 

kadın 
DUn bazı şahitler 

dinlendi 
Dün, ağır ceza mahkemesin.de Ko. 

camustafapaşada evinin önünde Mus. 
tafa isimli birisini öldürmek kastile 
tabanca ile yaralayan Şahindenin du. 
ruşmasına bakılmıştır. 

50 yaşında olan Şahinde evinde ki. 
racı olarak bulunan Fatma kadının 
dostu Mustafayı, kadını evinden zorla 
almak üzere kapıya dayandığı için öl. 
dürmek istemiştir. 

Mustafa müteaddit defalar Şahin • 
denin evine gidip sevgilisi ile görüş. 
müş, vaka günü de giderek Fatmayı 
görmek istemiştir. Fakat Fatma, evde 
olduğu halde Şahinde ile "yok!,, de. 
dirtmiş, Mustafa ısrar edince Şahinde 
fazla dayananuyarak yukarı çıkıp eski 
denberi bir köşede duran beyaz sap. 
lı tabancasını almış ve aşağı inerek 
Mustafaya: 

- Al işte Fatmayı, diye bağırar~ 
ate§ edip ken.disini kanlar içinde tat
lığa yıkmıştır. 

Dünkü celsede, vakanm şahitlerin
den bazıları dinlenilmiş, bunlar hemen 
hepsi vakayı görmediklerini, fakat ai. 
lah seslerini işittiklerini söylemişler. 
dir. 

Şahinde yakalandığı zaman tevkif 
edilmiş, fakat bilfilıara dı.ıruımasına 
gayrimevkuf bakılmasına karar verile. 
rek tahliye edilmişti. Muhakeme diğer 
şahitlerin çağınlması için başka bir 
güne bırakıldı. 

---o

Komisere hakaretten 
Muhakeme 

Erenköy polis komiseri Bahriyi VL 

zife esnasında dövüp tahkir eden Kc. 
mal, Halil ve Fermanın dün ağır ceza 
mahkemesinde duruşmalarına mevkufen 
bakılmıştır. 

Suçlular, Erenköydeki evlerinde alt 
kat odada otururken kapı önünden ge
çen komiser Bahri i~erdeki fazla cü. 
rültilyil merak ederek pencereden u. 
zun uzun bakmış, Kemal buna sinir. 
lenerek dışarı fırlamıJ ve: 

- Ne bakıyorsun, öyle? Diyerek 
üstüne atılmış, kendisini dövmeğe baş. 
lamıştır. 

Bu sırada Halil ve Ferman da Ke. 
male iltihak ederek hep beraber ko
miseri dövmüşlerdir. 

Kavga esnasında komiserin taban. 
cası patlamış, fakat kimseye isabet 
etmemiştir. 

Dünkü celsede dinlenen şahitle.rden 
Aziz vakayı bu şekilde anlattıktan son. 
ra: 

- Kemalin evinde kadınlar oldu. 
ğunu ve eğlenti yaptıklarını bilmiyo. 
rum. Fakat komiseri döverlerken na.. 
sıl çıkardığını görmediğim tabancası i
le bacakları arasından bir kere ateı 
etti. Sonra Kemal tabancayı zorla e. 
!inden alarak kaçmağa başladı. o 91_ 

rada yetişen bir zabitle ben de arka. 
sından koşup kendisini yakaladık ve 
tabancayı aldık.,, 

Muhakeme şahit celbi için başka bir 
güne bırakılmıştır. 

---0---

Uyurken çanta çalan 
Kabataşta belediye bekçisi Osmanın 

kulübesine, bir gece yarısı Osman u. 
yurken giren ve yastığı altından çan. 
tasını yavaşça çekerken uyanan Oıma
nın istimdadı üzerine yakalanan sabı. 
kalı hırsızlardan Halilin, 4 üncü as. 
liye ceza mahkemesinde duruıması ao. 
nunda suçu sabit görülmüı ve sabıka. 
sı da gözönünde tutularpk altı ay milel. 
detle hapse mahkum edilmiıtir. 

---:>-

Bir tevkif 

Bir sandal parçalandı 
Doğru yol ambarına ait Kırat mo

törü dUn Haliçte Gazi Köprüsü yanın. 
da bulunan Azizin 3845 numaralı san
dalına çarpmış. derhal parçalıyarak 
batırmıştır. 

Sabıkalılardan Hasan, evvelki gün 
Beyoğlu bekçilerinden Alinin kulübe
sine girmiı, elbiae ve sair.e çalarken 
görülerek yakalanmııtır. 

Ant hir ölümün elimizden :ıldı~h sevgi- Hasan, dördüncü aorgu hikimliiin.. 
li yn\ rumuz Sezer Uz'ı•n ebedi zn ııındnn 

İçinde bulunan üç yolcu kurtarıl • 
mıştır. 

·ı · · ce tevkif edilmigtir. 
ı crı gelen onulm:ız ncıınız:ı; evimize gel- ---------=----:---::-:'.~":':"""--
mek, <'cn:ızcc1c 1ıu1unmıık, ıcıgrar çekmek Denizbank müdürü 
ve mektup göndermek sureti~ le iştirak e-
den nkrnb:ı ve ııiJe dostlarımıza şu elemli Bir müddet evvel Ankaraya gib~iı 
:mınıızcln :ıyrı nyrı şiikrnnlnrımı:ı:ı sunmıı- olan Denizbank umum müdürU B. Yu· 
~n inıkin bul:ırnndığımızdan gazetenizin gUn hr 
dclülctlni ric:ı ederiz. suf Ziyanın bu . şe imize dönmesi 

Jleldhat U: Jlahir U: beklenmektedir. 
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Taırnınıt~ ~eçen aş~ 
ve DililltDıras hi~~V®D:eırl 1 

Büyük Kalerina i . 
e 
! i. ile 

Mari Antuanet • 

Nakle.len. 
seıAmi SEDES 

•taHe•ııa•••••••••••••••••••- 1 - •................. , .............. . 

Büyük Katerinanın hayatı 
' 

Rusya tahtına doğru 
Carlçe Elizabct el1ndek1 mektubu 

1 

ba$kAt11:Hne uzattı ve dU&Uncell . bir 
tavırla sordu: 

- Ne dersin? 
- Anlıyamıı.dım. 

Ellzabet !sabHeştl: 
- Bunda anlattııyn.cak bir şey yok. 

Frederlk yeğenim Plyer dO Hol~tay
na Fighiyen'i almak istiyor. 

- Bunu anladu:n efandlmiz, ancak 
haşmetlu 2 net Frederlk hazretleri
nin Fighlyeni ne maksatla btiyUk Pl
yerln torununa vermek ıstealğlni an .. 
la.yam a.Oım. 
· c;arlçe ba,mı salladı: 

- Ben de bunu anlamak isteyo
rum. 

Elizabat masanın ustUnde duran' 
takvime baktı: 7 Eyllll 1743 ... Evlen-1 
dlrllrnek lsteniion kız daha dUn on 
dört yaşını bitirdi. 

Pek güzel bir kız değil. Alleslnin 
parlak bir serveti yok. Almanyanın 
kü!:llk prenslerinden Krlstiyan - 0-
güst dö Zerbst - Dornburgun kızı. 

Ştatende bir Fransız mürebbiyenin 
elinde büyüyen, aile arasında Fighi
yen Ul.kabı ile anılan Sofi - Frederik 
Anhalt ile Prusya hükümdarı 2 nci 
Frederik'in aUkadar olması dikkate 
şayan doğrusu. O tarihte Almanya.da 
evlenmeğe namzet tam iki yi.ız pren
ses var. Frederik bu ikl yüz genç kı
zın içinden tutup da en çirkinini, en 
aönUğünü neden seçiyor? .. 

- Ne cevap yazmamı emrediyor-

- \.,,. Piyer 

tardl'nln: "Kalbl tenılı, fakat ender 
bulunur budalalardan" diye tarif et
tiği KrlBtiyan OgUst "Pro Memo
ria" serlavhası al tında kızma. öğüt
ler yazıp verdi. Ynrı Fransız, yarı 

Alman lehçoBlyle yazılmış bu öğüt

ler şu nevldendl: 
".Nlcht 1nlamil1arite oder badina· 

go ım cntı·Jron". 
Mane. murat olundukta: "Herkes· 

le samimi olup gevezelik etme". 
• • • 

Ana kız BirincikAnunun sonların
da yola çıktı. Mütenekkiren seyahat 
ediyorlardı. 2 ncl Frodeı·lk bu ae
yahatten kimsenin haberi olmasın, 

demişti. 

Yolculuk çok çetin geçti. Soğuk-

RADYO 
10 - El'LOL - 938 - CUA/.1RTES/ 

ÖGLE NEGR1YATT: 
Sarıt 12,30 Türk musikisi (PMk). 1?,5() 

llrıvadis. 13,0j Tür!• musikisi (plak) . 1~,15 
Orkeıtra: Novotniden naklen: !t!. Kemal 
Akel idaresinde. H Son. 
AKSAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,.'JO Dans musikisi (plak). 18.50 
Prof. Sallh Murat: Fen miisahabaleri. 10,30 
Şehrcomi11i llalkevi musiki kolu tarafından 
konur. 19,.'JS Borsa lıaberleri. 20 Saat a· 
11arr: Grenııiç rasathanesinden naklen: 
Necnultitı Rr:a ve arkadaşları tarnfından 
Tiirk mıuıiki11i ve lıalk şarkıları. 20,40 lla
ııa rnpor.u. 20,49 Ömer Rııa Doğrul tara· 
fından arapça siiulev. 21 Saat ayarı: o~ 
kestra: 1 - Çaykovsk11· Siivit lirik. 2 -
Lehar: Lu.Ylioe vilve. !.ıt,30 Nihal A.,ım ve 
arkadtışları taraf ındn Türk ntusikisl ve 
halk şarkıları. 22,10 llalk tilrl:illerl: Os
man Pelılivan tarafından. 22,50 Ajans ha
berleri, rr,lcsi günün programı. 23 Saat a· 
yarı: Son. 

Yabancı radyolardan 
seçilmiş parçalar 

Opera ve senfoni konserleri: 
9.- Brüksel 1: Bu.gtinkil Belçika lnusi

l<isin dcn parçalar. 
9.- Eyfel: "Faust" (Guao) operasından 
!J.3U Sottens: ~laskonyi operalarından 

parçalar. 
Oda mıuiklsl: 
6.40 IlilvHstım 1: Steyn (Org.), 
7.- Derlin: Klasikler. 
7.10 Varşovn: Piyano. 
7.30 Eyfd: Kadın bestekarlardan par

ç:::ılar. 

8.35 niikreş: Opera parç:.ıları. 
10.40 Hoına: Piyano. 
Plunlrr: 

9.30 Radio Paris: "Le pain de mcnage" 
(Renard). 

9.45 Brüksel l: Bir perdelik bir piyes. 
10.- Roma: "Malgrado lullo'' (Silvcstri). 
10.5 Beroınünsler: Bürlc~k piyes. 
10.10, 12,10 Faris PTT: l\Iuhtclif piyesler. 
Hafif musiki: 

1.15 Radio ParB; 3.10 Kalundborg; 7.
Brüksel ~; 1 Londra (Rcc.); 8.30, 10.10 
Varşova; 9.10 Kolonya, Leip:ıig; 9.30 Pa
ris PTT; 10 Turiao; lt.5 Radio Parls; 
11.10 Brüksel; 12.10 Budapeşte: Çigan or
kestrası. 

Varyete ve kabar,t: 
5.- Stutgart; 9.10 Berlin, Napoli; 9.30 

Brüksel 2; 9.30 Fransız istas3ıonları. 
Dans mıısikisl: 

10.35 Kalıındborg; 11.7 Past Parizien; 
11.15 Oslo, Sotıens, 1ııtokhlım; 11.20 De
romünsler, Budapeşte; 11.30 Napoli, Prağ, 
Londra (Rec.): 11.40 Roma, Turlno; 12 
Londra (:Naş.) Radio Paris, Strazburg. 

sun uz? 
Elizabet omuz silkti: 

tan dil damağa yapışıyordu. Acı bir _... _______________ _ 

- Biz düşüne duralım, Frederlk 
kızın annesiyle temas etsin. 

- Emredersiniz efendimiz. 
• • • 

Prusya Kralı 2 nci Frederik bu 
izdivacı ne Sofinin elA. gözleri için 
isteyordu, ne de Piyer dö H'.olştaynin 
mUrUvYetini görmek lcln. Prusya 
Kralı siyasi bir maksat güdüyordu. 
O zaman Saksonya, Prusy:ınm kuv
vetıı bir rakibi idi. Bu kuvvetll 'taki
biyle başa çıkabllmek, ona karşı dur
mak lçln Plyerin, Saksonyalı bir 
prensesle evlenmesini önlemek lste
yordu. 

Sofi, Saksonyanın beslediği emel
leri suya düşiirmek için tam biçihniş 
kaftandı. 

2nci Frederlk bu izdivacı bir sui
kast hazırlar gibi, gizliden gizliye, el 
altından hazırladı. Elizabetln götılü
ııü etti. 

BtrtnclkA.nun 1743 de, Flghlyenln 
annesi, Mareşal BrUnnerden şu mek
tubu aldı: 

usa.majeste, sizin TC kızınız pron• 
edin "akit kaybetmeden Rusya.ya 
ha.rtıketlnfz.t emrcdJyoı·. Sama.jeste· 
nin &izi vo kızınızı bir an evvel ya
nında görmek istemekteki maksadı 

atzce malumdur. 
0nllytık hllkUmdarıın, kocanız 

prcm;ln beraber gelmemc.c.ıtiıt bilhas· 
8a yazmamı enılr buyurclular .. !' 

Bu mektupla. beraber on bin rııb
lellk bir de havn1e' gönderHmiştl. 
nusyaya ayak bastıktan sonra pren
Besin hiç bir ~eye ihtiyacı kalmrya
cağr da blldirillyordu. 

Krhıtıyan Ogüst: 
- Başımıza devlet kuşu kondu! 

dedi. 
Karısı zaten ~aşkına dönmüştU. 

Cidden bu izdlvac bulunmaz bir ni
metti. Sotlnln tikrini sormadıfar, 18.· 

dece: 

rüzgft.r mesamatte.n kam fışkırtıyor
du. Prenses Sofi Anhalt, kötü bir ha
nın isli ocağı başında, köylülerin a
rasında oturup ısmmb.ğı cana minnet 
biliyordu. 

Ştatenden Rigaya kadar yolculuk 
böyle sıkıntılı geçti. Hele Rlgaya 
varmadan ylrınt dört saat önce blr 
gece konakladıklaıı handa domuz- GELECEK VAPURLAR 
!arla, tavuklarla bir avluda yattılar. (Gtıneysu - 12.30 da Karndeniıden), 

(Ülııen - 10 d::ı Barlından), (Sus - 17.50 
Ertesi gUn Rigada vaziyet değiş· de Mudnnyad::ın), (İzmir - ı ı de t:ımir-

tl: Borular çaldt, trampetalar çaldı, den), (Erzurum - 11.30 da Mersinden) 
çanlar çaldr, toplar atıldt, bir kıta gelecektir. 
asker preıısesi selA.mladı. Rusya, Bil- __..:.. ______________ _ 

yük Duka. Piyerln nişanlısını bUyük 
törenle karşılıyordu. 

Dört kız çocuğu prensesin iki ya
nmda durdu. Genç bir zabit mahmuz 
şakırdatarak premıeee bineceği mU· 

kellef arabayı gösterdi. Sarayda muh 
teşem blr daire ayrılmış•ı. Ö~lelerl 

ziyafet, akşamları balolar verildi. 
Sofi, annesine: 
- Kendimi bir peri masalının kah

ramanı sanıyorum, diyordu, blitün 
bunların benim gibi bir zavallı kııın 

şerefine yapıldığına. inanamıyorum. 

Rigadan Moıkovaya. kadar, kilrk 

döşenmiş Şahane blr kıto.klll seyahat 
ettil~r. Kızağa on altı beygir koşul
muştu, peşleri sıra bir rnufreze !Uva
ri geliyordu. 

Sofinin annesi Mo$kovadan koca
sına yazdığı bir mektut>ta: 

- Kızımla beraber kraliçeler gibi 
yaşı~ oruz ! dedi. 

• • • 
Elizabet dizlerine kapanan Sofiyi 

omuzlarından tutup kaldırdı, iki ya
nağından öptü. 

Büyük DUka Plyer nişanlısını bü
yilk bir sevinçle karşılad.ı; ama ken
disi hiç de sevimll bir adam değil· 
dl. 

Piyer, Sofiden bir yaş bUyUktü. Za
yıf, nahif, cılız, beceriksiz, mahçup 

Dünkü hava 
Hava yurdun Karadeniz kıyıları ile Do
~ Anadoluda. bulu!lu ve yer yer yağıı;ü, 
Orta Anndolunun şimal kısımlnrında kıs
men bulutlu, ve ml'vzll yağışlı, cenup höl
gclcrindo ııçık, di~cr yerlerde kısmen bu
lutlu germiş, riizgurlar Traky:ı, Kocaeli ve 
Eğe höl~~lcrinde şimali, diğer bölgelerde 
garbi istikametten orta kuvtctte e!iltiiştir. 

1stanhulda hava ckseriycUe bulutlu geçrtıiı; 
rüzgar şimali şarkiden saniyede 4 - 6 met
re hızla esmiştir. 

Saat 1 ı de hava tazyiki 761.6 milimetre 
idi. SUhunct en yllksek güneşte f53.0, göl· 
gede 29.4, ve en düşük 28.9 santlgr::ıl ktıy
deı.lilmiştir. 

Tehlike 
Yazan: Sıdney Horler -25- Çeviren: H. Münir. 

!şte Gran&ton un apartımanında ı 
mükemmel bir yemek sofrasının iki 
yanında Ledi Deyl ve Filip Granston 
Itarşıkaraşıya oturuyorlar. 

Ledi Deyl, gayet tatlı surette dedi
kodu yapmak hassasına malikti ve 
bu gece, her zamankinden daha. ge
vezeliği tutmu$tu. 

Bir ara, sözlerine fasıla vermişti 

ki, Granston: 
- Bu gece seni dinlemek hoşuma 

gidiyor? dedi. 
- Atıyorsun. Fakat ne de olsa, 

güzel söylüyorsuh. Ah, senin sözleri
ne lnanabtlseydim Fillp... Itlre.f et
mek budalalıktır, biliyorum. Ffıkat 
ne yapayım? Senin için deU oluyo
rum Granston ! Atfet bent.. Sötlerim
den ,ucentyor musun? 

Granston şarap kadehini kllldırdı: 
- Daha birkaç sene önce, ekmeli;i

nikazanmağa çabalayan alel!de bir 
avukat iken .... 

t.cdi tren Deyi, onun $öıUnü kese-
rek: 

- Sus canrm, dedl. Ştmdl gecmlş 
günleri hatırlamanın mA.na8ı var 
mı ya? BugUnku günde ya~ıyahm. 

Sofradan kalktıktan sonra., bir 
köşeye ~ekildiler. Ledi Deyl t1oruyor
du: 

- Sözlertm~ cevap v~rmcdtn hll!? 
Umumtvetıe bir erkeg~ btr kadın tu
tulduğundan bahsederse, o erkeğin 
iyt, l<ötU blr cevap vermesi, bir mu
kabelede bulunması lA.ıımdır. 

Granston şunu dedi: 
- zamanı ve.r, senden b1r haylt 

ho$lanıyorum. S~n. aradığım kadın 
oluyorsun. Bu vazty~U anla.tmak 

güc! 
Kadın ayağa kalktı va bu eınada 

hırsla blr göğüs geçirdikten sonra: 
- A nHı.tmağa neden u«raçıyor

sun? dedi. (ve ona doğru bakarak) 
Ş\1 dakikada, ben eana. canımı ver
me~e hazırım ... 

Bu hal. Granstona bugUne ka.dar 
kadınlar tarıı.fında.n yt.pıımı' davet
lerin en açığı idi. Granston tereddilt 

içi ndeycli. 
Derken. kapı vuruldu! 
Kadın hiddetle bağırdı: 
- Allah cezasını varsın. Kim ıe· 

lirse, geri çevir. 
Fakat Grıınston onun dedillnt dln-

lemiyerek: 
- Bir dtı,kika müsaade et, dedi.. ... 

Giriniz! 
lUzmetçi, elinde blr kartla gltdl: 
- Mister Stefan Brandel geldi e

fendim, dedi. 

- ~asılf!ınız efendim, diyerek re~ 

verans yaptı. Kadının uzanan elini 
sıktı. 

Eğer bir kadının yilzUnde, "Cehen" 

neme kadar yolun var" gibi bir ifade 
okunabilir mi, oknnaınaz mı diye bir 
şüpheye düşecek olursanız, o dakika .. 

da gelip Ledi !renin ~·Uzüne bakma
lıydınız. O kadar isteksiz bir ifade 
takınmıştı. 

Stefan Brandel bundan sonra: 
- Affedersiniz Mister Granston! 

dedi. Yanınızda arkadaşınız olduğu
nu tahmin etmemiştim, yoksa taci:ıı 

etmezdim. 

- Zarar yok canım, oturunuz. 
Fakat Brandel ahmak de~lldl. Ka .. 

dının yUzlindekt ekşi manayı ~ezmiş .. 
ti. Onun gelmesi ile bu kadının key
fi kaçtığı besbelliydi. 

- Yarın gelirim, dedi. EvvelA. te· 
lElfon ederim. Tekrar af dilerim. Al" 
laha. ısmarladık. 

Stefan Brandel, bu defa çıkarken 
her ikisinin de elini sıkmadı. 
Kapı kapandıktan sonra tren sor• 

du: 

- Yllıünil gördün mil adamın? 
- EYet. Seni bir kızıl şeytan mı te< 

llkki ediyordu; yoksa çok güzel bul• 
du da. benim yerimde mi bulunmak· 
istiyordu? Orasını pek kestireme
dim. 

- Her halda ikincisidir sevgilim. 

(Onu öpmek Uzere eğilerek) Filip.ı 

çfğlm .. Sana prestiş eden o kilçUk A• 
merikalı kıza, senden beklediği ne

zaketi, samimiyeti ve derin muhab ... 
beti gtteterecek misin? 

Granston dudaklarını kapatarak, 
kadının kollarını itti. Sonra: 

-- Ne yapıyorsun, diye bağırdı. 
Sanki bambaşka bir adam olmuş~ 

tu. Kadın biraz şaşkınlık ve biraz d!I 
kızgmlık içinde: 

- Ne mi yapıyorum, dedi. Buda" 
la! .•• Benim sana yaklafmam kar• 
şısında duyduğun his bu ise, ~k111» 
giderim. 

Granston buhran geçirdiğini sez.. 
diren bir hareketle elini alnına V( 

sonra gözlerinin üzerine götürerek: 

- Affedersin, dedi. Ne dediğim{ 
pek bilmeyorum. Pardon. 

- Affedilecek bir şey yok canım~ 
Yoksa, ba~ındaki ağrı mı seni taci2'. 
ediyor. Gene hastalığın mı tuttu? 

- Evet. Bu gece gene fenayım. 
(Arkası var) 

Ledi İren şimdi bir buhrana tu- Jstanbul 5 lncl icra Memurluğundan: 
tulmuş gibi idi. Geno ayni uğursuz Bir borçtan dolayı mahcuz olup paray• 
isim! çevrilme&lne karar verilen 212 lira değe• 

Granston ona dönerek: rinde 105 adet erkek gömleii ile 177 ade( 
_ tren, dedi. Sen yatak odası:rıe. kadın ve erkek fanilası açık artırma sure· 

gec. Fakat, bayır, hayır .. Ni~in gece- tiyle 13 - 9 - 938 salı günü, saat 9 da l\foh, 

sin7 Burada kal! ... Vatkins! Söyle. mutpa~ada İrfaniye tarşı sokak 18 No. da' 
satılacaktır. 1 inci arlırma muhammen fi, 

Mister Brandel içeri gelsin! 
Yat % 75 bulmııdığı takdirde 2 nci artır· 

- BaşUstüne efendim! ma 15 _ 9 - 938 perşembe gilnh ayni saat• 
Bir saniye sonra, Amerikalı gue- te yapılacak, en çok artırana iMle edile• 

teci içeri girerek büyUk bir ea.mlmi- cektir. 
yetle elini uzattı. Almak isteyenlerin mezkur mahalde gös. 

letilen saatlerde hazır bı..ılunmaJ:ırı ilin O• 
Gre.nıton bu ziyaretten memnun ıunur. (V. P. 2588) 

olduğunu gösterir bir hararetle uza- ------------------
nan ell sıkarak: 

- Ne iyi ettiniz de geldiniz Mister 
Brandel, dedi. Arkadaşımı tanrr mı· 
smrz? Ledl tren Deyl ! 

Amerikalı gazeteci: 

KİRALIK APARTI"MAN, EV vr; DÜKKA.~ 
Beşikla~ Vakrf Akar.far /dare8lnden: 
71/1 numaralı aparlım :ı n ve 25 numa• 

maralı evle 15, 20, 21, 24, 28 numaralı dük. 
kı1nlnr ac-ık artırma suretiyle kiraya veri• 
lece~indcn istekliler• n 21 E~·lül 93S çar• 
şamba günü saat on yediye k~d:ır Beşikc 
taşta Akaretlerde 51 num:ır::ılı l\lüleveııf 
Kaymakarnlıl(ınn miiracaat etmeleri. 

1 LA. N 
Viklorya dö Berlin Umum SiEtorta Ana. 

nim Şirketi tarahn ılan 9 Şubat 1928 tari• 
hinde tilccard:ın Kirkor 1\luhbir:ran'ın ha•ı 
yalı üzerine nkt ve tanzim olunan iki yül 
eıtl İn!{İ]İZ liralık ve 1227574 numnr:ıJı Sİ• 
ı.rorla muknvelcn::ımesi zayi olmuştur. 

:\lezkör muka,·cle halihazırda kimin yed• 
dinde ise, hukukunu isbat etmek üzer( 
\'iklor:ra dö Derlin Sigorta Şirketinin t~ 
tanbnlrla, Galot:ı<la Kürckcilerde, Monhaynt 
hanmda kain Türkiye l\lüdüriyeline vey( 
BerJlnde kuin merkezine işlıu ilanın tarih( 
ne,rinden itibaren altı A)' :zarfında müra~ 

c:ı'.lt etmesi rica olunur. 

- Krametın cıktı, Moskovaya gide
cek!ln ! dediler. 

eorı eşyalarını hazırla.mata baş

hir çocuktu. Yüzü çiçekten delik de
şık olmuştu. 

Arnavutluk Kralı Zogunun tahta cühlsunun onuncu yıldönUmü bir ka~ 
gtl.n evvel kutlanmıştır. Burada Kral \'e Krall~eYi resmi kabulden ~ıkarken 

. ' 

:'\lczkıir müddetin mürurunda, nul)larasr, 
balada muharrer sigorta mukavelenamesi 
keenlemyekün ve mefsuh addedilerek y~ 
rine nüshayı saniycsini!l tanzim edfleceğl 
ilan olunur. 

Viktorua ·aö Berlin 
Umum Sigorta Anonim Şirket{ 

Türkiye Jliidür,iyeti a a- 1 (Arkası var) görüyorsunuz. 
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T IMO 
618 YAPRA.~ 
3 üncü Muradın 

soytarısı 
Tarihtn ~ok ciddi hMi~elcri arasın· 

da o kad:ı.r komtk hadiseler v rdtr ki .. 
Ucuncu Murat, yurt mUdafa.:ı.sı için en 
Slddetli tedbirleri alMtık için hal!:ır • 
lanma.sı lazım geldiği bir anda !aray. 
da ooreynn eden mühim bir h~dlseyi 
halletmek mecburiyetinde kalmı~tı. 

Mura.dı Salls, sıı.rayında. bUtün gUn. 
lerlnl işUi~rctıe ge~irirdi. Yer i. 
~er ve akşam olduğu vakit: 

- Allaha çok şükür, bugUnUmUzU 
ae geçirdik, derdi. 

Padişahın bir komiği vardı. Her 
akşam gelir, Uc;üncil Muradı eğlendi· 
rirdL 

Komik blr ak~a.m. 'padl~ahı uıun u. 
zun gUldUrdUltten sonra: 

- Padieahnn, dedi. Bu akeaıtı ba. 
na ihsan etmeyiniz. 

ÜçUncU Murat. h~yretle sordu: 
- Niçin? 
- Ben bu ak~am dayak istiyorum .. 
- Ne milnasebet .. 
- lhMn yerine dayak lnt!etmeı mi· 

Biniz? 
UçUncU Murttt, hayretle komiğin yil· 

zUne baktı. Ciddi idi. 
Para y~rlne dayak istiyor ve yalva. 

rıyordu . Padişah: 

- Peki, dedi. Kaç sopa i!!tlyorsun? 
Komik: 
- YUt !!opa ... j 
Dedi. 
UçüncU Murat, derhAl emretti: 
- Çabuk .. YUı sopa atınıt ... 
Komik. yere yattı ve dayak t.tılma. 

ğa b~landı. 
Sopanın adedi elliye varınca, Ko

mik: 
- K5ff artık. dedi. Miltebakislni dı

nar~a bckliyen bostancıya veı iniz. 
Meğerki, bostancı komiğe : 
- senı saraya alan benhn. l')fyerek 

padl~~hın yanından çıkarken aldığı pa 
raların yarısını kendisi alırmış. 
U~UncU Murat, Komiğin krrdisini 

eoyan. !hsn.nla.rını alan adam için yap. 
tığı bu oyuııu 11onrııdan anlayınca fcv. 
kallı.de Memnun oldu ve bostancıyı sa· 
rııydnn uıakle.~tırtı.rıık kotrtlğt serbest 
bıraktı. 

N!YAZl AHMET 

15 yıl ~vvel bhgUn 
Miiştcrck s:ızetedcn: 
Japoııyatla/.:t /iarekeliar= ve bunu takip 

ldP.ft lıtırll.acr #İnıtliyt /.:otlar Jnpôııytmrıı 
görnlt!dlgi bir felaket fe,~ldl eirtıiıtir. l'o
kohanıa şehri petrol Jm1111larımtı infilakı 
ile ltınıanıcn lıar<ıp olmuştur. K6milen ha
rap ~nıil'lc'f' 15 e balli1 oln!ll~flıılır. l'alııı= 
Yôkcllıaıfıt'ı ı•e 1'o/(yo ,thlrltrinde :011ial 
mlklatı 30.000 maktul tıe 100.00fı mtcrulı l 
oU!tak teıbit eclilnli#lil'. 1 
s:== J=s==;' 1 

Bu dostluk, karımla evlendiğimizden 
ben ilk defa olarak "Vestmut,, ta an. 
l!tşmama.ı::hk belasına uğradığım için, 
olduğundan da daha kıymetleniyor
du. 

Şimdiı araya giren on yıllık bir u
man eU:ıgecinden elenen muhakemem
le, hükmediyorum, ki bu anlt§mlmaz .. 
lığın ikimiz tle meaulil idik. Karım, 
defiigiklik ve yeni simalar gör'mek gL 
bi zevkli eyler temin eden "Veet. 
mut,, ta ilk günler pekôla eğleniyor _ 
du. Fakat bir kere buEilnler geçince, 
burldAfi hoşlanmamağa ba§lamııtı. ln. 
giliı:cesl pek kıt olduğu için, burada 
kendlııini Uzlette sayıyor, çocukların .. 
dnn Uzel.ta y.aşamağa alışamıyor, 
hele Fı:antayı bir tilrlU aklından çıka. 
ramıyordu. 

Onuh bu hallerini tetkik ederken , 
anladıtn, ki ıl:lylcmemelerine, bahıet. 

Jn!.'meierine rağmen bur varhlclarda 
vatanperverlik, damara işleyen lcuvvet. 
11 tit ihtiras halini alıyor. Amerikada 
Siiıarı, ona yalıuz Fransa havasının 
vercbllccc~i bir gıBa ııksi'kllği yUaün. 
der. mıtnıın hastA idi. 

Onu bu kadar gamlı gören Mlsters 
Spcnıer, bütUn lUtOfkAr ıefkatile ku. 
cakladı~ı halde bu keder bulutlatım 

d1'ğttamıyordu. FakUltcdelı:i mettektaş
la: tının karıhır·nın itinaları tla boşu. 
na idi. ''Fonton:l sokağı,. ndan, F'ran. 
ıadan uzak kalıı. Sünna bir sUrgUniln 

Iılönü Havaeılık ı
kampında 

Türk gençliği, Türkkuşu ile, 
havacıhğa olan aş~ını gösteriyor 

Ynzna: Nfzamettln Nazif 
ünsurların başında gençliğin geldiğine 

inandığı için milli nıildafaa sahasında 
bu uruıurun savletlerine azami inkişaf 
temin eder. hıönü kampının açılışı 

Türk gençliğinin havalara hükmet· 
...... 

Sporculutun futbôl ile hulasa ecll· 
mesine gençliğin asla tara.İt.at oltrtedı. 
ğuıı bugün söylemek ve isbnt etmek 
imkfuıını elde etmi§ bulunuyot'Uz. De• 
nlz kIUbünUn lıçılma.~ı nasıl gençliğin 
deniz sporlatına duyeJuğU hasreti göze 
vurduysa Türkku§u da gençliğin ha
vacılığa karşı olan :yUksek aşkını iz· 
hara öylece lmknn veıınl~tir. Şu anda, 
Türk lstiklal Harbinin §ehıunctli bir 
devresine sahne olmur:ı ölan Sakarya. 
hft.kim tepeler UstUnden, efsanelerin 
kendilerini mancınıkla dUşman kalesi. 
ne attıran nıuhayyel muharipleri gi· 
bi, SMdovlardan hız olarak boelukla. 
ra atılan yUzlerce plAnörcU bize bunu 

mek azmile nasıl yanıp tutuşmakta. 1 ~~~
olduğunu bize göstermi§ili'. 

a.nlatrnaktaôır. 
• • • 

Kcma.lizrn, kertCli gençliğini yetiıtir 
mi(Ş midir? 

TiltkkUBunun 1n6nU kampında bit 
!!lilt ~aeamak bu suale tereddüt.süt 
müabct ~vap verdirir. Zira modern 
TUrk ocmly~tfnln dinamosu olan Ke· 
malizınin karakterine en uygun genç. 
lik. hava sporlarına gönUl verip ya· 
rının muhte~cm Türk havacılığında 

uhtesino dUşen bilylik vaıifcyi başn.r. 
mağa azmetnıi~ ve buna hazırlanmak 
için dakika kaybetmeden çalıemağa 
başlamı§ olan gençliktir. 

lnsan karada ya§ıyan mahlüktur. 
Bu mahliikun dcnir.lere açılması bir 
fcvkaladelikti. Bu fevkaladelikte en 
ileri giden v en büyük kahramanlık· 
ler gösteren, <!n başı tutan nesillerin 
hep Tilrk ırkından geldiğini tarih bL 
ze konuşuyor. Şimdi nesillerin önünde 
yepyeni bir imtihan meydanı açılmı§· 
tır: 

Hava. 

Milli havalaı ı korumak ve bir harp 
vukuunda yabancı havaları zaptet. 
mek. 

Bu devri idrak eden TUrk nesilleri· 
nin bir tok güç imtihandan asla per. 
Yası olmadığı kabul edilmelidir. ln<>· 
nU kampında koşan ve orada canla, 
başla {;alışan gençliğe şöyle bir göz 
atmak bunu nnlamağa kafidir. 

• • * 
lnönü kampı. 

Bu, Türk Hava Kurumunun eserL 
dir. Türk Hnva Kurumu bu kampı kur 
makla Kemalizme en uygun ef3 ri 
m~yaanıı. koymu~tur. En temiz \'atan· 
severliğin ideolojisi olan Kemalizmin 
en sarsılmaz azim ile sarıldığı sa.ha 
her eeyden evvel milli müdafaa aeğil 
midir? 

Kemalizm, milli gurur ve vekarı 

her şeyin ilstilnde tutar. Ve bir mil. 
leti vekar zirvesinden dü§ilrmiyecek 

Yazan: Andre Moruva 

acı meyüsiyetini vermişti. Seyre değer 
bin türlU teferrüat onda, sadece nefret 
uyandırıyordu. "Vestmut,, takl adetle. 
rin gülilıı~lUglinU i§artt etmekten zevk 
alıyor, buradaki faıileti bile takdire 
yana11mıyorllu. Gitgide h:.tktııt ve ada. 
ıeut~ olmU§tU. Bütün bunlarırt &sıl 
Hoebi, kendini bedbaht bulrt'lasından 
doğuyordu. 

Benim de liatalo.rım 011.dan aşağı kal. 
mıyordu. Bu setin devirde, ben, bir 
muvazene ve sekinet va!ıtaaı ol. 
maklığım lizımdı. Fakat sabredeml. 
yordum. Karımın Vcstmut hakkında • 
ki karakuıi hükümlerile tabantabana 
zıt kanaatlerim vardr. Bu dekor ve 
muhitten neEret etmeyişim, elbette 
Fransayı ondan az sevdiğimden ileri 
gelmiyordu. Fakat bu hoş fasılanın, te. 
zatlarla dolu günleri, zevkimi bana da. 
ha iyi tattırmağa yardım ediyordu. 

ingilizcem ilerliycr, herbiri ayrı sa. 
hacla mütebahhir olan arkadaşlarımla 

konuşmak, benim için fikri bir zengin· 
Jik oluyordu. Sonr~ nlçirt saklayayım, 
"Vestmut,, ta duyduğum saadet, biraı: 

Hjç bir mecburiyet olmadan v~ mil. 
him sayılacak bit propaganda. yapıl
madan gençliğin, meınleketlli her ta. 
rafından lnönU kampına. saldırmıg bu· 
lunmaktadır. Talep, kampın lınlt8.nla.. 
rmı kat kat gc~mektedir. Bu yıl hava· 
la.tın sırrını öğrenmek sevclasmn tu. 
tulm~ Uç bin mert Tilrk gencinden 

ancak pek azı bu hevesler1iii tatmin 
edebilmişlerdir. Türkkuşunun Jlk a· 
dımda kazandığı bu muvaffakıyet pek 
mühimdir. Türk Hava. Kurumu bugün 
memlekette sivil uçakçılığı kurmue 
bulunuyor. 

Bunun ne kadar büyük bir muvaf. 
fakıyct olduğunu uzun uzadıya. izaha. 
lüzum yok. Bugün yeryüzünde bir mil· 
lotin istiklali havacılığa ve hava harp. 
lerine karşı olan istidadı ile ölçülmek· 
tcdir. 

Türk gençliği bu sahaya yalnız gö.. 
nüllü olarak atılmakla kalmıyor, ilk 
ağızda elde ettiğl neticeleıle dünyada 
Sovyet Rusya ve Almanyadan sonra 
Uçüncü dereceyi de elde etmi3 bulu· 
nuyor. Bu kadar mühim bir sahaôa bu 
derece aza.nıetli bir istidadı sezdikteıı 
sonra bu sahaya hasredilmis olan e. 
nerjimizi bir kat daha kuvvt!tlendire • 
ccğimize şüphe cdilniemolldir. 

Türkkuşu uçuyor, bü:rüyor Ye-~ 
leketi kanatları altında emniyet ve 

huzura ula§brmıe olan Türk hava or. 
dusuna layık bir yardımcı olmak yo· 

luna girmiil bulunuyor. Büyük Şefin 
irgat'!ile Türk eivıl uçakgılrğmr kUrah 

ve onun Ustadane direktif ve mura • 
ka.beleri ile bu işte bUyUk bir tefk1lat-
çılık kudreti göstermek imkanını bu. 
lan Türk He.va. Kutumu idtll'e hcycU· 
ne hayl'anlıklarımltı fllunatlL 

Tilrk gen~liği Tilrk havalarına tesa. 
hllp etmek revkine ulaı,ıtırılmı~ bulu • 1 
nuyor. , 

NlZAME'IT.tN NAZiF 

Tıp kongresi 
Yıldız sarayında toplanmakta olan 

Balkan Tıp l<ongreıi dün de me .. 
saisıne devam etmiş, muhtelif konf e. 
ranslar verilmiş v tebliğıer yapılmış. 
tır. 

Kongrenin ilmi tarafı 

na ermig bulunacaktır. 

-10-

bugün 10-

da guturumun okganmaaından ileri ge. 
liyordu. 

D~rslerim, bliyilk bir muvaffakıyet 

kazanmıştı. KilrsümU her gUn biraz 
dtıha artan bir talebe kalabalığı kuşa. 
tıyordu ve ben, onlarda sezdiğim me. 
rak ve heyec:ından mütehasalı oluyor. 
dtın1. Bazı gehç kadınlar da, dersleri. 
me kaydedilmeği beccrmiılerdi. 
Çoğu güı:el ıcylerdi. 1ıte bu suret

le yalnız dinlenilen bir profesör gibi 
t : k taraflı zevk almıyor, meseleye bi. 
raz Ja crkel.lik gururumu Ok§ayan blr 
şeyler karışıyordu. 

işte bütUn bunlaı-, SUıanın şlkAyct. 
!erini ıomuttllrik dinlememe ıebtp o. 
luyordu, Bir taraftan da Universite 
başkam, Spenser, Maarif Nezaretine 
yazarak mezuniyetimi uzatmağı teklii 
edıyor ve b~ni "Veıtmut,, ta bütün 
bir yıl alıkoymak istiyotdu. 

Sü:ıan, bunları duyunca, avuı çık. 
tığı kadar bağırıyor, hırçınlll§ıyotdu. 

Amerikalı metlektaşlarım önilndc, 
bu Fransaya mUmkUn olduğu kadar 
te:z dönmek arıusundan bahtettlkıçe, 

GünOın meseoeıeıra: 
.... ........................ ııııiıiıllflıliııı.-... .. 

Depo buhranı 
bir Milii bankalar müşterek 

hareketle buhranın 
önüne geçemezler mi? 

İhracat ınevslminltı en hararem ı 
olduğu bu sıralarda şehrimizde blrj 
depo buh:rarıı bnşgöstermlş bulun· 
maktadır. 

Bu yUttlt!n muhtelit memleketler
den ,. e bilhassa .Anadoludan gelen 
muhtelif mallar ötede beride kal· 
n alna. curuyup bozulmakta, randı· 

nınn ~·arıyarıya dU~mektedtr. Bu va
ziyet, til~carınrı ve muba.yıı.nc:ları 

son tıorcce auşundUrmeğa başlamış· 
Ur. (;ünkU bu şekilde devam ettiği 

't~kalrıle bundan sonra gelmekte o
lan vo g~lt?Mk tutun mnlların kaH
tcleri bozulacak, 1hracat yapmak lm
k~ııı ela kısmen nıalncaktır. 

i;irndıkl halde 1stanbuldn ufak te
fe:c yerler müstesna depo denllmeğe 
l~yık anr:ak 40 ve nihayet 50 dep6 
vardır Bunlardan ~7 si Osmanlı 
Bankasının, diğerleri de İş Banka
sı ve Ziraat Bankasının elindedir. 
Bunlar bankaların malı olmamakla 
beraber bankalar tarafından kira ile 
tutu~an depolardır. • 

lhl'acntın tabıt bir s~ylr takip et· 
tığı senelerde bllö şehtlmlzao de· 
po buhran ı htsscd!Hrken ştmdlkl 

halde vazl)'etin ne kadar darlık Hatle 
ettiğini pekt\1~ anlamak mUmkUndUr. 
Esasen bu depoların bir çoğu da mu· 
hnfaza ettiği malın eYsafmı muhafe.· 

za edelı!lecek şeraitten pek uzaktır. 
Bundan bnşka bircok mettıleket

ll!rıle bUtUn tlepolar ısahlldc olduğu 

hhlde blzcle gilınrilk tı.ntrepölai't ftıUs
tesna. hemen hepsi hem sahlldeh u
zak, hem de vesaiti nakliyenin bin 
btr mUşkUlA.tıa gtdehtıalğl ~erlerde-

dlr.J3· na dair g6ı'Uştufümnz bazı fü. 
racat tu~ca.rıarı bize şunları stıyle

li'll$Ierdt r: 

Çeviren: H. S. O. 
ben. utanıyor ve yalnız kalınca da bu 
ne.ıa'Ket ve merasim eksikliğinden 
öti.ltU ona çtki~iyorum. Bu ~naka. 
§atatın sbnuntltt katım ağlar ve gonra 
yine l>a.rııırdık. Zaten bizlm gibi gehç 
ve birbirlne sadık bir çif tln başka 
türlU hareket etmesine de irnkan yok. 
tu .. Fakat şehvet, hürmetle şefkatin 
yennl tutamaz. Ben de içimde bir u
sanç ''e çöıU1ü~ün belirdiğini ıztirap 
Vt ehdl~e ile görUyor ye bu hisletim· 
her vnkit aaklamağa muvaffak 1 

1 

o a. 
tnıyordutn. 

mr~.olt hatl:ılnr bu ailevt dmltılar 
ve batışma.larla geçti. 

Oraya vardığımızdan iki ay sonra 
bir ak~am, saat altıya doğru dersim~ 
den dönerken ''Hikey., e uf~atntf Y= 
OhU yalnız bulmuştum. 

Beni görünce: 
..._ B~niM dU"Unceleri okuyan ma. 

ki nemi hatırlıyor muıun? 
Diye ıordu. 
- Ama da ıual hı, dtditn: efer ıi. 

H on4ın hl9 Mhaetmediyaem, bu •
labıuzlıfımdan defi!, .ı.ı UrJdltme.. 

"- Momloketltı:ılzde en çok ıılaha 
muhtao mUhtm ıwıerdon biti de depo
lardır. ıuc bir memlekette bizim ka
dar 1pt1dal depo yoktur. 1ngllterede, 
Almanyacıa, Fransada ve diğer mü
him ihracat meınloketıorlnde bUtUn 
depolar tamamııc şahllde olduğu gibi 
te!Jhlza.tı da tamamdır. Bizde de
pollırın hangisinde Hana6r vardır. 

Size bu mUnasebeUe çok mUhlm 
bir nokta işaret edeceğiz. Bırt \•e sı
ri'k hamallığ'ı kalkUktan sonra depc 
işleri de bir hayıt gU9leşti. ll'llhnklka 
birçok hamalın daha iyi blr şeraltle 
hayatlarını kazanmaları temin edll· 
dl 'ama, lilcseıa., bugUtı ManısörU 
olmıyan bir depodn UcUncU, dötdfinct: 

ve beşinci kata mal çılrn.rlnUtlt bh 
mesele oldu. Vaktile 280 kilo ağır· 
bğınc1l1kl balyaları kola)"likla çıka· 

rabilen hamallarımız bugUıi randı· 
mansızlık yUzündcn bunun yarısın. 

gtıç halle ~ıkarnb11mektedlr. '.Bu şe· 
kilde devam ederse yarın, 6bur gilt 
bunu da. çıkarmak lmkfını olnııya. 

caktır. Bunu dUşUnen hUkümetimizlt 
depoların hem adedini artn masını 
hem de asr!lcştlrmoslnl bekllyoı uz 
.Acaba 1ş Bankası ve Ziraat Bankas 
müştereken sahilde ve mesclıl; Sa· 
raıburnu ile Yenlkapı il.tasında blı 
bir depo yaplıt'nfu!lz mı? Bu tıepo ya. 
yerde 20 bin lira sarfile hayli bUyUl 

pıldığı takdirde hem bankalar heı 
f'.eııe kira olarak verdikleri bhilercc 
HrhYt Ul.Sdttu! etmiş ölacaiüat, hem 
de şehrin i;)ek!lA. manzatasi bozulc 
mıyacak 'c depo lhtlyacı lamnmiylc 
kareııatHteak tır. 

.Atı\kadarlai"ın bu slizlerlmW & 

hemmlyelle nazarı itibara alacaklaı 
rfnı uwuyoruz." 

( , 

~e~ iç~hdi. Çok .Kere bir baıka ziyaret. 
sı Us~Unde de tecrübeler yapıp . yap. 
madıgrnızı kendi kertaime sormu. 
şumdu . 

- Evet, dedi; birçok tccrlibeler 
ya!)tım. Alet, size gösleraiğim ~cklile 
çok .noks~nôı ... Düşüncesinin cereyanı 
tetkık e8ılmek istenilen adamın, ev. 
ve!6en ha ,_ rlanmış bir koltuğa otur. 
ması gerekti. Bu, aneak istisnat vaka· 
larda tatbiki kabil birşeydi. Böyle 
dlyafraffilı, mUrsUeli, mukayyitli çct
tHil bir tihaıı, ancak fiı:ikçiler ve 
tfoktorl..tr evlerinde btllundurabilirler. 
di. Umumt hayata glffiıesi, pratik ola. 
bihnest için Aletin basitleşmesi lazım 
geliyordu. Benim arayıp ~ulduj!um, 

işte bu basit şcRHai. Arkadaımı kü
çük "Darnley,, sayesinae buğUn yine 
oldukça ç~rlfil: fılltat kollyca taıı
nır, portatif bir iletim vat. 

- Onu görttıeğl f>!1C merak ediycr 
rum. 

- Bu dakika.da g~zlerinizin önün. 

dedir. 
Etrafıma balandım ve: 
- Bert hiç biı'§tY ğötetniyorum. 
D~dlm. 
- Yanında oturduğun.uz masanın 

üıtUndc kalın bir kilit tomarına bcnı 
reyen teyi glSrmUyor musunuz? 

- Evet... ama, bu bir mccınua to. 
man değil mi? 

(Albiı var) 



B -KURUN 10 EYLOI: 1938 

Italya Almanya'nın yanıbaşında 
har~e iştirak· edeceğini bildiriyor 

Hata-y Milf et 
Meclisini takdir 

(Üst tarafı t incidt), 

dostlarım seTI.ndirmiş, düşmanlai-m.ı 
da hayal inkisarına düşürmüştür. 

Hatay Millet Meclisi Azaları ara
sında memleket menfaatlcrlnln tak· 
diri baknnından hakiki bir birlik ve 
samimi Ahenk bulu.ndui;,ru fiiliyat ile 
tahakkuk etmiştir. 

(üst tarafı 1 incide) 

raf müşahitleri son günlerde derpiş 

etmeğe başlamışlardır. 
Mesul İtalyan şahsiyetleri şu kana

attedir ki. Südetler işinde ucu Mosko
va ve Parise varan yabancı ve gayri 
mesul kuvvetler fiilen çalışmaktadır. 

Bu kuvvetler Prag hükumetine belki 
de meşkılk yardım imkanlarını gös
termek ve ihtilafı muarız ideoloji sa
halarına intikal ettirmek suretile prag 
hükumetinin mukavemetini arttırma. 
ğa <;alışıyorlar. 

Roma mesul mahafili, Cermen mil • 
!etinin bilhassa yarı Fransız seferber
liği karşısında aldığı vaziyeti büyük 
bir takdirle karşılamaktadır. Keza 
mezkur mahafil, Hitlerin Nuremberg 
kongresinde okunan beyannamesinde
ki temkini de layıkıle takdir eder. 
Eğer Prag hakikati idrak ederse 

daha büyük bir buhranın önüne ge
çilmesi mümkün olabilir. 

İtalyanın Südetler meselesindeki 
hattı hareketi Hitlerin Romada Mus
solini ile yaptığı konuşmalar esnasın· 
da tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

İtalya, askeri sınıfları silah altına 
çağırmadığı gibi askeri mahiyette di
ğer tedbirlere de tevessül etmemiştir. 

Bunun sebebi ise evvela, eğer harp 
şeytanları hadisata hakim olmazlarsa 
henüz bir anlaşmaya varmak imkfuıı· 
nm mevcut olduğu hususundaki ka • 
naatidir ve saniyen dahili mekanizma. 
sının ker:.disine her türlü ihtimale der. 
hal karşı koymak imkanını temin ey
lemesidir. 

Roma, 9 ( A.A.) - Havas Ajansı 
muhabirinden: 

İtalyanın Südet meselesi ve bu me· 
selenin akisleri muvacehesindeki vazi. 
yeti, ''İnformazione diplomatika,,nın 
makalesinden sonra daha ziyade ehem 
miyet kesbetmiştir. 

İtalya Nazi tezini tasvip ve bu teze 
müzaheret etmekte, yalnız SUdet ekal. 
Iiyete Çekolovak devleti çerçevesi 
dahilinde siyasi ve mülki muhtariyet 
verilmesini istemektedir. 

Hakikat halde, İtalya, Avnıpanın 
bu kısmında statükonun muhafazası· 
nı arzu etmekte ve alakadar iki tarıı--

fın Karlsbad programını esas ittihaz 
etmek suretile anlaşabilecekleri mü
taleasını serdetmektedir. Hali hazırda 
r.ı.ziyetiıı anahtarlarının Pragda bu • 
lunduğu söylenmektedir. 

İtalyanın nazarında Çekoslovak zi· 
mamdarları evvelden kaybedilmiş bir 
Şimdiki ahval ve şerait dolayısile İtal
ya Südet Almanlara Çekoslovak dev. 
leti çerçevesi dahilinde istedikleri is. 
tiklali vermek feragatini göstermeğe 

mecbur olduklarını söylemektedir. 
Şimdiki aval ve şerait dolayısile İtal
ya, Südet meselesi yüzünden tevlit e· 
decek harbin ideolojik bir mahiyet a.. 
lacağmı ve ihtillilarm umumileşmesi 
halinde kendisinin Almanyanm yanı. 
ba~ında müdahale etmesi icap edeceği 
fikrindectir. 

Tokyo, 9 (A.A.) - Hariciye neza. 
retinden tebliğ edildiğine göre, dün 
Alman büyük elçisi ile Japon hariciye 
nazın muavini arasında yapılan mü. 
Iakat, Çekoslovak meseleleri üzerinde 
malumat teatisine inhisar eylemiş. 

tir. 
Bu hadise, Japonyanın Avrupa va -

ziyetine karşı sadece seyirci vaziyetin, 
de kalacağını teyit etmektedir. 

Berlin, 9 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Alman ordusu erkanı harbiye reisi 

sıfatile general Bekin istifa etmiş 

olduğuna dair, salahiyettar Alman ma. 
hafilinde yaprJan mükerrer tekziplere 
rağmen bugün paytahta dönmüş, 

olan generalin artık vazifesi başında 
kalmıyacağma dair olan şayialar ısrar 
ile devam etmektedir. 

Mumaileyhin yakında bir kclordu 
kumandanlığına tayin edileceği söylen.. 
mektedir. 

Prağt 9 (A.A.) - Henlaynin mua
vini Frank, bu sabah Nuremberge git
mıştir. 

ÇEK PARTiLER1NIN 
KARARI 

Prag, 9 (A.A.) - Hükumet bloku. 
na dahil bulunan muhtelif partiler an. 
cak Çekoslovakyanın birliği, tamami • 
yeti ve hukuk hükümranisi ile kabili 
telif bir tarzı kabul edebileceklerini ve 
binaenaleyh hükumetin tanzim ettL 

Kolonel Kole'nin nutku 
vekil 

(Üst tarafı 1 incide) 

doktor Abdurrahman Melek 
ıerefine verdiği öğle ziyafetinde aşa. 
ğıdaki nutku söylemiştir: 

Ekselans albayım, baylart 
Son intihabattan çıkan ilk Hatay 

hükumeti, meclise gitti ve bu suret 
le Sancağın yeni müessesatmm kati 
olarak teşekkülünü maıddileştirdi. 
~emleketin siyasi hayatının bu saL 

hası, Türk ve Fransız hükumetlerinin 
ihtimamkar teyakkuzu sayesinde sü • 
kunetle geçmiştir. 

İşte Türk hükumeti ve ordusunun 
mümessillerile Hatay meclisi ve icra 
heyeti mümessi!Ieri yeni devletin istik_ 
lal yolunda ilk adımlarını kendilerile 
birlikte kutlamak içindir ki Fransa 
cümhuriyeti fevkalade komiserlik de
legesinin bu masasında toplamış bu
lunuyoruz. Devlet reisi Tayfur Sök . 
menin aramızda olmamasma müteessi
rim. Tayfur Sökmen, vazifelerinin biL 
tün eheıı:miyetini müdrik olarak 
devlet mekanizmasını tamamile tanzi~ 
etmeden hiçbir davete icabet etmeme. 
ğe karar vermiştir. 

Kendisine, kabul ettiği ağır vazife
de muvaffak olması hususundaki te • 
mennilerimi arzetmek isterim ve bun!.1 
yaparken de hepinizle mutabık bulun. 
duğuma kaniim. Yine şahsen kaniimt 
ki bağlılığını ilan etmekten asla fa _ 
riğ olmadığı nizam ve hakkaniyet pren. 
sipleri onun muvaffakıyetinin ga • 
ran tileridir. 

Ekselans Cevat Açıkalıııın müessesa 
tınrzın teessüsündeki hisseye iştira
kinden ve bana şeref veren itimatlı 
teşriki mesaisinden dolayı kendisine 
teıekkürde bulunmağı unutmak iste • 
mem.. 

Cevat Açıkalının ~eclis meselelerin. 
deki geni§ anlayıır, kültürünil ve Ha. 

tayın istikbali için kati bir devrede 
Fransız • Türk dostluğunun kuvvet _ 
lenmesine olan şahsi yardımını da teb
cil etmek isterim. 

Keza, Fransız • Tilrk dostluğunun 
sıkılaşmasında Sancak Türk ordusu· 
nun hisseye iştirakini de kaydedece. 
ğim. Askerler birbirlerini daha çabuk 
anlarlar, ve harp sahnelerin dedoğan 
mütekabil takdir hisleri burada çok 
hizmet etmiştir. Ordular arasındaki 
antant tamdır ve dostluğun mührünü 
taşımaktadır. Kendisine olan şahsi 
dostluk hislerimi anlamış olduğuna 
şüphe etmediğim Albay Şükrü Ka. 
natlıya teşekkür ederim. 

Şimdi Abdürrahman Melek'e de bi
hakkın layık olduğu yeri ayırmam la

'zımdır. Son aylar içinde kendisine tam 
bir itimat göstermiş olduğumu ve o. 
nun doğruluk. samimiyet ve azimkar. 
lığının bana tevdi edilmiş olan nazik va 
zifede bana pek büyük yardım etmiş 
olduğunu scylersem. hakkında bundan 
daha güzel sitayişte bulunabilir mi • 
yim? 

Şuna kaııiim ki, Tayf ur Beyin a. 
zinıkar ve dirayetli idaresi altında ve 
doktor Abdürrahman:tı isbat etmiş ol. 
duğu mümtaz vasıflar sayesinde Ha· 
tay müessesatı ve ekonomik hayatı 
statüsünün, anayasanın çerçevesi ve 
s~lh içinde süratle ahenkli bir inkişaf 
?o~ecektir. Keza mülki tamamiyetin 
a~ılleri olan Türk ve Fransız cümhu· 
rıyetlerinin ona karşı olan alakaları 
yeni devletin istiklali için en güzel bir 
bürhandır. , 

Türkiye cümhuriyeti ve onun yük. 
sek şefi Atatürkün, Fransız cümhuri. 
yeti ve Cümhurreisi Lebrunun, Suri
ye ve Lübnan Fransız f ev kala de ko· 
miserinin Eereflerine ve Sancağın refa. 
hma içiyorum. 

ği son tarzı halli ancak etrafile tetkik 
ettikten sonra bu bapta bir karar 
verebileceklerini tesbit etmişlerdir. 

BENESİN NUTKU 
Prag, 9 (A.A.) - Rıeisicümhur Be

nes, yarın saat 18 de radyo ile Çe
koslovakyamn ekalliyetlere ait siyase. 
tini izah eden mühim bir nutuk söyli. 
yecektir. 

SüDETLERiN NOMA YtŞI 
Prag, 9 (A.A.) - Dün 1900 Sil. 

det nümayişçisi Frivaldov meyda. 
nıtnda tcplanarak Alman milll marşla. 
rınr söylemiş ve sonra mahalli hüku
met konağı önüne gelerek camları kır. 
mıştır. 

Nümayişçiler, üniformalı bir polis 
amirini şehrin kapılarına doğru sü
rüklemeğe teşebbüs etmişlerse de da. 
ğıtılmrşlardır. 

Prag, 9 (A.A.) - Dün gece saat 
19,30 da dfüt bin Südet nümayişçisi, 
Kurumlofta gürültülü nümayişlerde 

bulunmuşlardır. 

Muarızlarının bulunduğu bir sokak. 
ğa girmeğe teşebbüs etmişlerse de po. 
lis kordonu ile karşılaşmışlardır. 

Polis, süratle asayişi iade etmiştir. 
Prag, 9 (A.A.) - Resmi bir tebliğ 

neşre.dilmiştir. Bu tebliğde B. Hodza.. 
nın bu akşam Südet Almanlar fırka
ıı mümessillerini kabul etmiş olduğu 

beyan edilmektedir. 
Bu görüşme esnasında M.cravska -

Ostrava hadisesinin tasfiyesi mevzuu 
bahsolmuştur. Hadise tamamile tasfiye 
edilmiş ve müzakerelerin mevsimsiz 
olarak inkitaına sebebiyet vermiş o
lan maniala.rın ortadan kalkmış olduğu 
müşahede olunmuştur. 

B. Hodza, tarafın.dan Südet mümes. 
sillerine verilen malumattan sonra, 
Südet mümessilleri, başvekile fırka. 

!arının Alman mes.elesinin halli için 
müzakereye devam edeceklerini söyle. 
mişlerdir. Yarın saat 11 de müzake
ratın devamına karar verilmiştir. 

Berlin, 9 (A.A.) - Gazetelert Tay. 
ms gazetesinin Çekoslovakya arazi-
sinin tefriki ve Südetlerle meskiln 
memleketlerin ayrılması hakkında -
ki neşriyatı mevzuubahsetmekte ve 
ehemmiyetle telakki etmektedirler. 

Gazeteler, tahammül edilmesi ihti • 
mali kalmamış bir vaziyetin yenicıen 

gözden geçirilmesini istemek için MiL 
!etler Cemiyeti misakının bu baptaki 
maddesini ileri sürmektedir. 

Bununla beraber, "Su uyur, dtiş
man uyumaz" diye meşhur bir ata
lar sözü \·~rdır. Bütün gayretlerine 
rağmen düşmanların karşılaştıkları 

muvaffakıyetsizlik gene timitlerinl 
kırnnyn.caktır. Hepsi de ·birer pusu 
içerisine ~ekilerek hA<liselerden isti
fade etmeP;e, gene Hataylılar ara
sında geçimsizlikler uyandırmağa ça,.ı 
lışacaklardır. Bu noktadan HataY, 
halkmm, bilhassa Hatay Millet Mec
llsi dzalarınm da çok uyanık durma
sı ldzmıdır. 

Atatürk Hatay Ulk:esi t~ln tstiklAl 
vaadederken, borada bulunan bütün 
vatandaşlar arasında müsa,·at, ırk 

ve elin ve dil farkı gözetmeksizin ek
seriyeti teşkil eden Türkler ile bera
ber biitU:n azlıklarm da ayni medenl 
,.e si~·asi haklara sahip kılınmasm.ı 

istemişti. Buna rnukabn herkesin bl· 
lllistlc;na. kanana riayet ile mükellef 
olacaklan da tabü i<Ii. IJatay Millet 
Meclisinin anayasa içerisine koydu· 
ğu mühim bir madde Hatııy vatan
daşlarmm bu kanuni vaziyetlnl pek 
güzel tesbit etmiştir. Her halde Ha-

R U• • ş t ü Ara s Ce ne v reye g i d 1• y 0 r ta.y l\111Iet l\leclisfnbı kanunlarına rı-
ayet eden Hataylılar ırk, elin ve dil 

Şehrimizde bulunan Hariciye vekili 
Dr. Aras, dün akşamki ekspresle Ce. 
nevreye gitmiştir. 

Hariciye vekilimizi istasyonda riya. 
seticümhur başyaveri B. Ceıaı, genel 
sekreteri B. Hasan Rıza, İstanbul 

vali ve belediye reisi B. Muhittin Üs

tündağ, Emniyet direktörü B. Salih 
Kılıçt Varşova elçimiz B. Ferit, Sof. 
ya elçimiz B. Şevki, Peşte .elçimiz B. 
Behiç, Hariciye Genel Sekreteri B. 
Numan Menemencioğlu, Sovyet büyük 
elçisi B. Terentiyef, Romen .elçisi B. 
Telemak, Yunan elçisi B. Refael, t. 
rak elçisi B. Naci Şevket, Cümhuri. 
yet İspanyası başkonsolosu B. Begon. 
ya, İran elçisi, Fransız müşteşarı ve 
daha birçok zatlar tarafından karşı. 

lanmıştır. 

Hariciye Vekilimiz istasyonda ken. 
disini karşılayanların .ellerini büyük 
bir samimiyetle sıktıktan sonra Fran... 
sa elçiliği müsteşarı B. Dö Monika i
le de bir müddet görüşmüşütr. 

Dr. Aras, saat tam onda şehrimiz. 
den ayrılmıştır. Gelinceye kadar vazi. 
fesine Adliye Vekili B. Şükrü Saraç. 

oğlu bakacaktır. farkı olmaksızm ekseriyetin malik 
Hariciye Vekilimiz Sofyadan ge. oldukları her türlü haklardan istifa· 

çerken ağlebi ihtimal Bulgar hariciye de edeceklerdir. 
nazın B. Köseivanof ile görüşecek, Hatay ülkesinin haric;:t emniyeti 
sonra doğruca Cenevreye ıgiderek Mil. Türkiye ile Fransanm müşterek ke-
letler Cemiyetinin konsey içtima~ faleti altında oldub"llndan Hataylıla,. 
ında bulunacak, ayrıca Saadabat pak. rın dahili emnJyctleri için en çok bin 
tı ve Balkan ittifakı hariciye nazırla. beş yiiz kişilik bir jandarma kuvve· 

tfnclen başka emniyet tcşldlfttı kurrile hususi surette görüşecektir. 
mağ;a ihti:yaçları bulunmıyacaktır. Dr. Aras, bu seyahati esnasında Ce~ 
İskenderun limanının genlş bir hin· nevrede Fransız hariciye nazırı B. 
terlanda malik olması da mnt~il bir Bone ile dahi mülakatta bulunacak, 
günıriik resmi ile idari masraflarını 

ve B. Bonenin Ankarayı ziyaret ta.. 
rihi kararlaıacaktır. temin edecektir. Şu halde Hatay 

halkmm me81lt ve mtlretCeh bir ha· 
Bu mevzu etrafında gazetecilere 

ı • yata mazhar olma1an için sadece iş 
beyanatta bulunan Fransa elçiliği müs. 

ve güçleriyle meşgul olmaları kAfi 
teşarx B. Dö Moniko, Fransız harici- gelecektir. 

ye nazırının ziyareti havadisini teyit On dokuz, yirmi sene sttren ıstı· 
yollu demiştir ki: raplı bir milcadele<len sonra talihin 

"Hariciye nazırırruzın Ankarayı zi-
Hataylılara getirdiği bu me.snt fstik-

yaret kararında bir değişiklik yoktur. lAl denin<len sükun içinde çalışarak 
Son vaziyetler dolayısile l•ı ziyaret istifade etmemek tarihe karşı kttfra-
sadece teehhüre uğramıştı. Fakat m nimet olur. 
muhterem Dr. Arasın Cenevre uya. 
bati esnasında, ziyaret tarihi iki ve. 
kil arasında tesbit edilmiş olacak. 
tır.,t lzmir 

ASIM US 

kurtuluşu 

10.000 Yahudi genci 
(IJst tarafı t incide),, 

insan taşıdı. Bu kadar kalabalık şim· 
diye kadar İzmirde hiç görülmemiş· 
tir. Sokaklarda yürünemiyordu. Varşovadan (İntransigant) gazetesi \ 

ne yazılıyor: 
Varşovada bir Yahudi muhaceret j 

hareketi hazırlanıyor ve bu harekeL 
adeta tarihin en eski devirlerinde· ı 

ki muhaceretlere benziyor. Bu yeni 
muhaceretin maksadı bütün dünyada 
Yahudilerin maruz kaldıkları zulfım 

ve itisafları protesto etmektir. İşte bu , 
maksat ile Dr. Vilhelm Rittel, başına ~ 

bir çok Yahudi genci ve Yahudi kızı 
toplamıştır. Kendisi bu gençler ordu. 
sunun başına geçerek yaya olarak hep· 
sini Filistıne götürecektir. 

Doktor Vilhelm Ritter, Yahudi fa. 
şist partisinin reisidir. Vakıa Yahudi
likle faşistlik birbirine zıt görünen iki 
tabir ise de hadiseyi ifade etmek için 
bundan daha münasip kelime buluna. 
maz. 

Lehistanda on bin Yahudi genci. şef 
lerine bütün mevcudiyetleri ile itaat 
edeceklerine dair yemin etmişlerdir. 

Bu gençlerin sırtlarında mavi gömlek 
vardır. Gömlek üzerinde göğsün sol 
tarafına tesadüf eden kısmında Da
vud yıldızı işlenmiştir. Faşist Yahudi. ,, 
lerin selamları tıpkı Almanların Na-

• 
:ıi selamlarına benzemektedir. Arala . 1 

rında parola olarak kabul edilen işa· f 
rette: 

- Hayl İsrail! 
Sözüdür. 

riyeyi geçerek Filistine varacaklar
dır. 

Şimdiki halde bu yaya muhacirler 
ordusu için lazım olan şey hükumet. 
ten müsaade almaktan ibarettir ve bu 
müsaade meselesi işin en mühim cihe· 
tini teşkil etmektedir. Zira İngiltere, 
hükumeti Filistine toplu olarak bir 
hamlede on bin kişinin girmesini asla 
hoş görmemektedir. 

Bununla beraber !ngilterenin mü. 
saadekar olmaması Yahudi gençlerini 
korkutmuyor. Vilhelm Rittel, bu me· 
seleden gazetecilere bahsederken şöy. 
le demiştir: 
- Biz mutlaka Filistine gideceğiz. Zi· 

ra Filistin hududunda vuruşarak öl. 
mek, Lehistan topraklarında açlıktan 
ölmeğe elbette müreccahtır. Bizim 
maksadımız bütün dünya efkarıumu· 
miyesinin dikkatini Yahudi meselesi 
üzerine çekmektir. Biz ne kurşundan, 
ne Araplardan, ne de İngilizlerin polis. 
!erinden korkmuyoruz.,, 

Posta teftiş heyeti 
reisU~I 

Ankara, 9 (Telefonla) - Açık o
lan posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü teftiş heyeti reisliğine Da
hiliye emekli başmüfettişlerinden Bay 
Hüsnü Toköz, hukuk müşavirliğine 
askeri temyiz mahkemesi sabık aza 
mülazımlarından askeri adli hakim 
Bay Hamdi Tancim tayin edilmiştir. 

Yedi bin Yahudi gencı, uç bin de 
genç Yah:ıdi kızı birkaç gün içinde 1 

Varşovanın büyük bir meydanında top / 
!anacaklar, sonra yaya olarak Filistin 

1
---

0
-

0
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yolunu tutacaklardır. j 
Bu on bin faşist Yahudi genci Ro- ( İzmir, 9 (Hususi) - Donanma bir-

manyayı, Bulgaristanı, Türkiyeyi, Su. lik talimlerinden limana döndü. 

Bu sabah evvela Şehitlik ziyaret e. 
dildi. Söylevler verildi. Şehitliğe çe
lenkler kondu. On buçukta asker 
üç koldan !zmire girerek istirdadı 
temsil etti. Kışlaya merasimle sancak 
çekildi. Merasime tayyareler de işti· 
rak etti. 
Karşıyakada Atatürkiln valdesinin 

mezarı ziyaret edildi. 
Öğleden sonra askeri geçit mera.si. 

mi yapıldı. Atatürk ~bidesinin altın. 
da toplanıldı. Çelenkler kondu. 

İzmirlilerin Büyük Öndere bağlı • 
lıklarını teyit eden telgraflar çekildi. 
Gece karada, denizde fener alayları ter 
tip olundu. İzmirliler büyük bir baY." 
ram günü yaşadılar. 

Maarifte tayinler 
Ankara, 9 (Telefonla) - Üçüncü sı

nıf maarü müfettişlerinden Fethi Is· 
fendiyar oğlu ve Necmettin Bora ikin. 
ci sınıf müfettişliğe terfi etmişlerdir· 

Ordu maarif müdürlüğüne Samsun 
ilk mektep müfettişlerinden Hakkı Na. 
mi, Diyarbakır maarü müdürlüğüne 

Malatya ilk mektep müfettişlerinden 
Yusuf Ataman tayin edilmişlerdir. 

Maden aramaları 
Ankara, 9 (Telefonla)-Divriğide ha. 
riçten görülen demirden gayri gömülü 
demir servetini tesbitetmek üzere muh • 
telif mmtakalarda sondaj ameliyesine 
başlanmıştır. Espiye ve Gümüşhane· 
de bu sene maden aramalarına daha. 
geniş mikyasta devam olunuyor. Bun.. 
dan başka Turhal civarında da anti. 
muan aramaları hayli ilerlemiştir. 
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ı stanbol Şubesi MUdDrliiğünden: 
Yalova kaplıcaları methallnde- 2 kilometre mesafede elektrik 

santralı elvarmda göstertlecek mahalde pazarlıkla bir kuyu kazıla
caktır. Pazarlık 15 EylUl 1938 perşembe günü saat (10.30) da yapı
lacaktır. Şartname ve resmini görmek istiyenlerin Me ... bani Şubesine 
müracaatları. 

---------- - - -

Vagonların tahm•• ve tahliye müddetleri: 
6-10-938 tarihinden itibaren Derince, Mersin ve Samsun liman ve is· 

tasyonlarında dahi altı mesai saatine indirilmişitir. Sayın alakalılarm şu· 
maj ücreti vermemek için vagonlarını bu müddet zarfında tahmil veya tah. 
liyc etmeleri menfaatleri iktizasmd:ı.drr. 

(3559) (6226) .. 
Muhammen bedeli 2395 lira olan 9 kalem muhtelif cins ve evatta kofre ile 

toprak kablosu 29-9-1938 perşembe günü saat 10.30 da .Hayd~paşada gar 
binasındaki satın alma komisyonu tarafından açık eksıltme ıle satm alı. 
nacakhr. 

Bu işe girmek isti yenlerin kanunun ta~in etti~i .:esaik. ve 179 lira 63. ku· 
ruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksıltme günu saatıne kadar komısyo 
na müracaat'an Ja:mndır. Bu işe aitşartnameler Haydarpaşada gar binasın.. 
~aki komisyon tarafından parasız ola. rak dağıtılmaktadır. (6282) 

Fev ka iade nakliyat mevsimi sebebi le 3 birinciteşrin 938 tarihinden itiba.. 
ren ikinci bir iş'ara kadar vagonların 24 saatten ibaret olan tahmil ve tahli. 
ye mühletleri Haydarpaşa. Derince, lzmir, Samsun ve Mersinde 8 mesai saa· 
tine \"t: di<Ter istasyonlarda da 6 mesai saatine indirilmiştir. :-, 

Oğle tatili saatleri mesai saati sayılır. Bu miihletler dahilinde tahmil ve. 
ya tı:ıhliye edilmiyen vagonlar Şomaj Ucret!ne tabi tutulacaktır. 

Sayın alakadarlardan mtinakalatm süratle yapılabilmesi için lüzum göril. 
len bu tedbirlere imtisal eylemeleri rica olunur. (6126) 

Muhammen bedeli 55075 lira olan muhtelif ateş tuğlaları 24-10-938 pa.. 
zartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
o. lmacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4003,75 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini a.yni gün saat 14 e kadar komisyon reis. 
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 275 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta· 

dır. (6141) 

Allm ve satımlara gireceklerin 
dikkat nazarlarına : 

16-9-938 gününden itibaren (16 dahil) muhtelif _gazetel~rle Han edilen 
ahm ve satımlara ait açık eksiltme ve pazarlık ihalelerı bu tarıhteıı sonra saat 
on dört buçukta yapılacaktır. 

Kapalı zarf usulile yapılacak eksiltmeler için saat 14 e kadar zarf kabul 
edilir. 

Bu saatten sonra verilen zarflar kabul olunmaz. Zarflar saat 15 de açıla. 
caktır. 

16-9-938 gtintine kadar olan ihaleler kemafıssabık saat II de yapıla
caktır. Keyfiyet ilgili olanların ehemmiyetle dikkat nazarına konulur. (B) 

(6298) 

'· •.. ··•.:.s.:.. 5 ;ew "™UI • '· . . .!(' .. .• • 

Akay işletmesinden; 
1 - Yürükali iskelesine 12 Eylülden itibaren vapur uğra.mıyacaktrr. 
2 - Pazar günlerine mahsus tarl!ede 233 No.lı seferler Hlğvedilecel<tir. 

ZAYİ 

G!.'lcnbcvl orta okulundan aldığım 18. 8. 
927 T. 503 No. tasdiknameyi zayi ettim. 
C~kisinin hukmü yoktur. - Niua=i Coral. 

TAKSl:H BAHÇESt 

8u akşam Palmcranın büyük san'at ge-
cesidir. Zengin program. . 

/sfanbul Asliye 6 ncı llukuk Malıkenıe· 
sinden: 

Kadriye tarafından füımitlc Yenimahalle 
Hızırbey c::ıddesl (18) num::ırad::ı iken ha· 
len ik:-ımclgahı meçhul olan kocası Canbuz 
Necmi ııleyhine ik:-ıme eylecli~i Jıoş:ınma 
dava~ııı ın icra kılı nan nwhrıkcıııesi sonun
da: Türk kanunu medenisinin 13t, 142, 
148 ve t:>O inci mad<lclerinc leYfikan bo
şanm:ıl:ırına ve müd<leialeyhln ~ir sc~c 
müdclctle b:ışkasiyle evlcnml'mesıne daır 
verilen 30 - 5 - 938 tarih ve 93712287 mı
mar:ılı hiikmün dahi ıniiddei:ıleyhin ika
metgı1hıoın mcçhuliyetine binaen on beş 
,run müdnelle il!ınen tebliğine karar veri
lerek bu baptaki hüküm fıkrasının tebliğ 

yerine gc~·ıfü'k iiure mahltcmc dinnlı::ınc· 
~ine talik cdihliği ilı'.ın olunur. 

.(V. P. 2586) 

Askeri Fabrikalar 
ilan lan 

llAo iptali 

18-10-938 salı günü saat 11 de 
kapalı zarfla ihale edileceği Ankarada 
resmi guetede, Ulus ve lstanbtılda 
Kurun gazetelerile 1 eylul 938 tarihin. 
de ilan edilen 23 ton gliserin gfüiilen 
ltizum ve ihtiyaca binaen pazarlıkla 

ihale edileceğinden mezkur gilnlerd~ 

çıkan ilan hükümsüzdür. 
(6118, 

Müteahhit nam ve hesabına 23 ton 
gliserin alınacak. 

Tahmin edilen bedeli 16.100 lira o· 
lau 23 ton gliserin askeri fabrikalar 
umum müdürli!ğti. merkez satın alma 
komisyonunca 15 eylfıl 938 perşembe 
günü saat 10 da pazarlıkla ihale edL 
lecektir. 

Şartname parasız olarak komisyon. 
dan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan 1207 lira 50 kuruş ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 Uncü maddele. 
rincleki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (6117) 

ı - Se!imiye Tümen birliklerile Ka· 
radeniz Boğazı birliklerinin mart 939 
sonuna kadar ihtiyaçları olan 15000 
kilo kuru soğan ile 30500 kilo patates 
açık eksiltme suretile satm alınacak.. 

tır. 

2 - Eksiltme günü 28 eylül 938 çar
şam ba giinü olarak tesbit edilmiştir. 

150()0 kilo kuru soğanın eksiltmesi sa. 
at 14 de ve 30500 kilo patatesin eksilt
mesi de saat 15 de Selimiye Tümen As. 
kerlik dairesi binasındaki Tümen satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - 15000 kilo kuru soğanın tahmi· 
ni fiatı 1080 lira olup muvakkat temi
natı yiizde 7,5 tan 81 Jira.dır. 30500 .ki· 
lo patatesin tahmini fiatı 2287 lira 50 
kuruş olup muvakkat teminatı 171 IL 
ra 87 kuruştur. Muvakkat teminatları 
eksiltme saatinden evvel Tümen muha· 
sebe veznesine yatırrlmış olacaktır. 

4 - Patates ve soğana ait şartname 
ve vasıfna.meler her gün komisyonu. 
muzda görülebilir. 

5 - İsteklilerin bu işle meşgul ol -
duklanna dair vesika ibraz etmeleri 
şarttır. (6271) 

ı 5 tan b ı.ı r. 'K.o m uta~ ı ~ ğ ı ~ 
Satınalma ·· Komisyonu ılanları 

Orhaniye kışlasında garaj, ahır ve 

_J T-KURUN 10 EYLOI: 1938 

Ankarada Atatürk bulvarında. yaptırrlacak depo ve imalathane in§aatı 
müna~asasma ait olu? ~O, 31-:-S-:-19a8 ve 2, 5--9-1938 tarihlerinde intiıar 
eden ılfuılarımızın Il ıncı madc.esınde yatırılması icap eden teminatı muvak. 
kate akçesi yanlış olarak (4495.73) lira kaydedilmiştir. Bu işe ait muvakkat 
teminat akçesinin 11207 lira olduğu tashihen ilan olunur. (6196) 

I - Ankarada Atatürk bulvarında şartname ve projesi mucibince yaptı
rılacak depo ve imalathane inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 199.146 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 11.207 
liradır. 

III - Eksiltme 1~938 tarihine rastlıyan perşembe günli saat 11 de 
Kabata.şta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak· 
tır. 

IV - Şartname ve projeler 9.96 lira bedel mukabilinde jnhisarlar leva· 
zım ve mubayt.at şubesile Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin bir mukavele ile yaptıkları bir 
binanın taahhüt bedelinin yüz yirmi bin liradan aşağı olmaması ve kendileri 
bizzat yüksek mühendis vya mimar olmadıkları takdirde tekliflerini bunlar. 
dan birisile müştereken yapmaları ve mukaveleyi birlikte imza etmeleri ıa.. 

zımdır. Eksiltmeye girebilmek için icap eden vesikalar eksiltme gününden 
bir hafta evveline kadar inhisarlar umum müdiirluğü inşaat şubesine gösteri. 

leC'ı•k ve .qrıca. fenni ehliyet vesik . .ı. sı alınacaktır. İstekli ile birlikte teklif 
yapacak olan fen adamının dahi ayrıca müteahhitlik yapmış olması eart de_ 
ğHdir. 

VI - MühUrlU teklif mektubunu, kanuni vesaik ve inşaat şubemizden a. 
lınacak fenni ehliyet vesikasiyle muv&.kkat güvenme parası makbuzu veya 

banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü 
en geç saat 10 a. kadar yukarda adı geçen alım komisyonu başkanlığına mak
buz mukabilinde verilmesi lazımdır. (5953) 

I - Şartna.m.eai mucibince satın alınacak 100.000 adet 100 lük tuz çu• 
valı kapalı zarf wıulil ile eksiltmeye konmuştur . 

II - Muhammen bedeli beheri 41 kuruş hesabile 41.000 lira ve muvakkat 
teminatı 3.705 liradır. 

m - Eksiltme 21-9-938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 11 de. 
Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak.. 
tır. 

IV - Şartnameler 2 lira bedel mukabilinde İnhisarlar levazım ve müba. 
yaat şubesile Ankara ve lzmir ba.şmUdürlüğünden alınabilir. 

V - Mühilr1ti teklif mektubunu, kanuni vesaik ile yüzde 7,5 gilvenme 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalt 
zarfların eksiltme gllnil en geç saat 10.30 za kadar yukarda adı geçen alım ko· 
misyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi laznndır. (6099) 

1 - Şartnamesine ekli listelerde yazılı ebat üzerinden şartname mucibin_ 
ce 1 No. lt tipten 500 adet ve 2 No. lı tipten 500 adet ki, ceman 1000 adet 
portatif içki sandığı açık eksiltme usulile yaptırılacaktır. 

II - Muhammen bedeli beheri 363.41 kuruş hesabile 3634.10 lira ve mu· 
vakkat teminatı 272,55 liradır. 

ın - Eksiltme 1~9-938 tarihine rastlıyan cuma gilnU saat 11 de Ka. 
bataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her giln sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güven. 

me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(6012) 

Nafia Vekaletinden: 
ıo Te~rinievvel 938 pazartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekaleti 

binasında malzeme eksiltme komisyonu odasında ceman 1500 lira muhammen 
bedelli Haydarpaşada sif eupalan teslim şartile 10000 adet telgraf fincanmm 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvaı::rnt teminat 112,50 liradır. 
Eksiltme sartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafıa Vekfileti malzeme mü, 

dür!üğündcn parasız olarak alınabilir. 
isteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılr vesikalarla birlik· 

te ayni gün saat 11 de komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. (5675) (3218) 
' 

hangarları tamir ettirilecektir. Açık Orman Koruma Genel Komutanlı~ıodan •• 
eksiltme ile ihalesi 21 eyllıl 938 çar. t§ 

şamba günü saat 10 da yapılacaktır. !stanbuld~ Sirkecide yaptırılacak olan Orman koruma ambar binası in. 
Muhammen keşif bedeli 8515 lira 80 şaatı yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 25814 
kuruştur. tik teminatı 639 liradır. lira 58 kuruş ve ilk teminatı 1936 liradır. Eksiltme ve ihalesi 23 eylul 938 

Şartname ve &iiresi 43 kuruş muka. cuma günü saat on birde 1stanbulda Tophanede 176 numarada Orman koru· 
bilinde ait olduğu ~ubesinden almabi- ma genel K. ambarı binasındaki satın.ılma komisyonu tarafından yapılacalL 
lir İsteklilerin ilk teminat veya mak.. tır. Buna ait keşif, plan ve şartname ler Ankarada orman koruma genel 
buzlarile ihale gününden sekiz gün ev. komutanlığı ile !stanbulda mezkfır ambardaki satınalma komisyonunda. 
vel İstanbul Nafıa fen müdürlüklerin· dır. İsteklilerin 2490 sayılı kanuna tevfikan teklif mektuplarını ihale saatin-
den alacakları vesikalarile 2490 sayılı den bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (3536) (6129) 
kanunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı ------------------------------
vesikalarile beraber belli gün ve saat. 
te Fındıklıda komutanlık satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (6015) 

Ayaz.ağadaki süvari biniclik okulu. 
nun ot ve saman ambarlarının tamiri 
ve transformatör binasının inşası ve 
harici elektrik tesisatının ihalesi 21 
eylUl 938 çarşamba günü saat 10.30 
da yapılacaktır. 

Muhammen keşif bedeli 6464 lira· 
dır. Ilk teminatı 485 liradır. Şartna.. 
me ve sairesi 33 kuruş mukabilinde 
ait olduğu şubesin<fen alınabilir. Is. 
teklilerin ilk teminat makbuz veya 
mcktuplarile İstanbul Nafıa fen mil· 
dürlüklerinden ihale gününden sekiz 
gün evvel alacakları vesikalarile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 
yazılı vesikalarile beraber belli gün 
ve saatte Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (6016) . 

P. T. T. Umumi MUdürlüğüoden: 
Ankara radyosu için müsabaka ile bir kaç spiker alınacaktır. Taliplerin 

~~e~ehal yüksek tahsil görmüş olmaları ve en az yabancı bir dil, (fransızca, 
ıngılızce veya almanca) bilmeleri meşruttur. 

Telaffuzları düzgün ve sesleri mikrofona müsait olmak ta lazımdır. Veri· 
lecek ücret taliplerin ehliyet ve muvaffakıyeti derecesine göre tesbit edile· 
cektlr. 

Talip olanların 20 Eylf.ıl 938 tarihine kadar Ankarada P. T. T. umumi mü. 
dilrlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. (6204) 

.. Ce,o i 2 ~, Levazı:m , satına ı m a 
. ~- . ,. K ·om is yon u .- i 1 an r"a r ı 

1 - 3--9-938 tarihinde pazarlıkla yapılan mUnaka.sasında talip çıkma
dığından 15-9-938 tarihine rastlryan perşembe günü saat 14,30 da pazarlık 
la yapılmak Uzere münakasaya konulan 78.650 kilo zeytin yağının tahmin 
edilen bedeli 39.650 liradır. 

2 - Muvakkat teminatı 2490 lira 38 kuruş olup şartnamesi her gün ko. 
misyondan 191 kuruş mukabilinde alrnabilir. 

3 - Isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde belli gün ve saatte 
Ka.sımpaşad& bulunan komisyon başka.nlığma. mUracaatla.rr. (6210)~ 
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tP Sonbahar Geldi 
Ve kı~ yakla,ıyor Elhiscye dair ihtiyaçlarınızı şimdiden ~latada me.§hur 

~EKSEL 
Büyük Elbise Mağazasında 

Her ycrdrn UCUZ Ye TE MI NA TLI alabilirsiniz. 
Şu ced~lden bir fikir edinehilirsiniz. ~ 

==ı 
c;I 

--=ı ERKEKLERE 
- PARl>~SüLEH ••••• 

TRENÇKO.fLAR ••• 
TR EH~K(lTI.. ,ı\ R ••• 
PARDESüLEH .••• o 

VIUŞ ~MBALAH •••• 

Liradan hibaren -~~ 
10 .,/ -c§ 

Kumaştan • • • •. :z = 

.lUubtelif • • ••• • 11 -~ 
Empcrmcahilizc • • 
(ı::ılrnnJiıı cnıııcrnıcnbilizc 

Her renkte • • • • 

KADINLARA 
Gavet zengin çeşit ve sen model üzerine 

MUŞAMKAl..AR •••. 
MUŞAMBALAR •••• 

• • • • • • • • • • 
İpekli düz ••••• 

_- -z 

1~.,,2 -~ 

18 fi 
11 .,/2 I 

~ 

13 

· VI A N ·r O IJ A R ••• 
PAH l>ESüLhR ••••• 

tçOCUKLARA 
L~IU~/\MôALAH •••• 
PAROESüLER •••• 

\'ünlü • •• • • • • 
Gabardin • • • • • 

Her renkte • • • • • 
Gabardin • • • • • • 

6 .,/:z 

9 
- TRENÇK() fLAR ••• Her renkte ••••• 7 

ERKEKLERE ıeniyi yerli ve İngiliz Kumaşlardan iki Prova ile Ismarlama== 
PALTO, PARDESü ve Y..OSTOMLER. yapılır. il 

İ tanbnl T •ıTLE dahi muamele § 
için vardır ~ 

İhtnr. Taşra.dan gelecek sipatI§ mektuplarına 6 kuruşluk l ~ 
Posta Pulu Konul malıdır. 

Galata E K S E L S y Mağazasında 
Karaki>y atılmaktadır ~ 

.ül ~ımım lı1 ınııınliıııl ınnmi ınıııııınııoo1111ınıınıına111ırn~•~ ımmımllilllı nı Bmmmmırıınıınıe 

r W *'®*&!ML EWWW ·'* ., 

·oENiZBANK 
ı.,tanbul Şubesi Müdürlüğünden: 
Mübayaa edileceğini 4. 5, 7 Eylül 1938 tarihli muhtelif gazetelerle 

ilan ettiğimiz Diesel M ,,töri'nc aid teklifin kabul müddeti 15 Birinciteş· 
rın 1938 tarihine ka<lclr temdit edilmiştir. 

...................... 
: t. 
: 14 Eylül ~~~~~M~~ Günü çıkıyor : 
• • • • • • 
i 3 esımli a t i • • • • • 32 • 48 sayfa içinc!e bilhassa kadınları alnkadar edecek yazılan, en güzel hikaye ve • 
• • • romnnlan ihtiva ettikten baıkn • • • 
: 1000 kelime ile : • • 
5 Kendi kendine İtalyanca 5 
• • • • derslerini vcrmiye başlıyacaktrr, bu dersler ayrı bir kitap §ekline sokulabilecek • 
• • • tarzda neFcdilecektir. • 
• • : Bütbn manasile tam ve dolgun bir mecmua olmak hedefini güden : 

: 1938 RESiMLi HAFTA mecmuasını : 
• • : Yalnız S Kuruşa satınalabileceksiniz : 
• • : Şimdiden bayilerinize sinari§ ediniz. : 
• • • 1938 RESiMLi HAFTAYA ilan vermek arzu edenler • • • 
• latanbul Ankara caddesi 105 numarada Kemalettin lren ilan Bürosuna müracaat • • • 
: etmelidirler. : 

···········································••rı••······················ 

ü~ 
0 1k an Oü~~~ü 

Dire tör üğündeo : 
1 - ilk, orta ve lise kısımlanna yablı ve yatısız, kız ve erkek talebe kaydına ba~lanmıttır. 

2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiyenler bir an evvel müracaat etmelidirler. 

3 - Eski talebe eylülün onuncu gününe kadar gerek mektupla, gerek mektebe baı vurarak kaydını yenilemelidir 
Eski talebenin 'eylülün onundan sonra yapacaklan müracaat kabul edil miyecektir. 

4 - Sekizinci ve on birinci amrflann bütünleme ve engel sınnvlan eylülün birinde diğer ıınıflann eylülün yedi
ıinde ba lıyacakbr. 

5 - isteyenlere mektebin kayıt prtlarmı bildiren tarifname parasız gönderilir. 

, " Kese k ağ 1 d ı _____ , l _____ A_d_r_e_s :_Ş_e_h_z_ad_e_b_a_şı_P_o_ıi_s -ka-ra_k_o_ıu_a_r_k_a_sı_._T_e_le-fo_n_= __ 2_2s_3_4 ___ __,ıı 
-e. ı. ,,. ~ J ,"' ·• : .. -: ~ .; . . r • - ~ , ' • • ~ " ' . . ' · .. \ . . . . ... ,., 

Ya Pli a bl• ıe ce k k a"' g\ı/ ) ti ar , ......... -.---==::::-mr:~;=::: Lises~ ~ ~i~t ~~u~ ~~sisi 1:~;:::::::::::::::::::: ........ -rn.:a 
ft Ilk - Orta - Lise ve Ticaret sınıfları Leyli - yarım leyli - Neha ri 14 eyl\ılde tedrisata başlıyacaktır. 

lstaobul Belediyesinden : ~ Kayıt için her gün 9 dan 12 ye kadar okula müracaat olunabilir. Fazla tafsilat almak istiyenlere prospec.. h tUs gönderilir. 
Yazı:h ''c bauh kigıt1arın 8'esc kağıdı olarak kullanılmamasına dait" ; Ad lst b 1 G 1 t K k v N 2 

olan 3517 sayılı i<anunun 'birinci maddesinin ikinci fıkraaıntn •onunda n res: an u ' a a a, artçı nar so agı . o. 
5i 11 ---·-·--.. ·ı:..ı·ı·······-.. •ı:--:::::n::t Telefon .42095 mı:::m::mm::::mm111mı•' ''neşn ruh'Hf alınağ-a bağlı rnıatbualardan yapılan kese kiğıtlnn hakkında AL 112 1 ıuc .aı. .......................... .._. • ..,... ....... _ ....................... • • ............ ······-· • 

yuknnki fıkra hükmü tatbik olunmaz,, denilmesine göre bu kanun .... ::::::0.:::::::-.:.-.::=:::.-:::::::::::.-:::::::::r--r.::::~~ p k 1 F" i t ~"=··=-===.:--·----··--™ 1 ·········································-··················· s ey z a ,.··················-····················-··· ··-··· h k . '- .... ·ı 1 d ı·kad ı b't• k ···········-····················-··········-················ " .•••.•••••••••••••••••••••••••••.•••••••.••••• ......-•••••••••• ü miınün gazete ve mecmuawıra §amı o ma ığı e a ar arca ı ınme x:ıı W 

~-u--z_c_~_il_,_n_0_~-n_u-~--~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-U yablı ~o~az·çi ~iseleri y~ısız ~ 
···························~::~ ~aı~ı~~~~~y~~~~n~~~B•k~~F~~Smfucl~~~MM~da, ~~fft,• lld l'2"' l1A k iP.!!!. o ~ .. o i!!i • ~o~, ıs.ır~e ı ~ece 1 ~ l!:::!lli'ilSe m: liıc aınaflan Amavutköyünde tramvay caddesin.de Çifte Saraylarda kız ve erkekler için ayrı daivclerde. Her gün ii: 

Y 
• • ık • • ı • 1 • mı saat 10 dıtn 17 ye kadar yeni talebe kaydı için Çifte Saraylarda mektep idaresine mürar.aat edilebilir. tatcyenlere i~ 

U Ca U U 1 S e e rı Sii!!iii55S55i!:!!i:::555:!!i!'9iiii!!ii!Mii5 tarifname gönderilir. 36.210 Telefon. ::::::::::::::::::::=:=:im!!!!iiliiii:=r:!~ .................... r. ••••••• ::w:.............. . ................... :ı: •••••••••••••••••••••• ~ 
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Kayıt muamelesloe başlanmıştır iste
yenlere izah name gönderilir. (Çarşıka

Tiyatro caddesi, Telefon (20019) 

Teknik Okulu Müdürıüğünden: 
Tahmin fiyatı İlk teminat 

Cinsi Lira Lira K. 
Fizik aletleri J8 4889 366 63 
Kimya aletleri 38 41 :H 309 83 

Dolap, resim, masa ve taburesi 3 4990 374 25 
Okulumuza satın alınacak olan yukarda yazılı malzeme Ü~ ayrı şartname· 

de ihaleleri yapılmak üzere 2&-9- 93 8 tarihine rasthyan pazartesi günü sıra 
ile saat 14, 14.30, 15 de açık eksiltmeye konacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek ve ilk teminatlarını yatırmak üzere eksilt. 
medcn bir gün evveline kadar Yıldızda bulunan okulumuT.a ve eksiltme günü 
de 2490 sayılı kanun ile şartnamede yazılı belgeleri yanlarında bulundurmak 
suretile eksiltmenin yapılacağı Gümüşsuyu Yüksek mühendis mektebi muha.. 
sebesindeki satınalma komisyonuna gelmeleri. (G277) 

Konya V~ ayetinden: 
Ereğli, Karaman, Akşehir ve Meram suları güzergahlarının tcsbiti ile pro· 

jn \'e kcşüleriııin yapılmasının eksiltmeye konulacağı 22 ağustos 938 tarihinde 
ilan edilmiş ise de istekli çıkmadığından eksıltme 1 eyltı.ı 938 tarihine talik e. 
derek tekrar ilan edilmiştir. 

nrın edilen günde de istekli çıkmadığından dola:yı 3-9-938 tarihinden 
itibaren bir ay zarfında pazarlıkla intacına karar verilmiş olup isteklilerin 
3-10-9~8 günü snat 10 da vilayet daimi enciimC'nine müracaatları ilan olu· 
nur. (6239) 

Nevralji 0 Nezle 

E 
EGE TIYATnosu 

Nuri Genç ve nrkn
daşlnrı 10 Eylül Cu

martesi okşnmı 
Şehremininde 
nAYKL'Ş 

Salıriyc Tokscs 

Alemdar Sinemasl 
Cinayet masası 
Çalıkuşu 

Sahibi: ASL!vt US 
Ne§rİyat Müdürü Relik A. Scvengil 

Baş ve Diş ağrıları 

Dindirir 

BA.NK 
şubesi müdürlüğünden : 

Banh.-amıza aid de:ıız vesaitin.de kullanılan muşamba örtülerden 270 
adedi yağlattırılaca'l:tır. 1 şi:ı şartnamesi Materyel Dairesinden alınabilir. 
Tri-iifler en geç 20.9.938 tarihine kadar mezkur daireye verilmiş bulun
malıdır. 

P. I'. T. Umumı \'lüdürlüğünden ~ 
Etimesuttaki Radyodif!üzyon istasyonuna yüz elli lira Ucretle ve müsa~ 

ka ile bir atölye şefi alınacaktır. 
Bu şefin tesviyeciliği, tornacılığı ve soğuk demir işçiliği ~ok iyi oımal 

dır. 

Taliplerin 20 cyllıle kadar !stanbulda P. T. T. müdürlüğüne, 
Doğruca umumi müdürlüğe müracaatlnn ilan olwıur •. (6203), 
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ŞAKA 

KUMBARADAKİ 
PARALAR 

Kocası ç.ocuklarınm kumbara· 
sıru kırarak paralan çıkarmış, 

gitmiş antika bir kitap almıştı. 
Bundan karısı bir ahbabına bah· 
sediyordu. öteki sordu: 

- Ne kadar bir para idi bu? 
- Çok bir para değil 1 Ben o· 

nunla bu kış bir manto yaptırmak 
istiyordum ... 

NE GOZEL KAZAl 
Çirkin bir kadın, yüzünden a

meliyat yaptınnış, biraz güzelleş
mişti. Fakat, ameliyatı güzelleş· 
mek için yaptırdığını söylemiye 
utanıyordu: 

- Otomobille bir gezinti ya;>t
yordum, bir a_ğaca çarptım, yü
züm gözüm dağıldı, böyle oldu, 
diyordu. 
yaılı ve çirkince bir kadın: 

Bunu anlattığı ahbaplıı:rından 

- Aman kardeı ! dedi. Ne o
lursun o otomobili bir gün bana 
versene! 

yerlilerin nasıl yaşadık!arını a' 

raştıran alim bir seyyah, Avrupa' 

ya döndükten sonra kadınlann 

da hazır bulundukları bir mecli5-o 

te, gördüklerini anlatıyordu: 

- Bilhassa bir zenci kabilesi 

gördüm, ki kadınları erkeklerin'" 

den daha çıgındılar; kadınlarının 

dillerine halka takmışlardı l 

Dinliyen kadınlar, heyecanla 

kımıldandılar; içlerinden biri dt 
şöyle haykırdı: 

- Ne vahşet; ne dehşet! Biça· 

reler, dillerinde halka takılı haldo 

iken, hiç lakırdı söyliyemezlerl 
Kaşif gülümsedi: 

- Kabile kadınlarının, erkek, 

)erinden daha çılgm olmalannııı 

sebebi de bu zaten! 

- "Hayrr,, diye cevap vereceksen fU küçüctllr IW itine çok 
YOLDA EGLENMEZL~RSE .• 
Mezarlığa gitmitti. Mezarcıy:ı 

yarar .... 

- Oilum çok usludur, ba. 
,_ öiretınea- Bir yarMDUhk 
~ yanın:::.kine ceza verin, 
..... korbr ..• 

• 

lsıa a~adalci yalnıa adam bir 
mekl-.1p alıyor: "Bu mektubd 

kopya edip yedi kiıiye ıönder. 

mezseniz t.ımıza bir felaket 
aelecektir • ., 

sc;rdu: 
- Buraya bir cenaze gelecekti. 

Merasime yeti§emedim, doğru.dan 
doğruya b.uraya geldim. Acaba 
ne zaman gelir? 

Mezarcı, ıükQnetle cevap ver 
di: 

- Ez<1n biraz evvel okundu. 
Eğer yolda eğlenmezlerse on beı 
dakikaya kadar gelirler. 

MOZEYI ZIY ARET 
SEBEBi t? 

Müze idaresi, bir yenilik yap· 
mağı dütünmüıtü. Kapının yanı· 

na bir def ter konulmuıtu. Mak

sat da ziyaret~ilcrin adlarını, ne 
iş yaptıklanru ve ariularile bera· 
her müzeyi ziyaret saiklerini yaz
malanydı; bu, ileride bir iatatiı· 
tiğe esas olacaktı. 

Deftere 8 inci olarak adını ve 
çiftlik sahibi olduğunu yazan bir 
adam, ziyaretinin sebebini föyle 
anlatıyor: "Hava yağmurlu .. şeır 
siyemi de unutmu!um, ... Ondan!,_ 

KADIN DtLt VE HALKA!? 

Afrikanın balta girmemi! or
manlarına kadar girerek oradak 

.. 

- Y aimur yağdığı zaman 
~ itw~n ıulufonun.... 

@ 
Çocuğun baoası - '-· L .ı.;UD 

aizını İlçbJ'dm! Suıtur a.kalma 
!İmdi! 

Artistler arastııda 

- Gelec:elc filmde renldi hirçocuium olaoli,. 

~~taZt/;h 
~ . ...... ·~ 

İLAVE$İ 
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İloftolık KuRuN navesl 
Sayı: 141 Haftalık KURUN ııavesı Cumartesi, 3-9-1938 

Kadınsız, aşksız, modasız 
neler çalınabilir? 

. Hani oburun kırk hikayesi varmış, 
hepsi de baklava, börek üze.rine imiş. 
Onun gibi, bizim musiki güftelerinin 
de hemen hemen hepsi, ayni şey üze
rine ... işte size tam kırk, kırk beş se
ne örı:esinden ba§lıyorum saymağa: 

Haniya da o senin göbek atı'm 
Karyolada yan yabım ! .. 

* 
~aydincli Bursalı Bunalı 
Yar yolunu beklerim her sah. 

"' 

\ t 

Osman der ki ben yan~m imamm 
aman 

Yar aözüne inandım p:lı gıda .ay! 

* 
Güzellere bakanın. 
Mavi de · gözlük takarım, 

* 
Arabadan ntladım ben, 
Bu ıcvclaoon çatladım ben. ·· 

* 
Aman Eımam tombul tombul Eı-

mam 
Neredesin sen ayol kınalı yosmam? 

* 
Entarisi ala benziyor, 
Şeftalisi bala benziyor. 

* 
Şebabet gitti ,:e elden 
Baıundan gitmiyor sevda. 

* 
ikimizi bir odaya koysalar 

Yazan: Osman Cemal 
Ostümiize asma ki.lid vursalar. 

* 
lımari atan bilir kanaryam, 
Yalnız yatan bilir kanaryam. 

* 
T eJgrafın telleri 
Pamuk gibi ·elleri. 

• 
Kar yağar patır pabr bizim köyün 

daima 
Kızlar kurban olsun tuzlu bağına. 

* 
Ayva yolla, nar yolla 
Bir göbekli yar yolla. 

* 
Anne ben hastayım marul isterim, 
Haltannı bqma düğün isterim. 

• 
Bunlar eskilerckn bir kısmı, yani ça

bucak aklıma ~liverenlu. Yenilere 
gelince: Onlar da aşağı yukarı bunlar
dıttı far kaız şeyler : 

Bandırmalı kız, Bandmnab kız, 
Seni nasıl kandırmalı kız? 

* 
Adalardan bir yar gelir bizlere, 
Aman Allah gözlere bak gözlere. 

* 
Sevdim bir genç .kadını, 

Alsam onun tadını. 

* 
O alc§UD gözlerine bakarken 
VuruLJum sana bil ki çok erken. 

Sarı kurdelem san, 
Dağlara saldım yan. 

* 
Hey Bursah Bunab, 
Beli ipek konalı. 

* 
Alaa yaron beni koluJ18ı 
Kuıben olaam onun yoluna, 

Döktür döktür heyyy! 

* 
Bir Adalı, bir Modalı, l>ir Kadr, 

köylü kız . 
lkiai de yakb beni, ille K.addı:öylil ' 

* 
Darbukamı çalarmı, 
Duan ÇOf8r .dalanın, 

* 
Upklı im, Ufa)dı kız, 
Beli ipek lnı!aklı kız. 

* 
Sünneli gözlü çaplan '.Aytem. 
Ne de fıkır fıkmdalum 

* 
Diyorlar ki 8fk yalanımı. 
Tutulanlar hep aJclannvıl 

• 
Y ıllarea pefinde ailatan kadm; 
ffİcralll aiaemi clailatan kadın.· 

..._ 
Meşhur oburun Jmk hikiyesindf 

hep baklava, börekten bahsetmesi ~ 
hi, gördünüz bizim şarla, türkü, kaa 

Devams 14 iincüde 

Bug~n gazetemizin dördüncü sayfasında 

Büyük Katerina ile 
Mari Antuanet 

Sslami izzetin kaleminden okuyacağınız 
bu romanlaşmış tarihte büyük bir aşk ve 

ihtiras hikaye ediliyor 

9 - KURUNnn İLAVESİ 

+ 

Haftanın yazısı 
(VBt<NYJfı 3 üncüde) 

yatta bir nevi mazhariyettir ... 
Bu gün ben de penceremin önünden ' 

ge<;en insanların sefil ve muztarip man 
zaralarma kahkaha ile gülen bir hod.. 
gim gibi, içimde vahşi bir zevk duyu. 
yoııım. Sobanın kızıl alevleri, karan· 
hk ve fırtınalı bulutların arasından 
batan bir güneş gibi loe odayı aydml&· 
tıyor, duvardaki halılara hafif bir §el 
fak rengi aksediyor .. 

Uzakta görünen deniz, aşağıda u. 
ğultusu işitilen cadde, bu i.lemin ha· . 
ricinde büsbütün başka bir sahne gi. 
bL .• Seyyah vapurları, meçhul bir dün 
yayı, ufuklardan ufuklara taşıyor, 

tramvaylar, otomobiller, çeşit çeşit in. 
san nümunelerini, bir mahşerden öte
kine naklediyor ... 

Benim gibi sıcak odasında, pencere. 
sinin arkasında, yüzlerce hodgam züm. 
reyi eğlendirmek için sokaktan geçeo., 
lerin kalandığı ıstırap ve işkence görü· 
lecek bir şey ... 

Y nğmurdan ıslanmamak için koşu. 
asılanların gülünç hali, yilzlerine yağ. 
mur taneleri çırptıkça kaşlarını çatan, 
~ehresini buruşturan, birbirl~rine çar 
parak yürüyen, ayakları kayarak dU. 
een insanların mMraast, tıpkı bir si. 
nema objektifinin karşısında, gülütı.ç 
ve eğlenceli olmak için hazırlanmıg 

bir sahneye benziyor. Birinin şapkası 
uçuyor, bir başkasının eeznsiyesi ter
aine dönüyor, bir diğeri sırsıklam oı.· 
muş, hlla yağmurdan kaçıyor. 

Şüphesiz. hadisatın gözil, idraki, ga 
rabetten zevk alan hassas ve sanatkar 
rulıu var. Ayni sahnede yaşıyan in"! 
aa.nları birbirlerine güldüren, bayatı 

garip tesadüflerle şenlendiren, bazan 
biri ağlarken karşısına geçip kendisi 
gülen biiyiik hodgamm karşısında, 

hangimiz bir kukladan farklıyız? 1ıı. 
aanlarm beline bir ip takarak, a.ya.kla· 
rma bir tel geçirerek, herkese istediği' 
eekli, istediği hareketi veriyor. Kolu .. 
muzu oynatıyor, bacağımızı kıvmyor, 
~hremize acayip takallftslar vererek. 
l>azan güldürüyor; bazan ağlatıyor, fa 
kat o, daima gülüyor, daima eğleni • 
yor! 

Bugün benim başımın içinde de ayni 
hodgam düşünce var. Bütün günümü 
sıcak odamda geçiriyorum. Dışarda 1 

eiddetli bir sağanak var. Oluklardan 
1 

ael boşanıyor, koyu perdelerin Joşlu • 
ğu, gözlerime tatlı bir mahmurluk ve- · 
riyor, sigaramın dumanlan, halka hal 
Jra tav~a yükselirken, ruyada görü. ' 
len müphem çehreler gibi, aemsiyele. 1 

rinin altında. kanburlaşarak geçenleri, 1 

~urlarm içinde ayağı kayan.k cıtr 
eenleri, seyrediyorum. İçimde coşkun 
bir kahkaha tufam var. Bana gülen. 
ler, yüzleri boyalı birer soytarı gibi. '. 
alay alay önümden geçiyorlar. Şiddet. 
li yağmur taneleri, yüzlerine çarptık
~ gö~lerini kırparak, yüzlerini burug 
turarak, acayip griİnaslar yapıyorlar, 
bugün de onlar beni güldilrüyorlar. bu 
gUn de onlar beni eğlendiriyor:iar! 

Dr. CEM1L SOLEYlıtAN 

·" _, 

-Nuıl bir araba istiyorsunuz 
- BUDUD modelini edd•inden maa 

nandum. 

fi 
~ 
~ 

Erkek - Dün akf8Dl tiyatroya gitti 
iz mi? 

Kadın - Hayır, erkenden yatağam 
pdim. 

Erkek - Çok kalabalık nr miydi? 

ç ,. . ~~ 
': 't,;.._ 
\<"" ·\ \:, . 
~ ... ~.; 

~ . 
'''! 
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Makinist - Burada ikimiz.den biri 
fazla!_ : 

Vasiyebıame ile iftira 

Hayatta loorit çopünün roll ı 
Medent hayatta kibrit çöpünün oyna. 

dığı rol çok büyüktür. Yapılan bir iata. 
tistiğe göre, bir gün .sarfında yabm 
Avrupada yakılan kibritlerden yere atı.
lan çöpler dört milyardır. 

Bu çöpleri ipemek için fabrikalar 
800.000 metre mikibı ağaç, 420.000 ld.. 

lo foefor aarfedijlOI'. 
Bir kibrit çöpünü ateflemek için 6ç 

aaniye sarfedildiği beeap olunacak olur
aa lir günde A,ft\ıpahların bu baait it 
için aarfettikleri .zaman 380 sene, altı 
ay, ıs gün, 6 saat tutar. 

Bir deli üç doktor öldürdü 
Kemik ver~den hasta olan Kosta

rikah bir hasta delirmiş ve üç doktoru 

öldürmÜ§Ütr. 
Bu delice fikri , kafasına yerlqtiren 

hasta, doktorlann evlerine giderek ay. 
n, ayn üç cinayet iglemiştlr. 

Bunlardan biri Almanyah bir Ya. 
bu.eli, Kanes isimli doktor ayan bası 
bir aya.si, UÇ.üncü doktor da Meksika.. 

\ hdır. 
' Polise verdiği ifadede~ basta, doktor-
ların hastalığı kemiğinden çıkaracağı 
yerde kemiğe soktuğunu iddia etmiş

tir. 

--<>--

' 221 ~ere doğuran kedi 
Amerikanın. Vekli kasabasında bif kedi 
doğum itibarile dünya rekorunu kır
mıştır. Staıİıiycl isminde bir çiftçiye ait 
olan bu kedi her gün muntazaman ye.. 
mek yemekte ve bir programla bcıs
lenmektedir. 

Çok rahat 21 senelik bir ömür ailren 
kedi, şimdiye kadar 221 kere doğur. 
muştur. 

Genç bir erkek 76 yaşmda 
bir kadınla evlendi 

Lizbonda evlenen bir bayanla bir 
bay, herkesin dikkat nazarın.r: çekm~ş.. 
tir. Çünkü erkek 37, kadın 76 yaşında
dır. 

Fust ismindeki bu yaşlı kadın vakti
le muallimlik ederek tekaüdiyeye sahip 
olmuıtur. Aldığı maaşı Vilard isminde
ki genç erkeğe vereceğini vaadetmiş 
ve para sayesinde bu gayri tabii evli
lik olmuştur. Ama, uzun müddet devam 
edeceği çok şüphelidir. 

Ağustos ayı ve İngiliz 
diplomatları 

'.Amerikarun Ferbensk ıehrinde altın· ___ ; 
İngiliz gazetelerinin yazdığına göre, 

ağustos ayı lngiliz nazır ve diplomat. 
lanmn en uğunıuz ayıdır. arayıcılığı ile meşgul olan Con. H~ 

isminde bir ada~ ölürken bütün .zen
ginliğini polislere vasiyet etmiştir. 

Bıraktığı vasiyetnamede Kektrof lL 
minde birisinin 7 kilo altınını çalcbğr~ 

nı ve kard~ini öldürdüğünü ya.ımq. 

tır. 

Yapılan tahkikatta, bu iddianın b1r 
iftira olduğu anlaşılmıştır. 

O ay içinde dinlenmek mutadı olatı 

İngiliz nazırlan üç yıldanberi rahat yü.. 
zü görememişlerdir. Çünkü, 1936 · yr .. 
lmda İspanya harbi ağustos ayında, 

geçen sene Çin - Japon bam yine a
ğust~s ayın.da ve bu sene Çek mesele. 
si de yine ayni ayda tngilis nanrları. 

nın istirahatini kaçırmıştır. 
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Kadınsız, aşksız 
(Baş tarafı ·c incide) 

to gibi şeylerin de hemen hepsi ayni 
şeyden bahsediyor: 

Kadın, aşk, sevda, vuslat, kaş, göz, 
el, kol bacak, baldır, yanmak, yakıl· 
mak, aldatmak, aldanmak, kandırmak, 
kanmak ... Şunun şurasında saymış ol
duğum şarkı, türkü kantoların on beş 
yirmi mislini daha sayabilirim ki on
lar da tıpkı bunlar gibidir. İyi ama gü
zel sanatların en hoşa gdenlerinden bi 
ri olan musikide yalnız bunlardan balı· 
sedilebilir, hayatın başka güzellikleri 
musikiye girmez diye ortada bir kayıd, 
kuyut yoktur sanırım. 

O halde hani bize tabiatın güzellik. 
lerini söyliyen bir şarkı, hani kahra
manlıklar terennüm eden b!r türkü, ha· 
ni yurd,aile sevgileri, hani anne şefka· 
ti, hani annesinin ardından ağlıyan yav 
runun figanı, hani sefaha~in parçaları
nı ve encamını gösteren tablolar;- hani 
fazilet levhaları, hani atın şahlanması, 
hani aslanın gükremesi, hani !:;:yra~ 
larda çocukların sevinci? 

Bunların hepsi bizim musikide hak 

getire!. 
'Kaç yıldır Adalar, son iki yıldır da 

Boğaziçi için gazete ve mecmualarda 
bi.r hayli edebiyat yapıldı. Fakat, mu
sikide: 

Adalardan bir yar :gelir bizlere, 
Aman Allah dizlere bak, dizlere 

den başka pek bir §eyler yapılmadı gi. 
bi geliyor bana ... 

Bilmem bilir misiniz? Vaktile Ney
zen Tevfik, Mehterhan~nin i:ı.:e ?.!~:ı· 

ter takımında şefken, o zaman müze 
ve Mehterhane müdürü olan rahmetli 
Muhtar paşa Tevfik'i ça~ırıp kendisi
ne .şu emri vermiş: 

- Bundan sonra Mehter takımların 
da aşka, sevdaya, kadına dair şeyler 
katiyen çahnmıyacak !.. 

Neyzen de kendisine şu cevabı ver
miş: 

- Peki ama paşam, o zaman da ç.ı· 

Jaca:C hiç bir şey ':>u!amJyız. -
Paşa bağırmış: 

- Bulduğunuzu çalarsınız, emrim 
katidir vesselam ... 

N::7zen ~üşünınJş. taşınmış, bak
mış ki olacak gibi dcğ~1. nihayet bir i~ 
ki· parça başka şey buldurup beş on 
gün onları çaldırmı~ ve heı kes artık 

onhrdan bıkınca takıma yine eski ha· 
vaları çaldırtmağa başlamış. 

Tabii b:mu duyan paşa fen:ı r.alde 
kızmış, Neyzeni tekrar çağ:rıp haıc:Ja
mıı: 

- Ben sana tenbih etmedim mi ki 
bundan sonra böyle aş!dı, sevdalı. vus
latlı, hicranlı şeyler 1jaln:ayacaksınız 
diye be adam? 

Neyzen de bu sefer gülümı::iyerek: 
- Şu halde, demiş, emir buyurunuz 

da a'qpmları takıma Takvimi Vaka ·ii 
ça1dıTayım 1 -

Tıpkı onun gibi bugün de insan, k:ıl
kıp çalgı takımlanmızın biri:ıe: 
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Bizim 
Çehofumuz 

(Baş tarafı 5 incide) 
, Sadride uzun hikayeciliğe doğru bir 
geçiş var ve muhtevalarında da felsefi 
düşüncelerin hakim olduğu gcrülür, 
Mesela ilk hikaye: Bugünkü halile bi
zim cemiyet, içindekiler bizleriz, dü. 
şünceler bizimdir ve vakalar da hepsi. 
m1zin duyduğu, duyacağı ve ya gör
düğii vakalar. 

(Deniz hasreti), diğer hikayeler gi. 
bi Kurun karilerinin bildiği bir uzun 
hikaye. Orada biz, ahlamadan, oflama· 
dan herhangi bir nesneye nasıl has
ret çekildığini vaka ve düşünceler ha.. 
linde görüyoruz. Oradaki (Beybaba), 
hepimiWı arasında dolaşan babacan 
bir adamaır. Hayatımızı onun yaşayı. 
§1 ile birleştiriyoruz. 

(Bir Deli) harbin, insanlar üzerinde 
yaptığı tahribatın bir şeklini, (İki sıt· 
malı) Osmanlı hükümetine askerlik 
etmiş iki ihtiyarın, bugünkU devletin 

· yardımını. eski devrin yardımı gibi te
lakki etmelerini anlatıyor. 

Kitabın içindeki uzun hikayelerden 
biri (Serseriliğin hududunda), digeri 
de (Bir boşanma hikayesi) dir ki, birin 
cisi, insanların iki telakkisini daha 
doğrusu, iki felsefe şekline ayak uy • 
durmuş iki kimseyi gösterir ve ikinci. 
si de tam manasile (yerli) damgasını 
vurabileceğimiz hikayeler olduğu gibi 
(Korku) isimli kitabında da çıkmış 
olan (Vizite ı;arası almıyan hekim) ve 
diğer üç hikaye, her zaman Üzerlerinde 
Sadrinin damgasını taşıyan yazıl.:.r • 
dır. 

Bu seferki yaı:ımda, valta halinC:e 
verilmiş ince istihzaları ve içtimai ta· 
rafı için Sadl'iye (Bizim Çehofumuz) 
dedim ve hikayelerin mevzularını u. 
zun uzun anlatmak yolunu tutmadım. 

İstiyorum ki, kariler.im (edebiyatı. 
mızda şöhret ve kıymet meseleleri) 
yazılarıııda üçüncüsüne hasrettiğimiz 
bu kitabı okusunlar ve mevzularla da· 
ha yakından karşı karşıya kalsınkır. 
Muharrirın yukardald hususiyetlerin· 

den daha ileri adımlar bulunacak o. 
lan (Bir fehrin ruhu) ndan kari:e. 
rimin memnun kalacaklarını umuyo· 
rum. 

BAHA DÜRDER 

( 1) Bir şehrin ruhu. Remzi kitape
vi. 19.'J8. 50 kurnş. 160 ~wyfa. 

- Yahu, bırakın art k şu kadın, aşk 
sevda, vuslat, hicran, kaş, göz, beJ ba. 
cak fasıJJarınr da biraz Laşka şey· 
ler calın 1 

Ta:cımdan al.-::o;ak cevap belki c!e Ş!l 
olacaktır: 

- Onhrdan başka çala.:ak şeyimiz 
yo:. . Arzu buyurursanı.: size biraz 
ticaret oC:asının J iyasa hahı.:rledni ça· 
lahm!.. 

Omıa.ı Cemal ı· ... t-. YGILI 

Yerle be-raber 
edlDen otel 

_... :.·~:tarafı 13 üncüde 
ses duymamı~tı. Dakikalar, dakikalar
Ve hiçbir şey; ne bir ses, ne bir nefes, •• 
ne bir akis 1 ve derken ... 

Küttedek başına birşey indirildi; ce -
sur denizci, son kuvvet ve gayretile iki 
el kurşun sıktı. 

Ertesi gün öğlen vaktine doğru, ote • 
lin müstahdemleri, dehşetli bir keşifle 
irkildiler. Çarls Faggin, kardeşi Hal. 
lard Fagginin odasında cansız yattyor -
du; boğaz lanmıştı. Bu keşif üzerine der. 
hal, içeriye ayak basılması memnu 17 
numaralı mavi odaya koşan müstahdem
ler, orada da İngilizin baygın bir halde 
karyolasına uzandığını, yerde kan biri -
kintisi içersinde de, bitişik odada boğa7.
lanmış olan otelcinin kardeşi Hallard 
Fagginin cansız yattığınt görerek, bir . 
kat nöbet irkildiler; üstüste .... Vilyem 
Disterin sıktığı iki kurşun, başına küt. 
tedek vuran mutaarrıza isabetle, onu 
kanlar içersinde yere sermişti 1 

He:nen çağırılan hekimler, İngiliz Vil 
yem Disteri ancak bir saat uğraşmakla 
kendine getirebildiler. Denizci, önce ba. 

şına ne geldiğini hatırlıyamadı. Fakat 
yavaş yavaş korkunç gecenin bütün 
hatırası, hafızasında safha safha canlan.. 
dı.Tahkikatla, otelcinin, daha evvel altt 
kişiyi öldüren ve soyan kardeşini, de • 
n'.zciyi öldürmekten menetmek istediği, 
buna kızan Hallard Fagginin onu bu se
beple b::ğazlad ğı neticesine varıldı. Son 
ra da denizcinin odasma sokulmuş, ka -
ranlıkta sessi7.ce yanına yalda§ıp ba~ına 

vurmuş, fakat o da vurulmuştu o sıra • 
da .. Denizcinin sıktığı iki kurşunla .. 

Ancak, acaba o gece kardeşin öldür • 
düğü kardeş, daha evvelki altı cinayetin 
faili de Hallard Faggin olduğunu bili
yor muydu? Çarls Fagginin onunla i~ti
ra1d var mıydı? Yoksa korkuyordu aa,. 
yahut da kardeşi olduğu için mi polise 
ihblr etmiycrdu?. Ve yedinci cinayeti 
i'}lemeslne, denizciden fazla para aldığt 
için mi razı olmak istemedi? Yoksa ev • 
v::1c:ki altı cinayeti karde!!inin i~ledi~i -
nl bilmiyordu da bu sefer rastgele mi ta. 
ravvurunu çaktı ve işin içyüzünü öğren
<liği isin mi kar.d.::şi tarafından vücudu 
ortadan kaldrrıldı? Veya, cinayetler se -
risindc mü~terek hareket ediyorlardı c!a. 
son yasak üzerine girilmemesi Hizım 

odada kendi müsaadesile geceleyin bir 
mü~ter:n in !;)ı,:iiirü1erek soyulmasının 

şüpheleri kendi üzerine çevirme:;ind:n 
mi çekindi? Çe!<indi ve kardeşile arala -
rında ihtilaf mı çıktı da onun odas•ndan 
sağ çıkamayıp işi bitirildi? Ve sonra 
bu cinayetler, bir yandan da cinnet e -
serleri miydi? 

f;:te şimdi, Avustralyada Port Dar. 
vindeki bu otel, yıktırılmış, içersin.de 
sekiz kişinin öldürüldüğü Faggin oteli, 
ortadan kaldmlm:tsı icap eden bir şea • 
met abidesi sayılarak, teşebbüs yerine 

getirilmiştir. Ve bu vesile ile de, yirmi 
küsur sene evvel içersinde adamlar öl . 
dürülen 17 numaralı Mavi ocl'.'.nın e-ıra -
rı, dillercle ve gazete ıütun:anndıt ta. 

ı:elenmiştir ! ?, 

Hnft nn1n VA7.1~1: 

Yaşadığımız komedi 
Yazan: l)r. Cemil Süleyman 

V alnızken, yahut uzaktan haberi 
olmadan dikkat ederseniz, gö. 

rürsünüz ki, insanlar doğuşta bizatihi 
komiktirler. Komik doğarlar, komik 
ölürler. Hayat ... Beşeriyetin müştere· 
ken oynadığı bir komedidir. 

Cemiyetler, kaideler, etiketler, se • 
remoniler. onu tertip eden ve ona tabi 
olanlar ... 

Hayat dediğimiz bu sahnenin ne ta. 
rafından evirip çevirip baksanız. kar
şınıza, ürpermiş bir kedi gibi, kolalı 
yakasını kal~ıran, ka~ları, dudakları 

boyalı bir soytarı çıkar. Gözlerinin i. 
çinde hep o veciz \'e ebedi sırıtkanlığı 
ile yumuk gözlerini size dikerek güler 
ve sizi güldürür ... 

Asıl komik kim? Gülen mi, giildü. 
ren mi? Bu belli değildir. Lakin bence 
ikisi de .. Gülen de. güldüren de ... 

Diyorlar ki, dünyada yaEamak bir 
ıstırabın devamından başka bir şey 

değildir. Ölüm, onun nihayetidir!. 

Belki C:yledir .. Fakat muztarip ol • 
mak. acı duymak, insanları komik oL 
maktan kurt.aramaz ki... Dişi ağrıyan 
bir insanın yüzüne dikkatla bakınız, 
çehresinin takallüsatmı, iki büklüm o. 
lup yerlerde yuvarlanırken danalar gi· 
bi t>üğürc büğiire bağırışını, koca in. 
sanın. çocuk gibi etrafına yalvarışını 
göztinüzün önüne getirin, yeryüzünde, 
bundan komik manzara mı olur? 

Soyunmuş bir insan, yolunmuş hin. 
diye benrer. Bizim görmeğe alıştığı
mız, yalnız onun kafasıdır. O kafa. 
ya acayip iki kolla iki bacak takınca 
ne hale girer? Göziinüzün önüne geti. 
rebilirsiniz ... 

lnsanlar çok soyundukları zaman, 
ne kadar gülünç olurlarsa, çok giyin· 
dik'eri zaman da o derecede acayip 
göri.indrler! 

Başında pfü,kül, oml4zlarında sırma 
saçak, belinde altın kemer, kolların.::ı 
galon. göğüslerinde murassa nişanlar, 
boynunda yeşil ve kırmızı kurdele, 
saltanat arabasının iki tarafında apul 
apul giden Abdülhamit vükelasını ha. 
tır:arım, Yürürken şıngır şıngır öter. 
ler. adm1 attıkça tıngır tıngır tıngır
darlar: nefes aldıkça hışır hı13ır hışır. 
darlardı. Kortejin önünde, azametli 
azametli bir yürüyüşleri vardı. Oskü. 
dardan kalkan surra develerine çok 
benzerlerdi. Arkalarında bir alay halk. 
Kadınlar, çocuklar, dilenciler, satıcı· 

lar ve saire ... 

T okatliyanın c:nünden ge~erken. 
geniş camın arkasında. pırıl, 

pırıl taranmI!j saçları, kremlerle, los. 
yonlarla yumu!'l:ı tılmıs pudralı düz!!lin 
c;.ehreleriJ •, Pe~·tnnın mankenleri gibi 
gözlerini kırpmad'.1'1 ~e1enj gideni kir. 
piklerinin nrn:Jind:ın süzenlere baka-

rım. Acaba onlar mı bize tuhaf görü. 
nür de, içimiz gıcıklanır, kendimizi tu. 
tamaz güleriz? Yoksa biz mi onların 
önünden itişe kakışa geçerken ütüsü 
bozulmuş pantalonlarımıza, çok yürü· 
mekten çizik çizik olmuş iskarpinlerL 
mize bakarlar. ceplerimizin boşluğunu 
sezerler de onlar mı bize gÜlerler? di. 
ye düşünürüm. 

Bir gün merak ettim, en önde ca· 
mm yanında bir masaya oturdum. A. 
man Yarabbi... Önümden ne~er geldi, 
neler geçti!. 

Yaratılışta komik olmıyanlar da 
kaşlarını yolmu!3lar, yüzlerini boya _ 
mışlar: dik yakalarla, yüksek ökçeler
le, bin çeı:it renk ve Eekil içinde sahr.c_ 
ye çıkmı.şlardı ! Ondan sonra komedi 
ba şlıyorrl u. 

Birbirine bakarak sahte Eahte gü • 
lü5ler. Zoraki nezaketler, ic;:ten gelmi
yen kahkahalar. yalanc!ktan sevgiler, 
riyakar, tabasbuslar, takdirler, hay • 
ranlıklar ve saire! ... 

Para sarfedip sahne kunnağa. de. 
kor düzıneğe ne hac<>t ! Biitün dünya 
sahne .. Nereye baksan de!cor ... 

Dir kadına rastgel; bir yolunu bul, 
so;mı: 

- Ah hanımefendi. ne kadar gi·-.. + 
siı~iz! Gözlerinizin ate~i jc:imi ya'•tı. 
yür.!pmi kebap gibi kavurdu' .. 

O. tabii ya inanacak \'eya ;nanm·1 
gibi görünecek. .. Tebessiim edr , ... ır '·· _ 

r!hcnk .. Bir otomobil.. Ver elini r'"J. 
ln!~ yo1u ... 

tstinyeden gelen ba-:,:ka bir otcmo'bi', 
i~inde, kadının kocası. fıı:ıkın ltan~ı.. 

Her iki taraf için namus ve izzd! ne· 
fis iki mühim mesele ... Otomobiller _ 

er ... -
1 6 

-~ 
- Kanun n-ırrı na :ıizi tev!,İf « diyo 

rum.' Birax e3'iiiniz <".e r'krinize keie~ 
~vurayım. 

(rrn.ıs•z ka•·::..atidü) 

Jiekler sitili silaıia gırtlal( gırtlağa .• , 
lki taraftan bir ölü, bir yaralı ..• Jan
darmalar, müddeiumumiler, polisler, 
seyirciler ve saire ... 

Gece sabahlara kadar oturup kör 
bir ışığın altında gözleri kanlanarak, 
ağrıdan başı çatlayarak uzun uzadıya 
piyes yazmağa ne hacet! Piyes. haya. 
tın kendisi ..• 

Zaten onu insanlar doğuruyor, bir 
ayak üstünde bin vaka, bin hadise ya
ratıyor, aşk diyor; kıskançlık diyor; 
namus diyor; vicdan diyor, hiç yoktan 
bir vesile buluyor, zayıfa hücum edi
yor!. 

Hele o siyaset dedikleri oyun ... O, 
bir oyun da değil.. Başlı başına bir 
komedi ... 

Tahdidi teslihat, dedi!er. Bir kaç 
köhne zırhlı batırdılar. Başkalarına 
mani olrltılar, k<>ndileri kuvvetlendiler. 

AdP.mi müdahale politikası diye or. 
taya b!r prensip attılar, ordular sev. 
kettiler, İspanyolları birbirlerine bo· 
ğaz'attılar: Medeniyet.. diye bağıra 

bağıra. zavallı Habeşi gaza boğdular; 
çocul:ların. kadınların göz'.erini kCr 
clti!er. Çine: 

- Haydi .. diyorlar. Biz arknndnyız. 
Çavallı kurşundan asker! Ateııi gör. 
diikçc eriyor, dört yüz elli milyor luk 
bitmez tükenmez millet, erimiş bir 
kurşun gıbi toprağa sızıyor! 

O h:ılde hep bir ağı7.dan: 
- Yaı;asin bc-eriyet .. Yac;:asın meC:e 

niyet .. Hip hip Hurrrraaaa!. 
• ,. * 

~- ence hayat, so'<ak üstüne bir 
~. ı:cnrereden görünen sahnedir: 

Yuınu!)a!c kılların. koyu renkli ka· 
Yuınu~ak hahlnrın. koyu renkli tatlı 

bir mahmurluk verdı]i ılık ve loş b.r 
oda ptıH•crcsinC:en, remsiyelerinin aL 
tındı kanburlaEarnk, geçenleri. ça· 
mur:arın içinde aya~ı kayarak düşen. 
!eri, kaldırımdan kaldınma ı::cl:<' ~c!rn 

koşanları seyretmek. iı;sizlik ve derL 
si;ı:lik aleminde zevkire doyulmaz bir 
cğ!cnceJir ... 

lns.ınl::tr bir Eincma J.Cr-def'ir.e akE::!" 
<len lıay::ı.llcr gibi. hayatı, mudhikc sniı 
nclerinJc temsil eden n;>törlere ben • 
zerier. bu salınc·nın h::. ıdnJe !::ılım 

scyircıleri, ıstırap ve :::cfalet lc\ 11cJarı 
karl}ısıı. in. santıerle gü~cli:rerC'k e.; • 
lendirır:L·r ... 

Bu~ün, benJe d~ aynı ihtı}a~ 'ar. 
Her !'lab:ıh karanlıkta iş b::-ş ı:a ko~::u

ken. sıc.ık yataklarında tatlı tatlı uyu. 
yanların mahmur hayali. buzlu C'::ı.m. 

lar.n arkasında Ecfaktimi reyrcC!erle
rin iıc::ude man?.arası . ı ei'ah ve rnaC:ctin 
mihnet ,.c me~::ı.kkatlc !rtihz.1sı. ~ervet 
ve il:tıcların fıdz ve meslter~te t"hak. 
kümü. ,·a!ıc;i ve gııliz bir c:ehre gibi gö. 
zünıiiıı <'nüne geliyor: içimde bi!'ikıni~ 
gayz \"e ı~yan fırtına 'arından yc!s!i 
bir kahknha tufanı boşanıyor .. 
Eğer hayatın çehresi, .şu pencere -

deıı gördiiğüm boyalı \'C maslrnra kar. 
nav:!l n'rıvından ibaretse. sıcak bir o. 
dada. b!.l ··uıu camların nrkasmdan bu 
sahnr:··~ uzaklan seyirci kalmak tn ha. 

fSonu 15 ınd scyı/cAc) 
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2 Şahsiyeti nefsinde birleştiren 
26 yaşında bir kadın! 

'' L da K . ? ey ı . onnessı ,, . 
Son hafta içerisinde Londrada 

ıncrkez ceza. mahkemesinde kararı 

bildirilen bir davanın blitün muhake
me safhaları arn.ka ile takip olun
muştur. 26 yaşında Olani Korant, 
dolandırıcılar çetesi mensuplarının 

muhakemesinde en dikkat uyandı

ran başlıca tipti. Kendisinin iki şah
siyeti bulunduğu, hem bir c;eteyi ida
re ettiği, hem de kibar bayat ve sos
yete kadını rolü oynadığı ve bu hu
susta sarfı lazımgelen külliyetli pa
rayı da, el altından çetecilik faaliye
tini idare suretiyle temin ettiği nok
talarından, dava ehemmiyetli bir da
va tel~kkisine yol açmıştır. 

Olani Korant, Harfordda bir zi
raatçının en küçük kızıdır. Bu kız, 
~ift, çubukla geçinen babasmm ya
nındaki yeknesak hayattan bıkmış. 

bundan birkaç sene evvel Ana, baba 
yuvasından ayrılarak, Londraya yol
lanmıştır. Çok geçmeden de ora.da 
hal ve hareketleri şüpheli kimseler 
arasında görünmüş, haydutlarla dü
şüp kalkmağa başlamıştır. Bu ara
lık da rastlaştığı bir kitapç1, kendi
sine gönüllenmiştir. 

Çiftçi kızı, bu kitapçının gönül za
afından istifade ederek, ondan. para 
çekmiş ve kendisini "Leydi Konne
si" diye tanıtarak, Şelziyde güzel bir 
ev kiralamıştır; bu eve yerleşince de 
1ki türlii bayat sürmeğe başlamakta 
gecikmemiştir. Bir taraftan evinin 
parıl parıl yanan salonlarmda en 
yüksek muhitlere mensup tanınmış 

şahsiyetleri kabul ederek ağırlıyor, 
onlarla gittikçe daha yakın n.Hlkalar 
peyda ederek kendisine karşı sempa
ti ve hayranlık uyandırıyor, verdi
ği kibar zenginlere has ziyafetlerde 
sofrayı mükemmel idaresiyle, nükte
li konuşma.siyle şenlendiriyor, bir 
yandan ıla bodrum katında, mahzen
lerde, mutfakta ve uşak odalarında 
çete efradiyle toplantılar yapıyor, 

onlarla misafirlerini soymak üzere 
plfinlar çiziyor ve kibar bir kadının 
yaşayışına uygun yaşamak üzere lü
zumlu serveti tedarik ve temadi etti
rebilmek plfi.nlarmı konuı;myor; böy
le bir iki türlü hayat! 

Kompleks muhtelif suç manevra
ları tatbikine girişiliyor. Meseltl, za
hiren Leydi konnessi olanOlani ko
rantın yüksek sosyete dostlarının ev
leri öuündeki posta kutuları sık sık 
açılarak, kutudaki çekler c;alınıyor 

ve salıte imıalar atılarak, bedelleri 
bankalardan ~ekiliyor; çete mensup
ları, değişik hüviyete bürünmekte 
"Leydi" !erinden pek de aşağı kal-
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mıyor, bankalara başkaları imJş gibi 
mUr~caatıa, hiç farkına varmadan 
çekler muhteviyatını çekmesini bili- \ 
yorlar. 

vasiyetnameye istinatla, iki faizci .; 
den iOO İngiliz lirası alıyor. Bu ara
lık Glenhörst ölünce, Korant, sahte 
vasiyetnameyi ortaya çıkararak, va .. 
rislerden 23.000 İngiliz lirasını isti
yor; daha doğrusu, kendisi de varis
lerden birl sıfatmı takınıyor. Fakat, 
asıl varisler ,bu vasiyetnamenin sah
teliğini bilmemekle beraber, başka 

bir cihetten hükiimsüzltiğünü ileri sür 
mekle vaziyeti güçleştiriyorlar; çün~ 
kil, onların elinde, daha sonraki ta-

Çetenin kalbi genç kadm olmakla 
beraber, dimağı da bir erkek; Vil
yem Deyvis isminde biri ... Bil adam · 
gazetecidir, evvelce ceza. yemiştlr ve 
oıani henüz 17 yaşındayken kendisi
le tanışmıştır. Bu adamın genç ka
dın üzerinde bariz bir tesiri vardır; 
ona için için hükmediyor ve onun 
"yüksek" mU7.ah•H·n+; ··•~ " .. i 

idarede bilgili faal rol oynıyarak, 

boyuna başarı gösteriyor. 
Soymakta boyuna başarı gösteril

mesine rağ"men, Leytli Konne&sinin 
yaşayışına para dayanmıyor. Masraf 
masraf üstüne .. derken de borç borç 
üstüne! Gelen para yetişmiyor; ki
bar hayatı süren genç kadın. bir se
ne içerisinde 12 000 lnglliz lirası borç 

!anıyor. Alacaklılar, daha fazla at
latılamıyor, borçlunun malına, mül
küne haciz koydurmak üzere ileri a
dım atıyorlar. 

Gayetle soğukkanlı ve hesaplı o
lan "Leydi", bu tazyik karşısında 

nevmitleşerek, şaşırıyor ve tcennisiz 
bir harekete kendini kaptırıyor. Sah
te bir vasiyetname tanzim ediyor; 
bu vasiyetnameye göre de, kendi evi
ne gidip gelen Edvard Glenhörst is
minde bir profesör, ona 23.000 İngi
liz lirası Ynsiyet etmiş oluyor ve bu . 

.......... rihle bir vasiyetname mevcut! ve 

sahtesi hakiki olsa bile, bu sonraki 
tarihli vasiyetname, evvelki tarihle 
yapılmış olanı hükümsüz bırakmağa 
yetiyor. 

Bununla beraber, sahte vasiyetna
me tanzim edenin başına gene bela. 
gelmiyecekti. GlenhörstUn evvelce 
başka bir vasiyetname tanzim ederek 
sonradan bir ikincisiyle birinciyi do
layısiyle iptal ettiği kanaat benim- '. 
senmişti. Halbuki, genç kadın, aşırı 
dereceye vardırdığı bir cüretle, ken
di elindeki vasiyetnamenin muteber 
olması lazımgeldiği iddiasında. is
rarla durdu, varislerle uğraştı ve · 
mesele, mahkemeye intikal edince, 
oraca vasiyetnamelerin ikisi de in
ceden inceye gözden geçirildi. Neti
cede, kadının gösterdiği vasiyetname 
de, kanunen yapılması icap eden for
malitelerin eksik olduğu görüldü; 
sahtelik ihtimali, biraz daba tetkik
le katileşti. 

lş bu ı·addeye varmca, Olani, oy
nadığı oyunu bütün esası ve teferrü
atiyle beraber, topyekun kaybetti. 
Tevkif edilerek, araştırmalar sahası 
genişletildi. Müteaddit çek sahte
kflrlıkları, bu suretle külliyetli para 
dolantlırmalar, faizçileri iğfal v.s ... 
Baş suçlu olmakla zannaltına alınan 
kadının suç ortakları ve derece de

rece faaliyet yardımcıları, birer, iki
şer meydana çıkarılarak, gizli bir 
konsorsiyum mensupları mahkeme 
huzurunda sıralandı. 

Olani Korantm suçlu olduğu bu 
yılın 19 mayısında anlaşılmış, kesin 
belirtilmişti; ancak, şeriklerinin va,. 
ziyetini tesbit uzunca sürdüğünden, 

onun hakkındaki kararm tebliği de 
diğerlerininkinin tebliği zamanına 

talik olunmuştu. Son hafta içerisin
de bütün çete mensupları hakkında
ki kararlar, toptan bildirildi. Ola
ni Korant, şimcli 8 sene hapse mah
kumdur; şerikleri de dö:rder, beşer 

sene hapisle cezalandırılm1eıardır!? _; 

1 

i 

Yerle beraber edilen otel 
Odalarından birinde geceleyen kimseler, 

sabaha sağ 
A VUSTURALYADA Port Dar

vin denilen yerdeki bir otel, 
§imdi yerle beraberdir; umumi harp: 
esnasında esrarengiz hadiselere sahne: 
olması, bu liman şehrindeki otelin yer • 

çıkmıyoııardı ! 
çılarm yaşayışını öğrenmişti. tçenine 

1 
le beraber edilmesinin sebebidir. Ve bu 
otelde ne gibi hadiseler geçtiği, şimdi 

bütün Avrupa gazetelerinde uzun U

zadıya anlatılmaktadır. Bunların bir hü. 
l~sı da, bu neşrettiğimiz yazıdır. 

1916 senesi ilkbaharında., Port Dar-. 
vin kumandanı, bütün A vustralyada ye-' 
rinde bir dikkat ve merak uyan<lıran bir 
emirnarr.e ortaya çıkarmıştı. "Bu mem -' 
leketli olsun, yabancı olsun, herkes i - ' 
<ı1ıdu, her halde 1 

Kendi kendine böyle diyerek, kulak 
kabaı·ttı ve hemen o aralık hafif hafif 
bir hırıltı işitti; bu, boğazlanan bir a<ia
mm çıkardığı sese benziyordu. Bunun' 
üzer:ne bir mücadeleye hazırlanan Vil. 
yem Dister, evvelden karyolasının yaru. 
na fotoğraf makinesile otomatik mağ_ 

neziyum aletini yerleştirmişti. Tetik va
ziyet alarak, bekledi. Düğmeye basar. 
basmaz, odaya giren mutaarrızın res. 
çin Port Darvindeki Faggin .oıteline in. 
mek veya otelin yabancılara mahsus o • 
dalarında gecelemek, yasaktır!,, şeklin _ 
Ele bir emirname, polis marifetile tamim 
ediliyordu. 

Fakat, bu otelin sahibi olan Çarls 
Faggin, Port Darvinde muallim sıfa~Je 
büyük itibar ve servet edinen nüfuzlu 
'bir adamdı; kendisi bu vaziyetinden is -
tifa~e ederek, memnuiyetin bir derece _ 
ye kadar tahdidine muvaffak oldu. Bu 
tahdide göre de Faggin otelinin 17 nu _ 
maralı mavi odasına, hiç kimse girme. 
yecekti; memleketli veya ecnebi, kim 
olursa olsun, hiçkimse ! Bu suretle ote. 
lin diğer odalarına da şamil memnui
yet, y:-lrıız bir odasına münhasır kal
mıştı! 

Y.asagın sebebine gelince, mavi oda. 

da iki sene içcrsinde altı 'kişi öldürül. 

müştü; ayni zamanda da soyulmuştu. 

Fail <le asla bulunamamıştı. Öldürülen 
ve soyulan kimselerden ikisi, ecnebiydi. 
Bu otele emirname ile birtakım kayıt ve 
şartlar koyan Avustralyanın o şehir po. 

lis amirliği, Faggin otelinin mavi oda . 
sında işlenen suçların ıtahkikatı pcHsi 
uzun uzadıya işgal ettikten başka, hü -

kumete birçok masrafa da mal oldu
ğunu gözönünde tutarak, bu yasaktan 
medet ummuştu! Bununla ıberaber, bir 
bakıma otelin aleyhinde olan yasak, bir 
bakıma da mükemmel bir reklam tesiri 
deri.emişti. Zaten tanınmış olan Faggin 
oteli, bu yasaktan sonra bir kat daha 
tanınmış ve sansasyon heveslisi kimse -
ler, aralarında bahse girmeğe başlamış
lardı; 17 numaralı mavi odaya memnu -
iyet hilafına girilip girilemiyeceğine, o. 
rada sakin bir gece geçirilip geçirilemi
yeceğine dair .... 

Bahse giren cesurlardan biri, lngiliz 
denizci Vilyem Disterdi. Kendisi oraya 
Mavi Çamur Koyu manasına BJCt Mad 
Bey denilen yerden bir ay evvel gel
mişti; orada Mala yalı inci dalgıcı balık -

ayak basılması yasak edilen mavi oda 
dedikodusu da, kendisi seyahatte iken 
kulağına ~alınmıştı. Otelciye giderek, 

şöyle dedi: • 
- Eğer beni mavi odaya sokarsanız, 

size bir gece için tam 200 dolar öd:e. 
riml 

Bu teklife rağmen, Çarls Faggin im -
tina etti. Gene de pazarlığa devamla, 
içki masası başıaa geçtiler, şarap içti. 
ler, neşelendiler ve bu aralık denizci da
ha fazla bir ücret teklifi ortaya atınca, 
otelci dayanamadı, başını salladı. Ve 
Dister, sabahın saat dördünde odaya 
girdi. Oda, tamamile bakımsız hal~y -
di. Ve ertesi sabah. . . . 

Ertesi sabah, denizci, uykusunu al. 
mış, neşesi tam yerinde bir tavurla gö
ründü, iştahla kahvaltı etti. . Şüphe U

yandırıcı hiçbir şeyin farkın.da olmadı -
ğı gibi, kendisine hiç birşey de olma

mıştı, işte! 

- Ben bu odada bir gece daha gesi -

receğiml 

Vilyem Dister, bu karan verdi, bil • 
dirdi ve otel sahibine, yüksek oda ücre
tini peşin peşine ödeyiverince, otelci, 

gene zaafa kapıldı. • 
La.kin, denizciye ikinci gec:yi ilk ge. 

ce gibi sakin ve rahat geçirmek mü.. 
yesser değildi. Saat dörde dc-ğru, bo
ğuk bir akisle nykuclan uyandı; sanki 
yere ağır birşey düşmüş gibi bir set
le: Yandaki odalardan birinde birşey 

mini çekmiş bulunacaktı. Ve bu suretle 
onun kim olduğunu tes.bit ederek, altı 

suçun failini meydana çıkaracağı gibi, 
esasen mağneziyum ışığında gözleri ka. 

maşacak olan mutaarrızı az, çok tı~e • 
rek üzerine ateş edip, karşısında boylu 
boyunca yere serecekti. 

Aradan yarım saat geçtiği halde Dis.. 
ter, artık başka şüphe uyandırıcı hiçbir 

(Sonu 14 üncü sayfada) 
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iki yüz sene ya
şayacak çocuk! 
oktor olan babası ebedi genç
liğin iksirini bulduğunu iddia 

ediyor ... 
Geçen gün Londra gazetecileri iki 

nesilden bir çcJ.:uk tanımışlar ve "iki 
yı::z sene yaşayacak olan" bu çocuğu 

hayretle, Saııki yeni bir nevi mahlfık
muş gibi seyretmişlerdir. 

Hakikatte, iki asır ömrü olacak o
lan dört yaşındaki bu çocuğun diğer
lerinden hiç bir farkı yoktur; o da, bir 
çok İngiliz çocukları gibi mavi gözlü, 
san saçlı, pembe yanaklı bir yavrudur. 
Yalnız. onun diğer çocuklar gibi gü• 
lümsemediği, sevincinin, iki yüz sene 
yaşayacağmdan ileri geldiğini zanet
mek kabildir. 

Kendisine böyle bir saadet(!) bah
şedilen çocuk dünyaya bir doktor oğlu 
olarak gelmek şaadet (veya folaketi-
ne) uğramıştır. · 

Hakikaten, küçük Simon Berc'in 
babası kendini ilme vermi~ senelert.:e 
ilim sahasında saç ve sakal uzatmış bir 
adamdır. Fakat, doktor Bere boş bir 
adam değildir. lng.iliz ve Q~nya tıp a
Ieminck büyük bir kıymeti vardır. 

Doktor Bere bundan senelerce ev_ 
vel, insanların tabiatta• uzaklaşmakla 
kendi hayatlarına kastettiklerini, şehir 
hayatının insanları öldürtlüğ.:.inü, kır 

- Hi:ıımftçi kızın şu itfaiye nden 
ile se1l.>31tçe görü~meaine miinade et. 
9ek C:aha iyi olaca'ı. O~üneü defadır ki 
mutfakt2 yangın ~'karıyor! 
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hayatını yaşayanlann uzun ömürlü o
lac:aklanru ileri sürmÜ§ ve sonra, kendi 
fikrine iştirak edenlerle beraber, tabi
at hayatı ya!Clyanlar birliğini kurmuş
tur. Bugün, doktor Bere ve adamları 
(Saman yolu) ismindeki bir kampta ta 
bU.t hayatı yaşamaktadırlar. İnsanlık 
için geniş bir istikbal açacağını iddia 
ederek (Saman yolu) ismini verdikleri 
bu kampta doktor Bere ve arkadaşları 
yalnız ceviz, ~:üt, meyve ve ekmek ye
mektedirler. Et gibi gıdaları ağızları
na sokmuyorlar. 

Doktor Bere, bu csulde yemek yiyen 
lerin, vücudlerini yıpratmıy&;aklarım, 
bu suretle çok yaşayacaklarını iddia 
ediyor. Ve bu usulü çocuğu üzerinde 
tatbike başlıyor. Çünkü, şimdiye ka
dar eski usulde beslenrni§ olan bir a
damın şimdiden sonra, tahiat hayatı 
yaşasa da yine pek fazla uzun bir öm
re sahip olması beklenemez. Zira, bu
günkü usulde yiyip içerek, doktorun 
tabi.dr.ce, vücudanu zehirlemi~tir. 

Halbuki (Saman y.:~..:) uııulıJnde 

beslenecek olan bir çocuk, vücudunu 
daima tabiatın verdiği sıhhat içinde 
bulunduracak ve 200 sene yaşayacak
tır. 

Doktor Bere tedki.klerinde vardığı 
net);eleri bildirmek ve çocuğunun 200 
sene yaşayacağını ilan etmek için ça
ğırdığı gazetecilere şunları söylemi§
tir: 

- Bakın benim oğluma; kaç yaşın
da dersiniz? Henüz iki yaşında ya var, 
ya yok, değil mi? Halbuki dört yaşın
da. Bugün, bulunduğu yaştan iki yaş 
küç:.ik gösteriyor. ",Ondaki bu genç
lik ayni §Clrilde devam edecek ve bu
günkü insanlar en fazla yüz sene yaşa 
dıkJarr halde o, iki yüz sene yaşaya· 
caktır. 

Biz, bugünkü nesil çok çabuk yaşı
yoruz. Hayatımızdaki sürat o kadar 
fazla ki, vücud teşekkülümüz buna mu 
kavemet edemiyor. Çok genç yaşta ko
n·uşuyoruz. İş hayatına ço!t genç atılı
yor ve, tabii, çok genç ihtryarlıyoruz. 
Çok yaşamak için bu süratı lcısmak ıa
zrm. 

Benim oğlum bu yavaş hayata bar 
tadı. Yaşı ilerliyecek fakat kendisi 
genç kala~k. Onun iki y:.iz yölJlna ka
dar ya!:ayabilecei!ini umuyorum. Fa-

r-~~~~~~~~~~~~~-..--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---- ...------~----~----~~-

kat, iki yüz yaşında bile ihtiyarlama
yacak, dinç kalacak. 

Görülüyor ki, doktor Bel\:, çok ya. 
şama.k meselesini şöyle bir görüşle mü 
talca ediyor: Ona göre, vticud iki yüs 
sene dinç kalabilir, elverir ki onu biZ' 
ihtiyarlatmayalım. Bu da, ancak tabi
at içinde yaşamakla kabi1dir. 

Yalnız bu tabiat hayatında en birin
ci şart güneştir. Halbuki İngilterenin 
pek g:ineşli bir memleket olmadığmı 
da hepimiz biliyoruz. Orada yazm or
tasında bile günler hep sisli ve yağ .. 
murtu geçer, güneşli go;inlere pek nadir 
dir ve o zaman halk adeta bayıam ya
par. 

Onun İıljin. doktor Bere, iki yüz se
ne yaşamak için oğlunu tngiltereden 
sürgün etmeğe de karar vermiştir. 

Kendiei de esasen İngilteredeki (Sa· 
man yolu) kampını bafka bir yere 
nakletmek ve tabiat hayatını daha gü. 
neşli bir yerde yaşamak kararındadır. 

Doktor Bere (iki yüz ~e yaşaya
cak çocuk) ile beraber yakında Ame
rikaya gidecek ve Panama civarında 
bir yerde yaşamağa başlıyacaktır. 

- ıtO 
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- Mademki ille belrGnle ba:ıılw 

bebekle 07ııwmık istiJ01 smt. sen süt 
aine oJ. Bea ele - ola~ Bagiia. 
aül nineaia iziıa p.i, giddJWrsia. 

Edehigafımızda · şölıret ve kıymet meseleleri: 
---------------------------------------------------------------..;_-----------------------------------------------------------

Bizim 
Sadri Ertemin 1933 te (Bacayı in. 

dir, bacayı kaldır)ı çrktığmda IL Feri. 
dun Akşa.m'da. (933 model hikayeler). 
diye bir fıkra yazmak ve bambaşka. 
bir çeşnide olan bu hikayeler üzerine 
herkesin dikkat nazarını çekmek is
temişti. 

İlk zamanlarda münevverlerin ve 
belki de yalnız Ankara caddesi muhi. 
tinin duyduğu bu kitapla ayni zaman_ 

da çıkan (Silindir şapka giyen köylü) 
deki hikayeler. bazı memleket işlerin
de lçbakanlığmı harekete getirmişti. 
Bunun sebebini, Sadrinin yalnız mev
zularını hayattan almasında değil, 
günün içtimai valrnlarmı, dertlerini 
teşrih etmesinde aramalıdır. 

Edebiyatımızın Avrupai çeşitlerden 
nümuncler vermeğe başlamasındanbe
ri seçilen mevzular hepimizin malU_ 
mudur: Akraba arasındaki aşklar, 
doktorlırile sevişmeler, mesire yerle. 
rinde birdenbire tutuluvcrenler, sevgi
lisinin herhangi bir hareketi üzerine 
küsüvermeler, intiharlar, şunlar, bun. 
lar, velhasıl muayyen bir aşk mefhu.. 
mu etrafında dönüp dolaşmalar ... 

l 1te bizim ilk mevzularımız bunlar
dı. Zaman geçmesile arasıra düşen kız 
!arın maceralarını, gadre uğramışların 
kısa, sebep aranmadan yazılıveren ser 
güzeştelert görülmeğe başlanınca bir 
yadırgama geçirmiş, fakat sonra bun
ların çeşnisine alışmış, hakikat bun. 
larda olduğu için sevmiştik bile ... 

1 şte Sadri Ertem, yazılarında mem. 
leket davasını, insanlığı, fertlerin ce
miyet içindeki çeşitli akıbetlerini gös
termek işini, yapılacak işlerin en başm 
da aldığından çok haklı olarak sevil
mışti r. Hakikat her vakit sevilir. Acı 
da olsa ... 

Onuıi (çıkrıklar durunca l, (Düşkün 
ler) isimli ayni kıymetteki iki roma
nında. ve (Silindir şapka giyen köylü), 
(Bacayı indir, b~cayı kaldII'), (Kor_ 
ku), (Bay Virgiı1) isimli kitapla
rını okursanız daha çÔk şey~er görür. 
Bilnüz. 

.,. 

Sadri için, muhtelif zamanlarda 
(yalnız vaka veriyor, tahlile girişmi
yor, yavan, özenilmemiş, kınak ol
mıyan bir üslup kullanıyor,, declikle_ 
rini duymuştum. Belki, bir eserin kıy_ 
metini üslupta bulanlar, elan bu fikir
de olabilirler. 

Şayet, yalnız üsliıp hünerleri gös -
termek, vakaya ve onun bugünkü iç. 
timai hayatımızda oynadığı role e_ 
hemmiyet vermemek, ön safta gele
cek biı· hünerse -bilmecburiye hepi
miz diyorum- o başka ... Fakat bu üs.. 
lıip hünerlerinin, değil divan -edcbiya_ 
tında, zamanımızda çıkmış eserler de 

Çehof'umuz \ 

~aha Dürcdleır 

bile çekilmediğini görmüyor muyuz? 
Artık kati olarak kabul edelim ki, 

bugün üslup hüneri göstermek fante
zidir. 

S:ı.drinin üslülıu bulunmadığını kim· 
se iddia edemez. Fakat bir an için O

nı.:n üsluba ehemmiyet vermediğini, 

iki::ıci plfında gelecek bir malzeme te
lakki ettiğini ve bunun !tir nakise ol
duğunu kabul etsek bile vakalan bu 
günün içtimai yaralarından alması ve 

bunları kuru, alim ukal:tlığmdan lQ,

çınarak CJ.7jp bir mevzu içinde verme.. 
si. içtimai tezatların mekanizmasını 
yakalayarak, adeta yeni içtimai prob
lemler ortaya koyması, Avrupanın ka
dın telakkisini yanlış ters tarafından 
almış kadın ve erkekleri teşhir etme_ 
si, züppelere ve köylü düşmanlarına 
karşı mücadele etmesi birer meziyet 
değil midir? 

İşte ben onu, düşünürken böyle bir 
muhakeme zincirine takılır kahrım. 
Seven bltaraf olamaz derler. Sevgi, ne 
manaci:ı. olursa olsun, bugün kafamın 
süzgecinden geçerken bir c:ok gümrük 
veriyor. Bugiin sevgi on sekiz ve on 
dokuzııncu af;rlll sevgilerinden bam_ 
başkadır ve biz sevginin o asırlar ko
kan şeklile alay ederiz. Fak'\.t ben, o
nu severken bitaraf olduğumu iddia e.. 
debilirim. Vesika. metin göstermenin 
bir iddiaya vasıta olacak yegane yar. 
dmıcı olacağını bilenlerdenim. Onuo. 
için S()n <.;ıkan, kitabmm (l) buna ye
~ane ve::ika olacağ: kanaatindeyim. 
yim. 

* • • 
(Bir şehr.in ruhu) muharririn beşin 

ci hilraye kitabıdır ve içindeki (an) hi_ 
kayc ile (bazıları tekrar edilmekle be. 
raber) hiHyeleri mecmuu (88)e ba
liğ olınu3 bulunuyor. 

Bu seferki hikayelerde dikkat ettim. 

(Devamı 14 üncüde) 

Bo~ geçmedi seneler dertlerimle dolmadan, 
... Gözlerimde titreşir tAsA hatıraları.. = 

'
~ Da.trsında günlerin ümidimdi her solan, ~ 

Estikçe düşüncemde acıların rüzgarı. ~ 
- • • • § 
\ Aradıkça bayatı içinde felsefemin; ~ 
l Zamanın yüreğinden sonsuzluk sesleniyor, \ 
1 Çukurlar açılmada önünde düşüncemin, ~ 
~ Arzu dolu bağrımı hiçlikler zedeliyor. g . . . . ~ 
ii Uçtukça sonsuzluğa güçlü, mağrur seneler, j 

Hazla dolu hayalde ürperen hakikattir; i 
Sabahmda arzumun ağarmamış gecele r .• 
Boş yere taşıdığım ıstırabı anlatır. 

• • • 
Çoğalan acılarım ezdikçe ümidimi, 
Bir an bile dinmedi yüreğimdeki ağrı; 
Almadan geçti yılları senden kalan <lcnlinıl, 
Kurudu içerimde neşenin her kayn:ı.:1ı. 

• • • 
Bir derin yara kaldı hayal olmuş o günden, 
Dolu bakışlarımda ürperen her bir tüsl! 
Sesini duymadıkça yaşaıJıfım sürgi.!nclen; 
Doğmamış günlerime serpiliyor yadmln. 

ı\Lt KEr.fATJ MGr!A:.l 
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Gerek ağır ve gerek hafif güneş 

çarpmalarından sonra muvakkat bir 
zaman için vücudun mukavemeti azaL 
dığmdan bazı hastalıklara da göğüs 
germek kudreti azalır. Onun için gü
ner-; çarpmasına uğrıyanların iyi ol
duktan sonra da sağlıklarına itina eL 
melcri iktıza eder. Çok yorulmamalı, 

r. 
bunda,".I ileri gelen zafiyeti gidermeğe 
uğraşmalı, iyilik hissedilse dahi dok. 
tor miisaadesi _almadan i!;e başlama -
malıdır. Güneş çarpmasına uğrıyan

ların bazılarında dimağ sektesi, ku
ma dE:nilen ölüm ve boğulma halleri 
de görülebilir. 
Dimağ sektesi ve kuma hallerinde 

başa buz keseleri tatbik edilir. BoğuL 
Dla hallerinde ise dilin hareketini dü
zeltmeli. Sun'i teneffüs yapmahdır. 
Güneş çarpmalarına alınacak ted

birler arasında giyim tarzını da unuL 
mamalıdır. 

Hepimizi biliriz ki. insanlar içinde 
yaşad1ğı haYa çevresindeki hararete 
uymağa mecburdur. Muhtelif iklim. 
]erde yaşıyan insanlar bulundukları 

yere uymuş ve alışmışlardır- İklim de· 
ğiştirmek mecburiyetinde olanlar da 
ilk önce oldukça sıkıntı çekerler, son· 
ra alışırlar. Tıpkı bunun gibi mevsim.. 
fer değiştikçe insanlar ona uymağa 
uğıaşırlar. Yaşama tarzlarını ve eL 
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Sağlı~k bahisleri: 

Kapıların Arka sn 
JC"aptların arkası benim i~in bir uçmak 
iu orada gözlerim, dntlaklarım dururlar. 
Kaı>ılaı·m arkası benim için bir m;nıak 
Ki orada. o kaJplcl' çekinerek ,·uı·111·Iar! .• . 

• • • 
J{a.pılarııı arkası, renk \'C ı~ık ,.e duyuş 
MM·ilere sarınmak ma,·ilere bürünmek, ! 
J{upıların arkası ruhu çırçıplak soyu-;; 
]{n·an<;l:ıı-ın bü~·üğü ve uUarla görünmek ••• 

• • • 
I~ritir sizi dostlar kapıların arkası 
Kapıların arkası bin ah ile doludur ... 
İnce bir sızı dostlar kapıların arkası 
Kalıkalıanm acıya giden tek biı' yolıulur., 

• • • 
]{endin.izi çabuoak çekiniz keıu.linizdeıı 
Gi)zleriniz kapansın kapılaı• arknsmda 
Güzünüzde damlalar içinizde clenizcleıı : 
Knybolruıları ansm kapılar nrkasmd.a!.~ 

• • • 
Mavi ak!;iamlara ben uzun uzun dalarım 
Silinen o d:ığlıırın gözüm vardır ynsmda 
Ben onu kıpkızıl, kıpkızıl kovalarım 
Kapılar arkasında, kapılar arkasında! .. 

SÜLEYMAN ŞAH.tN TAB 

( 

' ~ ' • .. 
i 

l 
l 
l 

Güneş çarpmasına karşı tedbir 
biselcnni de ona göre uydururlar. 
Yazın sıcağa karşı koyabilmek için 

banyolar, hava değiştirmelerinden is· 
tifade ederler. Bunlar hakkında haf
talarca konuştuğumuz için tekrarla _ 
mağı uygun bulmuyoruz. Yalnız gi. 
yim hususunda geçen hafta biraz ko· 
nuştuk. O sırada giyilecek elbiselerin 
renk ve kalınlıklarını söylemiştik. Şu· 
nu da ilave etmek isteriz ki, giyim 
tarz1nı mevsime uydurmak· lazımdır. 

Yazın giyilecek elbiselerin beyaz ve 
biç olmn7.sa ac;ık renk.geniş mesamatlı 
olmalı ve teri massedecek şekilde bir 
kumaı;tan yapılması lazımdır. Beyaz 
olmasınm sebebi, isabet edecek olan 
güneş ~ualarım defedebilmesi içindir. 
Geniş mesamath, teri massedecek bir 
halde olmaması da buhar haline gctL 
re})ilmesi içindir. 

Binaenaleyh elbiseler bu.na göre ya. 
pılmalr. ince olmalıdır. Tabii bunları 
herkes bilmekle beraber biraz itina • 
sızlık olduğu görülmektedir- Ayni za· 
mandıı yukarda da söylediğimiz gibi 
ne pek bol ve ne de pek dar olmalı, vü.. 
cude uygun olmalıdır. 

Diğcr ·taraftan toplu yürüyüşleri de 
gözönündc bulundurmalıdır. İnsanlar 
sıcaklıklarını en ziyade (yüule 80), 
nisbetinde dcrilerile (yüzde yirmisi). 
ni de diğer uzuvlarUe kaybederler. Ta· 
bii deri ile kaybettikleri kalori daha 
ziyade terledir. Teri yapan da sudur. 
Onun için'yürüyüşlerde susuz kalına· 
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mak bu işte en iyi rol oynar. Bu işi 
kilometre besabile düşün.melidir. Gün.. 
de 18 kilometre yürüyen bir adam bir 
buçuk kilo su sarfeder. Binaenaleyli 
böyle yürüyiişlerde bir adamın her altı 
kiiomrtrede yarım kilo su sarfetmesi 
lazım. Buna göre, böyle yürüyüşler. 
de susuz kalmak güneş çarpmalarına 

karşı yapılacak en iyi tedbirler ara
sındadır. 

Binaenaleyh, böyle toplu yürüyüş· 
leri idare eden her amirin bilhassa sr.. 
cak mevsimlerde fazla su depo etme. 
sini düşünmesi icap eder. 

Su tedbiri alınmazsa ve yürüyüş za• 
rureti varsa yolda susuzluk başlar. 

Su kaybetme miktarı iki kilo olursa: 
halsi:r.!ik başgösterir, yürüşte 1ntiza.m
sızhk görülür. Bu (3 ila 4) kiloya ba. 
liğ olursa tehlike kendisini hissetti. 
rir. Hele 6 kiloya baliğ olduğu zaman 
ölüm meydana gelir. Buradaki ölüm 
boğulma iledir. Bu da vücutteki kan 
dolaşmasının ağırlaşmasından ve ak" 
ciğerlerde toplanarak kalmasmdan i
leri gelir. 

Susuzluk başgösterınce yürüyüşü 

durdurmak ve icap eden tedbirleri al. 
mak lizı~dır. Fazla su kaybetmesine 
mani olmak için de yürüyüş esnasında 
ağzı mümkün olduğu kadar kapalı 

tutmamağa gayret etmelidir. Bu iş. 
!erde çok egzersiz yapmış olanlar bi
raz daha tahamm.ül ederler, daha ted· 
birli olurlar. 

Dr. Necaettin ATASAGUN 

Kadın qüzelliqine lJOrdım · eden 
küçük şel}ler 

1- Yaka ve kemere takrlan şu kalem 
uçlarını gördünüz mü? Hakikat.en şim· 
diye kadar görülnıemiş, yeni bir şey .• 
Yakaya takılan ve bir kalem ucu şek.. 
lindeki bu raptiye, derhal göze çarpı. 
yor. Kemeri sıkıştırmağa yarayan ma· 
deni kısmın da bu şekilde olması bü.. 
yük bir ahenk teşkil etmektedir-
2-Bileklerinize birer bilezik gibi geçir 
diğiniz bu kumaş parçaları ve üzerin. 
deki çiçekler de garip, fakat gayet hoş 
görüniiyor. · 

Çiçeklerle bezennıış olan bu elleri, 
aslında ne kadar çirkin olsalar, güzel 
değil diye iddia etmek kabil midir? 
3- Rulet merakını teşhir eden bu ka· 
dınm önlüğü de hakikaten çok göze 
çarpıyor! Kumaş açık renk lir ve ken.. 
dinden hanelidir. Czerindeki rakamlar 
da koyu bir renkle yazılmıştır. 
4- Bu hersinden daha az garip. fakat 
çok güzel bir şey: Eldivenin üzerine 
konan ve bir daha hiç uçmıyan bu ke. 
lebek onu taşıyan ele bir havailik ver
miyor mu? 

Bu kelebekler bilhassa beyaz pike 
eldivenlerin üzerine konmaktadır. 
5 - Bunlar gibi daha birçok ufak e. 
hemrniyetsiz şeyler elbisenizi, eşyala. 
rınızı güzelleştirmeğe yarayabilir. 

Yalnız, fazlasına kaçıldığı zaman 
tehlike vardır ... 
Karmakarışık süsler taşınıaktansa 

hiç süslenmemek daha iyidir. Sonra, 
elbisenize ilave edeceğiniz süs kabilin· 
den şeylerin ayrı ayrı cinsten olma _ 
masına dikkat etmelidir. 

Me~ela yakanızda bir spor işareti o. 
ları raket şekli varken. eldiveninizde 
bahsettiğimiz, kalem ucu bulunurken, 
göğsünüze çiçek takmak iyi kaçmaz. 

Üzeri mavi, pembe emprimalerden 
süslenmiş krem rc,1gi müsJinden ya 
pımıştır. Elek yc.·e dökülerek vücu:la 
zarif bir genişlik verir. Bolero mavi bir 
şeridle süslenir. Yalnız boylarını kısa 
sanan bayanlar bu modeli beğenmek 
ten sakınmalıdır. Çünkü boyu olduğun 
dan daha krsa göster: .. -. 
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§Öyfe anlatryor. U'ı ln "'o·-- s-tu·--n--a·-~- -.c:::-u g- -arı-p haftanın muayyen gilnlerini u~ 

- Soğukkanldık, ba§Mı i~ n IZı u• __.., ş . sayarlar. Hiç aslı esası olmıyan bu hu· 

esastır; gerek temsil sanatında, (Baş tarafı 8 inci sayfada.)~ ' a-det 1 er u garı p r~eleri~ ~~!erden ~b~et olduğun\• 
gerek başkaca bütün sanatlar. ttl: , şoyle bır gozdcn geçırelım. 
da .. Esas mesele, herıeyin hafif - Çok kı'bar bir insan; ve bilhassa . (Baş tarafı t incid~). Ad ti • • Aynanın kırılması uğursuzluk g~ 
tertip alayında olmaktır. Golf ~k iradeli. bir insani Ne istediğini bl .. '- ,- dir. . a e e rı m iZ tirirmiş. Bunun ak~ine olarak, e~ ci· 
oynayanlar, topa çok zahmetle liyor ve bırşey tasarladı mı, hareketi Sokakt.a dayalı bir merdivenin al ·• varında dolaşan bır başı boş kedı, u. 
vururlarsa, hedefi şaşırırlar. Lii. tavsamadan, hedefine varmaya değin uğ · tından geçmekte· makul bir mahzur dQ. 1 

• ğur getirirmiş ... 
zumundan fazla gayret göster- ra~ıyor. Ne dilşünüp ne ~tcdiğini bana şünerek bundan kaçınanlara bir şeJl ilk in S3fl) malı- Evin üzerine atnalı asmağa ne der 
meleri, kendilerini yanlış vuru • daima anlatır. Benim de ışte böyle açık söylenemez. M.eselA, dayalı bir merdi• siniz? Bunda da bir uğur görenler var, 

şa sevkeder. Fazla kırkınlık, sözlü ve irade sahibi erkekler hoşuma . çen., bir yerde yapı veya tamir oldu• veden hurafeye ~ Bir resim duvardan düşerse, hayı. 
temsil kabiliyeti için mutlaka gider hep; böyleleri üzerimde tesir de.. · i ğuna delildir. Yapı olan yerden biı ra alamet saymıyorlar. Burnunuz ka· 
lüzumlu olan enerjiyi boşuboşu.. ned " ı ! taş veya tuğla, yahut ta merdivenin • na k . şmtrsa, misafir gelecekmiş. On üç u. 
na harcatır, yıpratır. Bir işe Peter, düşünceli bir tavırla, başını 'ı; üstba.şmda bulunan amelenin elindeki - l flffia ğursuz rakammış. Evde şemsiyenizi u· 
kendini asla tamamile verme.. salladı. Sonra birdenbire tekrar kimya - '. ~ boya kutusu, tam alttan geçen yolcu• . _ nutursanız muhakkak yağmur yağar. 
mek, muayyen bir enerjiyi daL dan bahis açmağa kalk:rşb. Ukin, HU • . · nun başına düşebilir. Böyle bir millL HAU\ bir ~oklarımızı mıç. 
ma ve her ihtimale karşı muha. oe o aralık yazı takım, talı:ımatmı hazır- ! . haza. haklı olabilir. • l i " b l Dahası var ... Kitabınızı yastığını • 
faza etmek, gerektir! lamış ve dolma kalemile önündeki ka. -,~~1 Halbuki merdivenin altmda.n geç• esir e m Ş O llDUyor, · . ' zm altına koyarak yatacak olursanız. 

'ğıdın yukansmdan başlayarak, satır sa. ... memek hurafesi, bu endişeden değn_ , ·. , ciersinizi unutmazmışsınız. Tavşanın 

VlLYEM POVL ' 

Mirna Loyun hemen hemen 
devamlı surette film eşi olan bu 
yıldız da, buna benzer istinat 
noktalan ileri sürüyor. Mesela,. 
şöyle diyor: 

- Her insanın eline hayat
ta bir defa olsun fırsat geçebi.. 
lir; fakat, buna kuvvetle inan. 
malı ve bu fırsat gelince, onu 
kapıp tutmasını bilmelidir. 

Bu yıldızın yaşayışı ~ bu 
sözünü teyit edici pratik bir 
misal olmak üzere alınsa, yeri_ 
dir. Ailesi tarafından hukuk tah 
sil etmesi muvafık görülmüş. 

tü; o aralık bir kızla tanıştı ve 
bu kızı:, en yüksek saadeti sa
yarak, heyecan duydu. Ancak 
talebeydi; o vaziyette evlene· 
mezdi. O vaziyet karşrsmda tah
sile evlenmeği tercih ederek, 
uzun boylu düşünmeksizin tem. 

sil hayatına atıldı; tapındığı kı-z 
da .zaten artist olmasını istiyor, 
onu bu yolda yürümeğe zorlu -
yordu. Bu yolda yürümeğe ka
rar verişinden dolayı sonradan 
nadim olmasına sebep yoktur; 
timdi meşhur ve zengindir r 

KEY FRANSİS - •"1 

Film hayatına geçmezden ev -
vel, bir ticarethanede çalrşryor
du. Gariptir, ki bu yddmn 

filmde muvaffak olmasında o ti
caret sahasındaki faaliyeti de a. 
mildir; o sahadaki faaliyeti, ken. 

disinin bir parça romantik olan 
ruhi haleti üzerinde hesaplayıcı 
ve ölçüp tartıcı tesir bırakmış -

tır; romantik temayüllü tempe. 
ramanını intizamla biraz dizgin
lemeğe de ancak bu suretle im. 
kan bulmuştur, ki en iyi isti.ci<>.t 
bile böyle bir rüyet ufkunu be . 
nimsemezse sanat sahasında iler. 
liyemez. 

ıo - rnmuN'nn tf,Avt-~st 

tır yazmağa koyulmuştu; dostu olan e. · '- bir düşünce ile çıkmıştır. Zira, merdi. ayağı uğur getirirmiş. Yüzünüze"ba. 
nerjik adama! . ven duvara dayandığı zaman bir mü'" kamıyan bir adam, itimat edilecek .bir • 

Peter, kız mektubu bitirinceye kadar selles teşkil etmektedir. Bu müsellet adam değilmiş. 

beklerken, sabursuzluktan yanıp tutu .. ·· ise, hrristiyanlığm akidesini teşkil e. · Yerde bir iğne gör-üp te alırsanız bü .. 
şuyordu. Bir parça kıvrıntılı tarzdaki ,. den ''teslis., e i§arettir. Bunlar arasm• tün gün işi.niz rast gidermiş. Sokakta 
yazısı, bütün 'bir sahifeyi kaplamıştı. ~. dan geçerek (teslis)e hürmetsizlik et.. - dayalı bir merdiven altında yürümek 
Şimdi blo'ltdan yaprağı koparıp, bir ta .. ~~ mekten korkuyorlar ki, buna dini bir uğursuzmuş. 

rafa koydu, doğruldu. V.e ş-Oylc dedi: <t.( :· h~et d8:hi denemez. Sadece bir ve- , i !şte hep bunun gibi bir takım saç. 
- Artık yemek yemeğe gidebiliriz r .. L hımdır. Çünkü hayatta bir çok eşya.. ."' . ma kanaatler bazı insanların hayatım 
Delikanh, nazlanıyordu: · nm ~~ziyeti tes:ıdüfen öyle bir d~rum1 . , • - devamlı bir s~mtı haline getirmekte-
- Ben, yemeğe oturmazdan önce ala~ılır. O takdırde ne yapmak lazım•; . ~·-· ~I: ··- · • (Devamı ıo ııncu do) 

§Öyle bir gazeteye göz gezdireceğim ı gelır. Makul ve realist olmaktan da..· ~ - fl'- I. • 

Kızın . oradan çıkmasmı bekliyerek, ha rahat bir şey yoktur. 
bloku üstüne attldı, en üstteki boş iki 
yaprağı koparıp, dışarıya fırladı. 

lkisi akşam üzeri gezintide rastlaştık
ları zaman, Peter, aşkın derecede neşe. 
liydi. Hildeyi hayrete uğratır bir vazi. 
yette, gayet nazik bir tavurla kclunu u

zattı, kendisini sakin yan yollardan bi.. 
rinc saptırdı. Bu sırada ansızın sordu: 

- Dostunuza mektubu gönderdiniz 
mi? 

- Elbette 1 Niçin sordunuz? 
- Kendisine ben.den de bir sclaın 

yazmalıydınız! 

Kız, baktşlarile onun ne demek iste • 
eliğini araştırdı: 

- Kıskanıyor musunuz? 
Delikanlı, güldü. Bu gülüş, gam, ka

aavetten kurtuluş ifadelendiren şen bir 
gülüştü. 

- Nasıl olur da ismi Elizabet olan 
ve Martin adlı birisile nişanlı bulunan 
bir dostu kıskanırım? 

Hilde, şaşakaLdı, durakladı. Fakat 
delikanlı, kolunu kızın omuzlarına ko • 
rurcasrna dola)'arak, kendisini c zama _ 
nadeğin hiç göstermediği bir enerji i. 
le yol boyunca götürdü: 

- Hilde, siz çok defa benim kimya 
bilgimi:ı faydasız bir bilgi olduğunu L 
Ieri sürmüştünüz. Fakat bugün bu kim. 
ya bana iyi, pratik bir iş gördü. Dostu
nuza me~tubu bir yazı bloku üstün.de 
yazdığınızr hatırlıyorsunuz, değil mi? 

- Haa... demek kurutma kağrdr ü. 
zerinden .. 

- Hayır, papiyebuvarda hiçbir iz 
yoktu. Lakin yepyeni bir kimyevi usu] 
vardır. Yan yazarken kuvvetli tazyik 
yapzlsın, yapdmasm, mürekkebin zerre . 
cikleri bir yazı blokuna hayli derin su. 
rette sızar. isler. V c öiflen vakti ecza. 

-Elimin birisini olsun bırak! 
- Olmaz ... 
- O ba1de burnumun ucunu seaı 

kaşı! •• 

neden tedarik ettiğim eczayla, bu . mü~ 
rekkep zerreciklerini müteakip iki, Uç

0 

yaprakta da belirtilir! 
- Demek siz bu suretle oku.dunuz., 
- Evet; kendimin hiç de Eliza'bcti• 

Martini gibi olmayıp, bilakis . gayetle 
pısırık bir insan olduğumu ve bunua 
pek esef edilecek bir vaziyet clduğunu; 
~ünkü sizin beni.. 

Hilde, onun lakırdısını öfkeyle kee.. 
ti: 

- Yeter! Siz, fena bir insansınız! 
Fakat Peter, gülüyordu boyuna vt 

derken kızı şappadak öpüverince, onun 
dümdüz alnındaki öfke çizgisi de silin .. 
di. 

O zarnandanbcri, Hilde de, kimyayı 

tamamile enteresan ve faydalı buL 
maktadır r ? ...• 

G. ,FörıtA!:r 

1 

Boş yere hurafelere inanmak, illt 
insanın hayatını mahvetmiştir. Za.• 
:vallı ilk insan mağarasında sığımnrg 
dururken, tabiatın anlayamadığı hidi. 

: seleri karşısmda, korkudan titr~. 
şimşekten ürkınüş, yıldırım. karşısın• , 

' öa yüreği oynamış, gök gürUltüsünden 
heyecana düşmüş, rüzgarların iniltisiıı 
:ve akşam üı.eri her tarafı saran gölg~1 

1 
ler, onu, yerlere kapanacak kadar deh1 
eet içinde bırakmıştır. '. 

Her ne hal ise... O ilk karanlık de. 
Yir! Fakat bugünkü bilgi ve medeni. ' 
yet devrinde hfili gizli bir taknn. tesiro 
ler olduğuna inanmak, ha.yatı bir siL 
rü saçma hurafelere göre tanzim et
meğe ne dersiniz? 

Evet, bugün dünyanın bir çok yer. 
!erinde, bilhassa frenk memleketlerin• 
de uğursuz diye on Uç ki~i biı'. arada 
sofraya oturmıyan tahsil sahibi adam.. 
lar vardır. 
' Bir çok kimseler. kendilerine göl"eı 

Bu batıl şeylere sizde inanıyor musunuz? 

7 - RURP~un tlıl VESi 



Kızın dostuna yazoıgı 
mektup ve •• kimya!? ••• 

Yazan: 
Alman hikayecilerinden 

li. FUrster 

T AZE biı: rüzgar, denizin yüzü 11 

nü ok§uyor, dalgalan kıyıya çar-c 
pıyor ve orada yatan iki gencin güneg.c 
le hava~an kızarmış ve terlemiş yüz • 
terini serinleştiriyordu. 1 

Hilde, mahzuz, ıgüneşe doğru ge. 
rindi ve: 

- Harikulade; -dedi; bu tazeleştirici, 
ıerinletici deniz havası 1 Deniz suyunun 
bütün temizliği, bu havada birikmiş 1 
Kızm yanında, yeşil bir gözlükle 

mahfw: gözlerini gökyüzüne diken Pe il 
ler, şu muk'abelede bulundu: 

- Deniz •uyu, deniz ıuyu hi_ç de 

zannettiğiniz gibi temiz ·değildir, Froy " 
Jayn Hildel 

Ye kimyadan bahsile, deniz suyunda 
ne var, ne yoksa, saydı, döktü 1 

Hilde, içini çekip sustu. Her gün 
böyle geçiyordu. Bundan bir hafta ev -
vel aahilde tanqtığt bu genç kirtyager
tien cidden ho§lanıyordu. Bu delikanlL 

8- KURlTN·un tTAVEst 

ltinah, kı"'tiar bir arltadaftı ve .b%, 'buı 
emarelere bakarak, çok ıgeçmeden, de • 

likanhnın da kendisinden botlandığı kL 
naatini edinmi§ti. Fakat her ne zaman 
uzun uzun bir ha.kıttan daha fazlaama 
nail olmağı umsa; .. meseli ilmit bağla. 
nacak munis bir .kelimecik veya elle hL 
fif~c ·bir tazyik.. O ·zaman Peter.. kaba.. 

hat yapmış bir çoculC gibi Jiızanyor Te 

pşırrmş halde, mutaden kimya pro5 
leinlerinden bahis açıyordu. 

Kız, inat etti: 
- Buna rağmen ben deniz suyunu 

teiniz buluyorum! 
Kız, denizdeki biı:: maddenin kendis~ 

ne hiç zararı dokunmadığım söyleyince.' 
kimyaker, onun bir tabirini tashih et •· 
a : 

Peter, böyle tashih edince, kız du~ 

Gak biiktü: 
- Öyle veya böyle; ne olursa olsun 1 

Ben otele dönüyorum. :Vakit öğlen Q ıi' 
lac;.ak handeysc. Siz de geliyor musu .. 

1 

nuz? 
j ~ Tabii, .• memnuniyetle 1 
1 ~eniş ölçüde sahil boyunca otele doğ 
ru hiç 'konuşmadan yollandılar; her biri 
'de bir parça inkisara uğramış ve canı 

a.ıkılmıt halde... ve otelin okuma salo • ı 
nunda ·Hilde ani bir kararla bir yazı ID8.\ 

aası batma yürUdU. 

: - Bir mektup yazmak istiyorum! 
t Böyle söyliyerek, Petere birşcy beli • 
lerımiş gibi baktı. 

- Dostum, çoktanbcridir benden ha.. 
ber bekliyor. 

- Nasıl, sizin biı: dostunuz mu var1, 
Şimdi de Peter ona irkilitile gözleri • 

ni çevirmişti. 
- Evet, tabii l 
Böyle cevap veren Hildenin birden • 

bire §atılacak derecede dili çözülmüt
_(Deuom.ı 10 uncu da) 

• 

' 

ıza gc.>re -muvaffaki
yetin şartları ? 

Mlrna Loy, Vllyem Povl, Key 
Fraosls bir anket ve 

araştırma karşısında! •••. 
nazı görüşlere göre, film yıl -

iiızlanrun çoğu, hayatta muvaf
fakıyetin prtı ne olduğunu bi • 
lea insanlardır. Muvaffakıyet, 

kendilerine sadece doğuştan, ve. 
ya para, ya da yetiştirme ile na
sip olmaz; daha bir takmı şart
lara bağlıdır. 

Bu cihet gözönünde tutula
rak, Holivudun meşhur yıldız -
tarından bazıları arasında bir 
anket yapılmış, vaziyetleri araı
tırılrmştır. Hayatta umumiyet • 
le muvaffakıyet şartı ne oldu. 
'ğunun yanmra, film yıldızları -
na tahsis edilerek d sual sorul -
muş, aynca mazileri gözden ge
çirilerek, mülahazalar ortaya ko. 
nulmuştur. 

MlRNA LOY 
Mima Loy, Amerikanın en 

sevilen yıldızlarından biri oldu • 
ğundan bahsedilerek, burada da 
birçok filmi görülen bu yıldız, 

film sahasında önce dansöz ola. 
rak görünmüş, scnra da kendi -
sine senelerce - hazan da uy. 
gun düşmiyen roller - sansas -
yon ve macera filmlerinin kil
çük ve en küçük rolleri . v~ril. 
miştir. Bu zeki kadın, bu husus
ta şöyle söylüyor: 

- Eğer ben o zaman bu u • 
facık, tefecik roller.den şikayet 

etmiş olsaydım, çoktan film sa
hasından çekilip gitmiş oluı

dum 1 Ben, bu kadar gölgede bı. 

rakılmağa tahammül ettim, dişi. 
mi sıktım, hayatta benim elime 
de geçecek büyük fırsatı bek -
ledim; . • . Bu fırsat geldi ve 
ben ondan faydalanmasını bil. 

dim,1 

Şimdi akla gelen bir c:het : 
senelerce hayatının büyük fırsa
tını bekleyen birinin bu fırsat 

gelip çatınca ba§ı dönebilir ve 
sevincinden, bu fırsatı elden ka-

-.. 

--

çırmamak endişesinden ne yapa. 
cağını şaşırarak, bu fırsatı 8111 
o zaman kaçırırdı. Fakat, bu yıl. 
dızın kendisine mahsus bir fel • 
sefesi vardır. Bu felsefesini de 

( Lutfen sayfayı çevirim)' 
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