
CUMARTESi . 1 
29 

2. Kanun 193e 

YIL: 21- 3 

Sayı:72oa - t29~ i:-3'rANBUL - Ankara Caddes. 
Posta kutusu: 46 (lsta11bu1) ~ Telgraf adresi: Kunın • Tsfanllul 

Telef. 21413 (l'nzı), 243i0 (idare) 

Tiryaki Sigarası 
fi2'Hya$ayca çukto 
TECRCJBE 

ETTiNiZ Mi? 

------~:::::::::;;;::.. ..... ~--------------...... ----·--------------------...... ----------....... -----------~,.._-----------------c e rede evvela Hatay görüşüldü 
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p olan yalıhşhkları anlattı 
a ı Milleti~r Cemiyeti karar

nıuhali~ .old~ğunu söyledi 
Hokametimizin rE;y ve müta.leası alınmadıkça Hatayda 

. her hangi ·bir tedbirin · alanmasını ve tatbıkını 
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· ·B. Nccıncttilı Sadak gö7"iilmcktedir.) · . . 
Cenevre 28 (A. A.)- Anadolu A

)ansının hususi , muhabiri bildiriyor: 
Konsey bugün öğleden sonra toplan 

dı. Ruznamenin ilk madJesinde hken
cl run meac1esi nrdı. Reis Türkiye mu· 

rahhaıınt konsey masasına davet etti. 
Murahhasnnız Necmeddin Sada!;< ilk 

sözü alarak şu beyanatla bulundu: 

Sancak rejimıni tayil'! eden 29 mayıs 

(Sonu Sa.6 Sii.4) 

Bu meslektaşların -
sözlerine ne:buyrulur? . . . . 

·lıı-rı •C"l)ft.n lm Jm<lnr dikknt uytm-
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llıt hı dn ltnlyanlnnn bn ı:.cteıi na.-
bil s l' ,ll'ln)·sn..t ile tc.rtip ettiklerini, •• • ld . . d. hem de 
tı~k.~rcı-c i~irak cclcn boıııbnrfltnıan uzerıme a . ım ıgor, 
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ASIM US 

(Sonu: sa. 6 sü 5) 

11."f.ısa(Ti raponmır veren 
' R. Zeeland 

·Anıerika 
• . j 

Avrupa ile 
iktısadi anlaşmaya 

giıiemiyor 

Londra 28 (Hususi) - Vaı;ington

aan bildirildiğine göre Vnn Zcclnnd 
rnporu Ameriknda iyi knrşılnnmış-

, (Sonu Sa. 6 Sii. 3) 

YaJovada Otel Termal hasbıhalle
rini Başvekil ve Dahiliye Vekilinin 
beyanatı şeklinde yazan Ahmet 1'~

m in Yalmanın hu hareketini hem 
mesleğe yaraştıramndık. hem nınlr

sada znrarlt bultluk. Misal g~ter 
<lik, ynzrtık. 

Ahmet Emin: "Başvekil sözleri· 
nin yazılmasında fayda olan kıflını-

fSomt Sa: 6 Sı1 : 1 

~!lflllllllUUımuıtmıllllUI 

Bugünkü 
ilavemizde 

Değerli edibimiz Cem il 
SUleyman'ın 

Eski Ş A M . 
Yazısı 3 üncü sayfanuzda 

Dığer alikah birçok yazı
lardan ba,ka 

Bir Arslan yere 
serildi 

Yaznn : Mehmed Sellm 

1 .,, ··"·- ''"""• ---

Balkan Antantı dcv7etleri Hariciye Nazırları BB. Mcta1rsas) Aras vo 
Stoyadinoviç 

Cenevrede Balkan 
antanfl devletleri 
Dün de .bir toplantı yaptılar 

Cenevre, 28 (A. A.) - Balkan An
tantı aza.Sı olan· devletlerin · Cenevrc
deki mümessilleri, umumi bir noktai 
nazar teatisinde bulunmak ilzere top
lanmışlardır. Bu· sabahki görü~clcr, 
Balkan Antantı azası hükumetler n-

rasındaki bütün sahalarda ve millet
ler Cemiyeti çerçevesi içinde sıİlh yo
lunda teşrikimesaileri hakkında görüş 
birliğini müşahede ve tesbite imkan 
vermiştir. 

1940 Den ·.z· h3rbi 
. , 

lngiltere sabretmiş, sabretmiş, Japon-
yanın mevd okuyuşuna nihayet 

cevap vermişti 

Ga~1ct merak ve heyecnnla okuyacaksınız. (2 nci sayfamızdadır) 

Romanya yeni dost
luklar ararken 

.. 

Mevcut itlif aklarına kafigen hiç 
bir halel gelmigecek 

Bükreş 28 (A. A.) - Romanya ga
.zeteleri B. Virginio Gaydanın Popolo 

d italia gazetesinde. B. Gogaya atfet • 
· tiğı "Romanya halen mevcut ittifaklan 

nr, derin surette deği§tirmeksizin yeni 
dostluklar aramaktadır.,, tarzındaki bc-

yanatx yalanlayan bir başvekalet tebli
ğini neşreylemektedir. 

Başvekil Goga, B. Gaydaya, ha~ikat 
te aşağıdaki tarzda beyanatta bulun -

muştur: "Romanya bugünkü dostluk • 

l:ırına ve ittifaklarına katiyen hiçbir ha 
lel getirmeksizin yeni dostluklar ara -
maktadır.,, 

Yunanistanda tahri· 
katçılara karşı 

Bir şiddet devresi açıldı 
(Y:aZ'lsı altmcı :3ayıf ada). 
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1940 Deniz Harbi Radyomuz 
S on neşriyat etrafında birkaç söz lngiliereksabretmiş, ~abrefmiş, ]aponganın megtfan 

Y N 
c!bıl'.. o uyuşuna nıhayet cevap v er mi-f:ti ••• 

azan: D;ğameu. .. DIFD ~aıznf r 

İstanbul radyosunun, son birkaç 1 
gün içinde, eskisinden daha fazla din
leyici buJmağa başladığını söylersem 

1 buna kimse itiraz edemez sanırım. 

Radyoda. konuşan nrkadaşm; ! 
•·- Şimdi saat bilmem kaçı şu ka

dax geçiyor. Birazdan size plakları- l 
mızla filanı falanı dinleteceğiz..,, ) 

''- Şimdi saat bilmem kaça şu ka-
dar var. Stüdyo orkestramız mutad 1 
konserine başlayacaktır.,, 
"- Şimdi siz.e Anadolu ajansının 

filan tarihli bültenini okuyacağız.,, 
larını dinleye dinleye İstanbul neş

riyatının yeknasakhğına gma getir
miş olan radyo meraklıları, dört beş 
gUndenberi, adeta bayram yapmakta
dırlar. 

Dilne kadar, radyolarının ibreleri
ni, muhtelif dünya istasyonlarının te
sadüfleri arasında dolaştrranlar İstan
bul radyosunun "dang! dung!,, la.rma
rastladıkça suratlarmr buru§turur • 
lar ve adeta bir can sıkıntısından ka
çar gibi ibreyi derhal kadranın bir 
~aşka noktasına ko§tururlardı. Şimdi 

ise şehrimizdeki radyolardan yüzde 
doksanının ibresi devamlı surette İs
tanbul radyosunun dalga uzunluğu Ü· 

zerinde ayar cdilmi§ bulunmakta. ve 
"dang! dung!,,lar gelmeğe başlayınca 
her yü%ü bir sevinç kaplamaktadır. 

Bu neden? 
Bence iki sebepten ileri geliyor bu 

sevinç: 
1 - Radyomuz mümkün mertebe 

az plak ç_alıyor. Artistin plakta me
dentleşen sesi yerine orijinal sesini 
dinleyebiliyoruz. 

2 - Sözün kısası ve 18.f m 'doğrusu, 
eski müzik bizim pek ho§Wlluza. gi
diyor. Yeni ve modern müziği anlama
ğa. baelııdık ama eski müziğin öyle bir 
rcvelation hassası var ki kulağmm:ı 
ona \'erip eöyle bir kendimlzi daldır
dık mi ncrclcro uzanhiayoruz kl. Bu· 
güİı ~a~'lln birçok n'esillerimizin sa
nat bünyelerine hükmeden astı nağme 
mutlaka. bizim eski müziğimizde! Ba
na. hiç biriniz ''mUrtecl,, diyemezsiniz 
sanırım. Ama. çok keskin bir inkılap 
tarafınızla beni muhakemeye kalkı -
şırda ''mürtecl,,sin demeğe kadar işi 
ileriye götUrscniz de ben yine ken
dimt tutamaz, ve; 
· - Arkada§! Doğduğum günkü ha
vayı bana ulaştıran bu müzik, bUtUn 
nostaljilerlmi, bütün hasretlerimi din
lendiriyor. BugUne kadar aldığım ha.
yat merhalelerini birer birer ve ne 
tatlı bir hUlya sunara.1C gözUmUn ö-

Tüıkigede ecnebilere 
Tabii§ olunacak mahkeme 

evrakı hakkında 

Ankara 27 (Telefon1a) Tür~iyede 

oturan ecnebilere hukuki ve ticari me
seleler için tebliğ edilecek adli evrakla 
istinabe varakalan hakkında adliye ve
kaleti tarafından mahkemelere, icra da 
irclerine şu husus bildirilmiştir: 

Tabiyetleri ne olursa olsun Türkiye· 
de mukim eşhasa bu evraklar, türl~çe 

tercümeleri ile birlikte, Frar.sız ali ko· 
miserl~ veya delegeleri vasıtaaiyle fran 
sız mandası altındaki şark ~leketle

rinde bulunan Türk konsolosluklarına 

gönderilecektir. 

Evrak, ayni 1ekilde Türk konsolos -
luklan marifetiyle Fransız ali komiser
liğine veya delegelerine de yollanacak 
ve selShiyetli makamlarca muamelesi 
yapılacak evrakın yine ayni tarik,le ta
lep edilen makama iade edilmesi hüku 
metimizle Fransız hükfuneti arasında 

kararlaştırılmıştır. 

1'ahvillerin miibadele
si kanunu m erigette 

Ankara 28 (Telefonla) - 1918 da -
hili istikniz tahvillerinin 1938 ikrami· 
yeli tahvilleri ile Türk borcu tahvilleri 
nin de dahili istikraz tahvilleri ile' mü· 
badclcsine dair olan ~anun Resmı Ga· 
zete ite neşrolunmuştur. Bu suretle, 
kanun bugünden itibaren mcriyet mev 
kiine girmif bulunuyor. 

nünden geçiriyor bilsen .... Kıyma ba
na ..... demekten kendimi alamam. 

Bununla beraber, sihirli bir elin te
siriyle radyomuza kar§ı h:epimizdc 
birdenbire uyanan bu umumi alakayı 
sadece bu esasa dayamak da hatalı 
olur kanaatindeyim. Radyo proğrarnı
mızın diğer kısımlarında da az çok 
bir dikkat sezmiyor muyuz? Demek ki 
yeni ve kuvvetli istasyonumuz kuru
lunca bu işi bir parça daha dikkatle 
ele alırsak öbür radyo istasyonla.nnı 
bir hayli hırpalayacağız. İstanbul 
radyosunun yeni programı halkı Mı
sır, Kırını, Bari, Londra ve Şimaıt 

Afrika istasyonlarını aramak zahme
tinden kurtarmıştır. Bu gidişle sanı
yorum ki yalnız Türk ve lslam mem
leketlerinde değil, bizim eski müziği
mizin tesiri altında bulunan Balkan 
memleketlerinde de radyomuza. ka.r§ı 
daha kabarık bir alaka. hissedeceğiz. 

Esasen, tamarniyle siyasi neşriyat 

vasıtasını almıs olan radyolarda mü
ziğin manası eğlendirmekten ziyade 
•• istasyonu scmpatikleştirmek ,, tir. 
"Sempatik istasyon,, daha çok aranı
lır ve tabiatiylc müzik neşriyatı dı
şındaki edebi, fikri iktısadi ve siyasi 
proğram da. bu meyanda istenilen te
siri daha geniş ve cihanşümul bir 
kütle üzerinde yapar. 

Radyomuz etrafındaki duyduğumuz 
sevinci vesile ederek gelişigüzel ortaya 
attığımız bu satırlar, radyo üzerindeki 
bUtün dileklerimizi ihtiva etmi§ sa -
yılnmaz. Bu mevzuu, daha. dikkatli ve 
metodlu bir tanda, bir daha ele al· 
mağa. çah5acağız.. 

Bugün büyük devletler araımda bir 
deniz silahları yarı§ı baılııdı. fta1ya, 
İngiltere, Amerika ve Japonya te;ı: • 
g~hlnra yeni yeni ve çok büyük harp 
gemileri koyuyorlar ve bunda hep • 
si b:rbirini geçmek arzusunda. 

Bu halin ıonu ne olacak? Hazırla
nan silahlar sulhu korumağa mr ya • 
rayacak, yoksa büyük bir harp mi ko 
pacak? Bu büyük harp gemileri ha • 
zırlandıktan sonra • planlara göre, 
bu gemilerin hepıinin hl1Zl1'1anmaıı 

iki üç seneye kadar bitirile:;ek • Me 
ıela 1940 da bir deniz harbi olursa 
nasıl bir muharebe ile karşıl~tacağız? 

Deniz mcıeMerinde ihti.as ıahi • 
bi olan bir Fransız muharriri 1940 se 
neıine doğru olacak bir deniz muha· 
rebeıini düıünmüı ve hayalinde can 
landırdığı sahneleri bir roman ıck • 
linde teabit e.tm.iıtir. 

Bugün için hayalen düıünülcn bu 
muharebe istikbalde belki hakikaten 
böyle cereyan edecektir. Fakat te • 
menni edelim ki yalnız hayalde kal • 

, 
, Bugün için, bu heyecanlı muhay • 

yel harp hikayesini okuyuculamnıza 

nakletmeyi faydalı buluyoruz; 
Bok,s şampiyonları gibi adaleli fakat 

birer koşucu gibi çevik görünilşlU, kos 
koca, •'çilsseli üç ingiliz gemisi, 'bunlar 
üç yeni 60,000,, liktir ve İngiliz harp fi 
tosunun bclkemiğini te§kil e:iiyor. 

Anaon, Hov, Benlav ismindeki bu 
üç zırhlt Andoma ndaları arasındanı ya 
va§ seyirle geçiyorlar, Singapur gidi 
yorlardı: lngiliz hUkCimeti ~imdi bütün 
kuvvetlerini oraya topluyordu. 

Birdenbire harekete gelmeyen, fakat 

<;üntewt peşiHden : 

1 lord = 2 dritnol 
l.J 

Loyd Corc 1888 de evlenmiş olduğu içfo birlcaç gii1ı evvel Frcrn.saııııı 
Akdeniz saTıillcrimie izdivacının alim yılı Tcutlaııdı. 

Eski ltıgili:: Ba§Vckıilinin siyasi 1ıayatuula mıü1ıinı ouııı hcidisclcrdcn 
biri 1908 <k Maliye l\1a::ırı olduğu vakıt lngiliz Zorc1larııuı ayır vergi k<Jy
mak suretiyle açtığı mücadele harC7."0tidir. Lotjd Coro o zamım 'bu. oor
giyo yapıüı.n itirazlara cevap 'Verir ilccıı §öy1e demi§ti: 

- Lora.Zar memlekete çok pahalıya nıal oluyor. lngilterc için bir 
lordu beslemek ile ilri dritnotım masrcıf ına katlamn.ak arasında fark 

yoktur.,, 
Bu sözden çıka1ı 11uına şudur J...i vaktiyle l1ıgiliz1er 1orcllar kmııara

suıı ilga etmiş olsalardı bugün Jngütcreniıı 1ıarp filo8U §imdiki lorillar 
adedinin iki •misli olacaktı ve bugihı ltalyaıım Akdmıi:de, Japoııyaıım 
Pasifik Ok11anosımda rekabetine 7.;,ar§ı ·nıovkiiııi muhafa.:::a edebilmek 
için milyarlar sar/ederek yeni harp gemileri yapmak mecburiyetinde hal· 

mayaoak-tı! .... 
Hcr:1uıl<lc bir 1ordıı feıla edip iki drıtnot 1-:azamıuık aemek iso bir

gü.?ı lngiltcrede bu. tarzda bir siyasi ink'17ap tmkutı 11ıtinıal h<ıricind.e de· 
ğildir. 

'HASAN KUMÇAYJ 

Göz pavyonunun temeli dün 
sabah atlldı 

üniversite namına inpya karar veri
len göz kliniğininin temeli dün sabah 
Ccrrahpaşa hastahanesinin yarundakl 
arsalcla atılmıştır. 

'Universite rektörü temel yerinin ba 
şında yetmiş yataklı müstakbel göz 
.paviyonunun ilk defa İstanbul üniversi 
tesi eliyle memlekette )\urul:ıcağım, 

müessesenin bütün masrafları ile bir
likte yüz elli bin liraya mal olacağını 

söylemiştir. 

Müteakiben temelatma meras'minde 
bulunanların isimlerini havi kağıt bir 
şişeye konulup temele yerleştirilmiş, Ü· 

zerine harç dökülmüştür. 
Rektörden sonra üniversite göz pro

fesörü Haymer de türkçe bir nutuk söy 
lemiş, bunu talebeden Bayan Muam -
mer ile Bay Eşrefin sözleri takip ctmif 
tir. 

en sonunda yapacağını bilen İngiliz a
mirallığı nihayet Japonyanın meydan 
o'k;uyuşuna, tahrikatçılığma mukabele 
etmeye karar vcrmigti. 

Birçok Tokyo, Berlin, ve Roma kari· 
katürlerinin dişleri ldökülmüş bir arslan 
şeklinde gösterdikleri İngiliz arslanı • 
nın çok sabırlı olduğunu, fakat bir ke • 
re kızdı mı homurdanma~tan, güğrc • 
remckten daha başka şeyler de yapma 
sa muktedir olduğunu gösterecekti. 

Armstrong, Bardmoreve Vikers tez. 
gablarının gayretiyle en kısa bir zaman 
da inşa ~ilen ve z:annedildiğinden bir 
sene kadar evveldcniz:e indirilen bu üç 
''lyırdeş gemi., İngiliz kuvvetinin ar -
tık geçtiğini düşünenlere büyük bir en 
dişe vermişti. İngiltere, bu gemilerin U 
çUne birden "Neptün'm üç dişli tırpa • 
nı,, ismini vermişti. (1) 

Evet, İngiltere o müthiş 'l\oronel mağ 
lUbiyetinden sonra olduğu gibit yine 

''hazmetm.i§ti,,. Fakat şimdiki c~l>ı 
bit. Falklandlann cevabı gibi çok sert1 , 

denbire ve muvaffak olacağından eınifl 
bir tarz:da verilmigti. 

· del'I Anson, Hov ve Benlav gcmilerın 
her birinin 280 metre mütekasif bücUl11 
kuvveti vardr. Şimdi, iki tarafında be' 
yaz köpükler salıvererek ilerliyorlardı· 

İngiltere, bu tehlikeli anlarda detıiı• 
deki hakimiyetini muhafaza etme'ki içiıı 
yaptırdığı bu silahların idaresini J,.sa· 

miral Sir David Hanterc vcrmitti· }.S• 

amiral Hanter meşhur Yutla.nd :ıcahra· 
manı Bitinin yeni bir eşi idi. lngiltere 
bu silahtarı yokluktan meydana getir : 
meıine kendisi 'de çok çalrşmı§tr, Şiındi 
de bu çelik devlerin şampiyonu oıaca1'' 
tr .. 

(Devamı var)' 
( 1) Esatirde deniz ilahı .. yılan ~,p 

tü~ elinde üç ditli bir brpanla tas~r 
edilirdi. (Mütercimin notu). 

"Altın düğün,, ü m ünasebetile 

Loyd Corea ait 
hatıralar 
Dünkü sayımız • 

da e~ İngiliz: baı -
vekili Loyid Corcun 
evlenmesini eltin -
ci yıldönümü "altın 

• düğünü) kutlandıfı 
ru yazmıı ve bu mil 

nasebetlc siyasi ha -
yatı hakkında da ba 
zı ı:.ı<ıhlmat vermiı • 
tik. 

Siyasi h:ıyati yeni 
Türkiyenin doğum 

tarihine karıı1mı§ olan Loyid Corc yal
nız ba§vekilliği ile !değil, ayni zamanda 
maliye na.z:ırhğr ile de §(>hret aJnuıtır. 

taarruzda bulunmak için tertibat al • 
mağa koyuldu. Bu maksatla İngiliz do 
minyonlarınldan yardım istedi. Fakat 
istediği yardımı bulamadı. İngiliz do • 
minyonları tekrar Anadoluda bir batı' 
açmak için bir tek nefer bile göndere • 
miveceklerini bildirdiler. 

İ§te bunun üzerinedir ki Loyid Cor' 
iktidar mcvkilndcn çe'k.ilmek mecburi • 
yetinde kaldı. Bu ihtiyar tneiliz devlet 
adamı i~te o gün, bugiin siyası 110.yat • 
ta artık belini doğrultamamııtır. LO • 
yid Corcun siyasi l:ayatına nihayet .,,. 
ren de Anadoludaki cmulsiz TUr'k ıt 
feri olmuştur. 

Loyid Corc maliye nazırı (1908) Siyasi icmal 
iken tertip ettiği devlet bütçesi ile tn • 
gilterenin parlemento siıteminde de~i- A ryana 
şikliğe sebep olmuştur: , 

Loyid Corç çok varidatı: olan aileler Sarayında 
den fazla vergi almağa tcşcbbllı etti, 
Sebep olarak da bu türlü aileler ile iıçi BüyUk Harpten sonra ilk teşekıtU1 
sınıfı arasında büyülç bir maiıet ve ka ettiği gündenberi eğreti bir bfnad9 

zanç nisbetsiztiği bulun:luğunu ileri toplanan Milletler Cemiyeti için cc· 
sürdü. Bu esas üzerine hazırladığı büt nevrede güzel, hatta muhteşem bit 
çeyi Avam kamarasında müdafaa der • Yeni snray yapıldı. Geçen sene 1>1' 
ken: ~uth mUcsscscsl (Aryana Sarayı) dC~ 

- Baylar, sizlere bir düzine İngiliz Jlllen bu yeni binaya taşındı. Faka 
ailesi göstereyim ki bunlardan her biri garip blr tesadllf, yahut tecelli eserl~ 
kendi baıına 50,000 iıçiyi senede bir ay dlr ki Milletler Cemiyetinin bu yoı> 
bol bol geçindirebilir.,, binaya gecmesl beynelmilel nuruz" 

Bu r:.::ler parlamentoda iptida itiI"a • bakımından kendisine iyi bir tı:ıllll 
c· 

za uğra!dı: getirmedi. Bilhassa bu defa koJl5 

- Siz büyük emlak ve arazi sahip • yln ıo·o uncn tc;tlmaı çok tereddUtl~ 
lerinc adeta birer cani gözü ile bakıyor durgun bir hava tclnde başladı. ıı 
ıunuz: . ., celsede söz nlan konsey azaıarıııttl 

i!' Diyenler bulundu. en nikbin olanları blle cemiyetln 
Loyid Corc bu defa daha şic!detli mu tıkbalindcn bahsederken ıstırapısr J' 

kabele etti: nı gizleyemedi. 
1 

- Bir Iord, ingiltereye iki dritnot Öyle anlaşılıyor ki konsey içt1Dlıı. 
ı:ı: 

kadar pahalıya mal oluyor!,, yapılmazdan evvel İngiliz '\"6 Ft8 

Dedi. sız degeleleri Milletler Cemiyeti ld0
" 

Loyid Corcun bu ıon sözü üzerine linc karşı bUtün cemiyet ~zasının ss; 
avam kamarası azasının ekseriyeti pro- da katini ifade eder bir beyanııatl'l J) 

jcyi kabul ve tasd°" etti. Fakat proje neşretmek istemişlerdir. ltalyao~. 
Lordlar kamarasına gidince orada red Mllletler Cemiyetinden çekilmesi 1, 
olundu. Bütçe iki meclis arasında ihti • zerine b6yle bir tezahürün fa}·dS 
laf çıkarmı~ oldu. iki meclisten hangisi olacağını dUşllnmUşlerdlr. Fakat bÖfı 
nin sözü son söz olacaktı? le bir beyannameye cemiyete dO.:c, 

Neticede Lordlar kamarau Avam ka bUtUn t\zanm tamamen iştirakini b1' 
rasının önünde ricat etmek mecburiye- min edemeyeceklerini görUnce ltl 
tinde kaldı ki bu suretle lngiliz parla· fikirden yazgeçmişlerdlr. Onun fÇ r 
mento ıiıteminde esaslı bir deği§iklik konsey içUmaının açılışında !~· 
vu'k;ubulmuş oldu. \ memlekete mensup baş delegeler 

Loyid Corcun siyasi hayatında Tür·· rr ayrr söz söylemişlerdir. lllı 
kiyeyc karşı olan vaziyeti de matCım- Açılış gilnUnde tabii olarak tnS' et 
dur: Loyid Corc mütarekede Venizelos ve Frnnsız delegeleri diğer ceıni1 t· 
vasıtası ile Yunan ordularını Anadolu • dznsı Uzerlndo teskin edici bir suree· 
ya çik,aran bcllibaşlı bir amildir. te SÖZ Söylediler. Çin delegesi f8e ~· 

Büyük Afyon zaferi üzerine düı~n mlyctin Japonynya karşı kendi JllC ,. 

denize ldökülünce İstanbul ve boğazla lekctlnl himaye etmemesinden, 1 ~,r 
rı, ve Trakyayı işgal altında tutan, iti· hut edememiş olmasından çolt 

5 

laf kuvvetlerinin akibcti de ufukta gö· bir dllle ~lkliyette bulundu. ,6, 
rünmeğe başlamı§tı. Şimal memleketlerinden bfrı 1'uı• 

Loyid Corc bu akibcte kendi arzusu mr Mllletıer Cemiyeti çerçevesi f ç ıf 
ile razı olmak istemedi. Anadoluda Yu ·de Oslo Grupu adı altında topla:ıılJlltı; 

d bU nan ~vvetleri kalmayınca itilaf kuv - tardır. Bu devletler Roma 3 tll•' 
vetlcri ile Türk ordulart üzerine bir nan elcllerlne ;verdikleri uıına 
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~ rı la. bir şar"la l<apatılmıyacak 
OkyanuslarÇl kim 

h&kirn olacak? ~ lct1t· ıneğin ucuzlatılması etrafındaki 
Çılı: ikier münasebetiyle bir gazetede 
%~? Yaz lar üzerine al~kadtlr nezdinde 

ıat yaptık. 

lç!~anbul bd.diyesi ekmek fabrikası 
tır ~an sonra fırınları kapatmıyacak· 
llı~k alnız da!1a U'.:uz, daha nefis ek
tc1t çıkaracak, bu suretle fınncılara 
tıJa abet edecektir. Bu rekabete fırm
tak~n tahammül edemeyip kapaya
ıı)n arı akla gelebilir. Fakat belediye
CaJt S~kardığı evsafta ekmek çıkarta· 
~-· bır fırın hiç bir zaman kapatdmı-
'1..'aktır. 

lt! MARGARiN YACLARI 
le argarin yağlarının nasıl ve nere
'ttırde yapılabileceği hakkında bir tali
\> a'.na:nc hazırlanm·ş, şehir m.clisine 
erıırn· . ra Ştı.r. Hayli münakaşalardan son 
~ ltıcclisin sıhhiye ve mülkiye cncü
ıı nlcrine iade edilen bu talimatname 
~~ enı.:Unıenler tarafından tetkikine 
;n~a başlanacaktır. 

z k alınıatnamenin encümenlerde müt: Cresi es,..asında sıhhat müdürlü
:ndcn bir zatın da bulunmasına ka· 
!3 r Verilmişti. Hıfz ssıhha mütehassısı 

ay Zeki seçilmiştir. 
lSTANBL KÖYLERiNDE EBE 

ı--:afiz'in bugiln şehrimize gclerek ya
rın Avrupaya hareket etmeleri mu
karrerdir. 

AMERiKA iLE YENi BiR 
TiCARET ANLAŞMASI 

Hükümetimızle Amerika arasında 
bir ticaret anlaşması yapılması takar
rür etmiştir. 

Bu anlaşmaya her iki hükümetin a
lakadar ti •;carları büyük bir er.emmi
yet atf<'dilmcktedir. 

ROMANYA YA tHRAC EDECE
CiMIZ PAMUK 

Romanya ile aramız.da yapılan son 
ticaret anla§ması mucibince Romanya
ya 800 bin liralık pamuk ihraç edile· 
cektir, Bunun için icap eden hazırlık
lara geçilmiştir, 

Roır.anyanın alacağı 800,000 liralık 

pamuğun satış ve ihraç şartlarının iki 
memleket arasında bir mukavele ile 
tesbitine karar verilmiştir, Bunun için 
memur edilmiş olan iş limted şirketi 

müdürü Bedri Nedim dakadarlarla 
müzakerelerde bulunmak üzere Bük
reşe hareket etmiştir. 

PARA BORSASINDA 

İstanbul borsasında muameleler cKin 

Singapurun tahkimi Japonları 
Amerika, Japonya, İngiltere ve 

Fransa devletleri Okyanuslardan ge
çen müstemleke yollarını emniyette 
bulundurmak için, büyük denizlerde
ki binlerce küçük ve büyük adalan 
tahkim ~tmeğe başlamışlardır. Japon
yaya karşı Singapuru milyonlar sar
f ederek muhkem bir deniz Ussü hali
ne getirmekte olan İngilizler, burada
ki nıodern tahkimi bütün bir kısmı • 
nm ikmali münasebetiyle bugiin!erde 
askeri merasim ve manevralara baş -
layacaklardır. Bu manevralara bir 
kısım Amerika donanması da iştirak 
edecek ve deniz askeri nümayişleri 
bir buçuk ay devam edecektir . 

Çin - Japon harbi büyük denizler-ı 
deki rekabeti bir kat daha arttırmış
tır. Bir deniz devleti olan Japonyanın 
Uzak Şarka yayılması İngilizlerle A- · 
merikalılan şüphelendiriyor. Bunun 
için bu iki devlet, Fransa da dahil ol
duğu halde mUstakbel bir tehlikeye 
karşı tedbirler almaktadırlar.· 

Singapurdan biı 

kuşkulandırdı 

yörünü§ ••• 

ponlar Okyanusların garp kısmmda
ki adaların bir çoğur.d:ı birçok hava 
üsleri İn§a ettiler. Çin - J:ı.pon harbi 

başla.yalıdanberi 7 - S ay içinde J a
ponlar Linting ve Pratas adalarını 

KURSLARI AÇILIYOR de çok durgun geçmiştir, Birir.'.:i tertip 
'{ • Türk borcu tahvilleri 19 dan muamele 

Müstemlekeler meselesi. Bu müs
temlekelerde ham m:ıddelerin nakli 
işi, bir tarafta Amerika ile İngiltere, 
Diğer tarafta Japanyayı karşı karşı
ya koyuyor. Okyanuslardaki binlerce 
adadan bir kısmı Japonyanın, diğer 
bir kısmı da İngiltere ve Amerika ile 
Fransanın elindedir. Devletler, bu a
daları donanma ve hava kuvvetleri 

etmişlerdir. Yine ayni sene, harita -
larda tngi~iz bayrağı ile gösterilen 
Bakır, Honlend, Yarvis küçük adala
rını Amerikalılar işgal ettiler. İngi • 
lizler de 1936 yılında, Yarvisin cenu
bundaki Feniks adasını aldılar. 1937 
yılında da gayri meskun olnn Pi t.. 
kanrn yanındaki Uç küçük ada İngi
lizlerin eline geçti. Fransızlar bu va
ziyette hareketsiz kalmadılar ve 1936 
yılında Meksika ile uzun müzakere • 
!erden sonra, Kliparton adasını eline 
geçirdi. Bundan başka, Cin Hindistan 
ile Filipin adaları arasındaki Pratlı 

adasını zaptcttiler .. 

za.ptettiler. Bu adalar Hong Kongun 
cenubu garbisinde İngiltere adaları • 
na 30 kilometre uzaklıktadır. Japon • 

!ar ellerinde tuttuk.lan bu adalar 
Hong Konga hakim bir vaziyettedir· 
!er. İ11gilizler bu vaziyeti çok tehlikeli 
buluyor. Çinlilerden zaptedilen Ada
lar .Javonlar tarafından süratle hava 
iissü haline getirilerek tahkim edil-

~· actında İstanbul vilayeti dahilinde-
b 1 köylere mahsus olmak üzere bir e
~ kursu açılacaktır. Burada köylü 
illa 1nlara ders gösterilecektir. Diplo
~ 1ı ebeler yetişinceye kadar bu 
~Y ebeleri ~.:ap eden müdavatı yapa-
klardır , 

~ADI ~~~mDE 
lor. raya dece ' Banka 

dire' törler.mlz 
~ l..ondra ve Pariste bazı tetkiklerde 
~ ll~tnak üzere ~1rimlze gelen ban

~ırelct~ııeri dün de Yalovada kal
ltı\; ~r. yapacakları tetkikler etrafında 
!~kerelerde bulunmuşlar'dır, '§ hank_sı umum müdürü Muam
~ank müdürü İlhami 

tııeı 
D erde İtalya için "Habeşistan tm-
t aratorluğu" Unvanını zikretmek su
etı 

ı-ı >'le bu devleti tatmin etmek flk· 
ııı lllUdnfaa etmektedir. Rivayete 
tA t ,.1 nglltere bir kere bu devletle-

~eıı bıı tarzdn hareketlerinin önüne 
~a~rnPk teşebbüsünde bulunmuş, fa
)ın buna mani olamryacağını nnla
lııı <:n dnha ileriye gitmekten vnzgeç
ha Ştir. İtalya Akdeniz meselesinde 
lıı ~1 fedakarlıklar yaptığı takdirde 

&IJt 
oıa erenin de Oslo Grupuna dahi1 
t0 rı. devletler gibi hareket edeceği 

lldr bıı 
1 

aclnn gelen bnzı telgraflarda 
c trıı 
ş nıektedir. 

hat u kadar var ki Habeşistan fütU

llaı ının Milletler Cemiyeti usulleri 
tıe ~esınde resmen tasdik edilmesi 

\r Ugun. ne do yarın varit olamaz. 
heşı:;ıYet bundan ibaret olunca Ha
ıtıu~ nn ıncselcstnfn bu lttlmadn 
ltıact:ere edilmesine fmkfın bulun· 

~:ı 1 kolayca takdir edfllr. 
leı" lletıer Cemiyetinin bcynelml
lcı11da7.lyeti böyle şiddetli bir buhran 
'eıe11~ bulunduğu sırada Uatay me-
611ll"ı IIe Yeni huhran açılması affe
~ra;z bir Yent hata teşkil ederdi. 
ltıe~ı~a bu meselede bir uzlaşma 
lcı11 OldJtöstermekle şüoheslz kendisi 
lıesıı.b lı(;u kadar Milletler CemlyetJ 
hıılıırı~a. dn 1snbetlf bir harekette 
~t!l'lttıı Uştur. Ancak bu uzlaşma 
<ltı~un 11 

ne derecAlerde snmimt ol
bat acı u bıınrlan sonra ha.dlseler fs-

ttıııeceıcur. 
ton etıer c 
~ !~tını cmtyeU konseyinin bu 
lt0rıtıkıa aı beynelmilel çok bUyUk 

1
/ 8a btr r itinde vukubulduğu için 
b f:'ııtıecc:tmnn sonra milzakerelerln 

ll1t1.iı:ı anlc.şıhyor. O kadar kl 
~alt · nltın t 
\> OrE>lt> 

1 
vp naznrtıı~i ı:rlinll mll-

llttıı~0/ n kapanacağına ihtimal 
ll . 

l'eırı ttı:ıı.ınıa b 
l tltıı h erabcr konsey mUzakn· 
~ti 2S•1,, ltlrlrknn Plrlo olPn meflAlP
ı,ıll k ... r lı:oını 
l'a'k onı.ıte !{ teslne devredecektir. 
rle 'llıPs01 ,.. 1 onsey Yerine kaim ola· 
tıı <'"lı:ttr h lltln tetkikini'! rlevnm e
h tı ll\t'\~ fllJNlnr rPmfv<>tf paktı· 
aşınıı vn +.,,, .. , . 

a ~clın ... , bu meself'lPTln 
ektedir. 

A. U. 

görmüş. ikinci tertip Türk borcu tah· 
villeri üzerine hiç bir muamele olma
mı§tır. Bundan başım Anadolu mümes 
sil senetleri 40, Ergani tahvilleri 98 
den satılmış, bir İngiliz lirasına mer
kez bankası tarafından 630 kuruş tes
bit edilmiştir. 

DUn Londradan İstanbul borsasına 
gelen telgrafa göre, bir İngiliz lirası 

153,53 frank üzerinden muamele gör
müş, bir dolar da 500,325 den satıl

miştir. 

BALIK iHRACA Ti BU HAFTA 
ARTTI 

Balık ihracatımız bu hafta ehemmi
yetli bir derecede artmıştır, Bilhassa 
Yunanistana ve İtalyaya mühim mik
tarda balık satılmı§tır. 

15 gün evvel başlıyan balrk akını 
kesilmediği için her g•:in külliyetli mik
tarda palamut ve torik yakalanmak
tadır. Ayrıca ista\Tit balığı da çok 
tutulmaktadır. 

--o--
POLiSTE 

Koço hakkında tahkikat 
c evam ediyor 

' için bir üs haline koymakta ve mil-
yonlarla lira s~ederek tahkim et -
mekte ir. Tayyareler istratejik plan
ları n1t üst ctmiıı olmakla beraber, 
harp gemilerini de sığındıracak yer 
temin etmek için seyriseferin ~lameti 
namına bunu lüzumlu görüyorlar. 

Eskiden bu adalar yalnız donanma
ların barındırılması, kömür Ye cep
hane alması için birer sığınak ve de
po haline getiriliyordu. Havacılık te
rakki ettikçe, deniz tayyarelerine 
mahsus i.isler de in~'\ edilmeğe baş -
lanmıştır. 35 cenup, 35 §imal genişli
ğindeki Okyanus adalarının hemen 
hepsinde biiyük devletler tayyare üs
leri meydana getirmiştir. Koral ada
ları bu meyandadır. Uzun mesafeli 
gemi topları bu adaları dövebilirse de 
deniz tayyarelerinin hücumları karşı
sında donanmaların ac_:ık1arında ba • 
rınamıyacağı muhakkaktır. 

Amerikalıl:ır, San Fransisko ile 
Manila arasındaki deniz yolunu emin 
bir halde bulundurmak için 1935 yı • 
hnda 1'.liduey ve Valek adalarım işgal 

Japonlar Buyük Okyanuslarda 5000 
den fazla adaya sahiptir. Eski Alman 
müstemlekeleri üzerindeki manda -
yı ellerinde bulunduran Japonlar, Ö
teki devletlerin aldığı tedbirler kar
§ısında, kendi istratejik vasıflarım 

temiue koyuldular. Japonlar 1886 yı
lında Büyük Okyanusun cenup kıs -
mındaki Bahin adasını zaptetmişler

di. 1895 yılında da, Formoz ve Pes • 
karod adalarına el koydulardı. Büyük 
adanın M:ıkung'da büyük bir deniz 
üssü vardır. 1905 senesmde Rus· Ja
pon harbi yapılırken Japonlar Port
artür ve Sahalin adasının cenup kıs
mını zaptettiler. Sahalin mıntakasm-

mci>t2·itr. Hong Kongun müdafaası 

çok güçleşmekte olduğunu gören İn
gilizler, bir taraftan askeri tedbirler 
nhn,ığa devam ederken, hariciye nazı

rı &en 3 teşrinievvelde verdiği bir 
nutukta, bu yerleri silah kullanarak 
mlidafan etmeye İngilterenin karar 
\'crôığini söylemiştir. 

Ve~lu.sıl, Büyük Okyanuslardaki u
kerl vaziyet ehemmiyetini gUn geç • 
tikçe arttırıyor. Biiyilk devletler müs-
takbel bir harpte müstemlekelerinin 
~mniyeti namm!z deniz yollarının 

selametini ciddiyetle dilşünüyor ve 
tahkimata devam ediyorlar. 

daki ön Japon mevzileri Rusların Şehir SUlQTl na
müstahkem Komsomolosk mıntakası 

ile komşudur. Rusların Uzak Şarkta- ! [ • [ h d •1 k? 
ki Vilfıdivostok ve Komsomolosk §e - Sl ıs a e l ece . 
hirlc.ri en mühim istiratejik mevki
lerdir. 

Büyük Harpten sonra Japonlar Ok
yanuslardaki vaziyetlerini bir derece 
daha sn.ğlaınlaştırdılar ve Mariyan a
dasını aldılar. 1935 yılından sonra Ja-

Dahlllye VekAletlne 
gönderilen rapor tet

kik edilecek 
Y cnişehirde Marika isminde bir ka

dının yanında oturan küçük bir kızın 
babası Koçonun dört sene evvel bir 
a.dam öldürdüğünü haber verdiğini 

mahzenden bir takım kemikler çıka
rıldrğını, tıbbı adliye gönderilen bu 
kemiklerin insan kemiği olmayıp hay
van kemiği olduğunun anlaşılması ü
zerine de Koçonun serbest bırakıldı· 

ğmı yazmıştık, 

Verilen malümata göre, Koço ço
cuklarının anası öldükten sonra Mari

Prens Seyfettinin 
bıraktığı 100 milyon 

mirasa kendisinin de hak.I 
olduğunu sögligerek dava açtı 

İstanbul belediyesi tarafından swa .. 
rın ıslahı hakkında bir rapor hazırlan
mış, Dahiliye vekaletine gönderilmiş • 

ti. Valinin başkanlığında bir komisyon 
tarafmdan hazırlanan bu rapor ıehir 

hududu dahilindeki suların nasıl ıslah 
edileceğine dairdir. Ankara!da su mese 
lesi tetkikj edilirken bu rapor da gözö· 

kanın kızı Hipipula ismindeki kızı iz- Karısı 
divaç vaadiyle kandırdığı bikrini iza 
le ettiği, aradan üç sene geçmesine kz 
rağmen kızla evlenmediği ve ihbarın 
da bu kızla anası Marika tc:rafından Mısır prensi Seyfettinin maceralı ha 
bu yüzden yaptırıldığı kuvvetle muh- yatı malumdur: 
temeldir. Bununla beraber tahkikat Prens Seyfettin 17 yaşında iken, o 
devam etmektedir, zam1n prens olan kayınb:raderi kral 
LAMBAYI YAKARKEN KENDISl Fuad üzerine ateş etmiş, bu hareketi 1 

DE YANDI bir deiilik buhrant içinde yaptığı sabit 

Halıcıoğlunda Çıksalında oturan görülere~ kendisi dört sene ağır hap-
6 yaşında Sat isminde bir kız evvelki sc mahkum olmuş, iki sene sonra af - f 
gün akrabasından Losigin evine git- fedilerck, hastalığım tedavi için tngil-
miş orada lambayı yakarken gazı tu tereye gönderilmişti. 
tuşturmu1. elbisesi ve vücudunun Bir mü:idet sonra ingilterdc:ı fotan· 
muhtelif yerleri yar.mıştır, bula gelmeğe muvaffak nlan prens Sey 

Sat cc.ı.:uk hastahanesine kaldırıl fettin Türk tabiiyetine geçmek istediği 
nuştır zaman kardeşi prens Şivekar, eski ko -

Bundan başka Küçükpazarda De· cası kral Fuada mürdı:aatte bulunmuş, 
mirtaş mahallesinde oturan Cafer is- kocasına karşı hareketinden dolayı kar 
minde bir çocuk ta mangalda kağıt ya- oeşine beslediği kini tekrar gô termiş-
karken elbisesini tutuşturmuş, vlicudu tı: 
yanmıştır,- Bu çocuk ta hastahaneye Kardeşinin hala :yi olmadığını bina -
kaldırılmıştır, enaleyh tabiiyet değiştirmek için mah -

Ni~aolanma 
kemeye müracaat edemiyeceğ:ni ileri 

1 ~ürmüştü. 
Nııfı:ı \'ck:ılcti Hinnlıır Umum Miidıirlı 1 Prens Seyfettin, Londradan geld' ği-

mühl'nclis B:ıy l\tızım Dinccr:ısl:ın'ın kızı nin dokuzuncu senesi (1935 de) İstan 
R:ıynn Rfıkznn ile Türkiye Zirnnl Bnnk:ısı 1 bulda evlenmişti. 
umum ıniiıHirliik ıncnııırlnrınılnn ı\nkrıra 
Hukuk Fnkiille'ii lnlcJıcsinılrn J\cmnl Se- O zamandanberi yine lstanbulda ya 
Yin'in nişnnlrırı Aııkıır:ı<ln yıınılılı~ını öl;- şayan Prens Seyfettin bundan bir kaç 
rendik. Gençlere sıı:ıdcller dileriz. av evvel ölmüş, cenazesi, Mısır hüku -

metinin isteği üzerine, Mısıra gönderil 
mişti. Kahirede prens Seyfett:ne l>ü -
yük bir cenaze alayı tertip edilmiştir. 

Bugün de prens Seyfettinin mirası 
bir mesele teşk~ etmektedir. Gayet bil 
yük olan servetini, 17 yaşındanberi ıde 
li diye hapishanelere ,tımarhanelere ~a 
patılan prens bu parayı asla kullanmak 
fırsc.tını bulamamıştı. 

Prensin mirasçılan annesi prenses 
Nevcivan ile kardeşi prenses Şivekar 
ve iki yeğenidir. Bunlardan prens Sey
!ettinin yüz milyon lira kadar tahmin 
edilen servetinin yansı Mısır kanun • 
larına göre, kardeşi prenses Şivekara, 
geri kalanın beşte üçü annesine, beşte 
ikisi de iki yeğnine düşme~tedir. 

Prens Seyfcttinin lstanbuld<t yapı -
lan nikahı da Mısır hükumeti tarafın • 
dan meşru sayılmadığı için prensin ka 
rısı servetinden hiç istifade cdemiye -
cektir. 

Fakat, prens Seyf ettinin karısı koca
sının servetine pek tabii olarak hakkı 

olduğunu iddia etme~tcıdir ve hakkını 

istiyerek dava açmıştır. Dava Kahire 
mahkemesinde görülmeğe başlanmış -
tır. 

nüne alınacaktır. 
lstanbuldaki su meselesi şöyle hal • 

Jedilecektir. . 
Eşhasa ait sular belediyece istimlak 

edilecek, bütün 6ulann kayn:ıklarında 

§İşe ve damacanaları doldurma teııiıa -
tx yapılacak, sular temiz ~ite ve kap • 
larla ıehre ingirilecek, ıehrln muhtelif 

semtlerinde satış yerleri açılacaktır. 
Menba sularına bel§ka su kanştırıl • 

mamasına bilhassa dik)<at ve itina edi 

lecektir. Halkalı ve Taksim sularınİn 

!ehre girmemesi, Terkos tesisatının ik 
malinden ıonra olacaktır. r 

Terkos &µyunun tehrin bütün ihti • 
yacını kar§ılayabilmesi ise daha bir ka~ 
sene sürecektir. 

-o-

HOKOMET DOKTORLARI 
iÇiN KURS 

Ankarada dört Şubatta hükfımet dok
torlar için ikinci bir kurs açılacaktn·. 
İkinci kursa İstanbul vilayeti namını 

·sanyer hükümet doktoru Bay Necdet 
iştirak edecektir. Kurs yenilendikçe 
bütün hükumet ve belediye doktorları 
buraya gideceklerdir, 

Bu devreden itibaren doktorlara ka
nalizasyon ve şehirlerin su meseleleri 
hakkında da ~aslı malumat verile· 
cektir. 
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ÇOCUKLARI 

Yazan : 

Ferenç 'Körmedin 

Çeviren: 

Vahdet GUıtekiu 

ilk seyyah vapuru bugUn 
geliyor 

Bugün öğleden sonra "Relüan,, is
mindeki seyyah vapurile 300 seyyah 
gelecektir, Bu vapur 938 senesinin 
ilk seyyahlarını gezdirmekteair, Bu 
seyyahlar İngiliz, Amerikan, Alman
dır, Vapur pazar günü akııamı limanı 
mıı.dan aynlacaktır, 

Kaçırılan; öldürüldü mü, sağ mı ?! 

Kayt>olan General !? 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri T e~ki
latı,. reisi Millerin izi üzerinde ...... 

26 Yazan: Alfred Gerlgk --- Tefrika numarasn •• 
- 00 c::. 

Kızılay tarafından her gelen seyyah 
vapurda bir sergi açılacak, elişleme
Jeri ıatılacaktır, 

:,imdi: İs\içredo L<Jznn yolun-, 
dn, 4 J~yllil 1037 de otonıobllde 
iil<liirlilcn sabık GPU hal"ici ujn· 
111 tgnat-; H:t;\',.in iilclül'ühncsinc 

l~tirnk ctfonlcı·dcn "Çıl~m" lfl
knplı Jio"dı·atycffn. Ilcynzlaı·· 

dnn kıLıllnm geçen hu ümitsiz 
\"C ı"(•mliniıı mnceralı hnratının 

:uılntr1ınn"mu, c.Jc,·am olunuyor: 

SA F IHI A VAT 
GUnlcr, bitmez tilk'en.nıez, endişe 

dolu günler geçiyor.... ıAiaığ'ımız ha
berler gayet az. Umumi ıvazlyet hak
kında bir fikir edirunerun imkanı yok. 

Bir sabah karım kalkıyor, oturdu
ğumuz k vi gidip dolaşmak teh
lılrosine nttlıyor. Hizmet.Çiler birçok 

ylori almıt; gitmi lerdi. :Sunun hiç 
ehemrnıycti yoktu, ~kü, sonradan 
öğrendiğimize .göre, bUtUn e. yamız 
müsadere cfülecckti. 

Bol~evfkle.rin fktidar mevkilerine 
cçtikleıinftı ilk y,ıldönümü de o gün

lere tesadüf ediyordu. Bu münasebet
le operada bir gala verilecekti. Bu ga
lada Bayım Oorki de bulunacaktı. 

ialümdur ki Go'l'ki'nin katısı fiıiku
met mecli terinde yüksek bir rıh vki 
:isgaI cdiyOYdU.) 

Bu laya. gi~rken Bayan Gorki 
karınım en güzel balo elbisesini ve 
kürk nwıtosanu giydi. Ev-0 döndUğü 
zaman, geçirdiği geceden çOk memnun 
görünüyordu. 

- Tıpkı .kraliçe gibi idim! dedi. 
- 1mparatorun locasında mı idi-

• ? 
nız. 

- Tabii! Bilseniz eğlence ne gii7.el 
g~ti !. Sanki Çarlık zamanında imiş 
.,.ibi güt.el oldu ... 

Şalyapin'in Konyağı 
Ondan bir müddet sonra, Petrog -

radda lspanyol nezlesini hatırlatan 
müfJıi& bir salgın çıktı. Karımla ben 
ibUyUk ve mUtemadl bir sıtmaya tutul
duk. Ne alacak ilftelmız vardı. Ne ba
kacak kimsemiz. Büttin ev halla ken
dilerine de geçer diye 'korkuyorlardı. 

N yse, htsmllanmtzda:n ibüisi -kon
te9 Zameko geldi. Baktı müUıiş has
tayıZ; gitti Gorkiyi buldu: 

- Yanı~ada. em c:eldşiyorlar, 
haberiniz var :mı? den:ıiş. 

Sunun ··zerine, Şalya.pin elinde esa
sında az bir miktar bulunan 3arabın 
bira.mu da ib.i.zc getirdi Sonra, eski 
hizmetçilerimizden !birinin gelip bize 
bakmasına. miisaıde olundu. Hatti. bir 
komilnlst doktor bile geldi. Bu dok -
tor biıe lairiı biraz sert muamele et
mişti r. 

H:ı.s'talıktan sonra iyiliğe yüz tut
ma devresi uzun sürdü. Yarı uyur ya
n uyanık bir vaziyette imisiZ gibi, 
yanımızdaki odada, masa başında, 
tombala. oynayanların seslerini belli 

bellrsinz i;Pt1yorduk : 
- Kırk üç;_ .. elli a:ltı ..• on iki! 
Yahut: 
- Ben ~ktnn! 
Karınnızda Gorkinin katibinin yap

tığı fütürist tablolar vardı. Bütün bu 
hayal meyal gördüğümüı resimler 
geçtrdiğJmi& kabuslara ve aklımızdan 
geçen düşüncelere kan.Şıyordu. Bir ta
raftan da. acaba bizim Finlandiyaya 
gitmemize müsaade edecekler mi, am
cam BUyllk Dük Dimitri, hakikaten 
Gorkinin dediği gıoi kurtulacak mı 
diye -düşünüyorduk. 

Tek başnnıza. ölüm.le ettiğimiz bu 
.mücadeleden nihayet galip ç1ktık .... 

Beyazlar Te~ar Hükümeti 
Ellerine alırüır~ıı. ... 

Dıısa.Ma da vaziyet değişiyor gibi 
iai. Beyazlar 8Chre yaklaşıyorlardı. 

Bizim hizmetçi kadın Gorkinin bu me
sele üzerinde konuştuğu bazı şeyleri 
işitmi§ti. 

Biraz sonra Gorki karımı görmeğe 
geldi ve: 

- Beyazlar tekrar hükümeti elle
rine alırlarsa bize ne yaparsınız? di
ye sordu. 

- Siz bize ne yaptmızsa ! 
- Demek hayatrmIZI kurtaracak -

sınız ha!.... Fakat Lunaçarskiyi de 
kurtarmak lazım. Bunu aa vaadedin 
bana1 

- Sjz ne isterseniz yaparız. Bor
cumuz bu, diye cevap verd1 karon. 

Ruayadan çıkmamıza müsaade et
mesi için Gorki vasrtasiyle kendisine 
mUrac.aat etmle olduğumw: !...eninden 
f(>yle bir telgraf aldık: 

·• Hasta olduğunuza inanmayorum. 

Bir yere gitmenize müsaade ctmeyo
l'um.,, 

Bununla beraber, bu telgrafın bize 
ait olduğunu da pek zannetmiyorum .. 

Diğer tara'ftah, Finlandiyalılar da 
mcıiılekctıerine gitmemiz için bize 
henüz tnUsaade vermeyorlard.ı. 
Doktorum~ mhbat vaziyetim hak

kmda daha ba§ka raporlar da gönder
di. Hakikaten sıhhatim son derece fc. 
na idi. Gorki de bolşe\'iklerin ilerige
lenlerini lehimize çevirmeye çok çalış
tı. 

"Kuruı Dans Edecek!,, 
Yalnız, Bayan Gorki bizim bu fik

rimize pek iştirak etmeyordu. 
- Memleketi tcrketmek için hiç 

lüzum yok, diyordu. Buraclh pekala 
yaşayabilirsiniz... Madem liBan bili • 
yorsunuz, tercümeler yapar geçin'irsi
~iz ... Karınıza g lince, o da dans eder. 

Nihayet halk komiseri Zfnovycf 
Gorldnin k'ansrna artık Ru.~yadan çı
kabileceğimiıi söylemiş. 

Bunun üzerine, yola çıkmak Urerc 
hazırlandık. Fakat, son dakikada a,.. 

raya Çckt. teşkilatı girdi ve !:cyaha -
tımızt menetti.. ... 

Erte.si gün tekrar talihimizi dene
meye karar verdik: Gara gittık. Mu
cize 'kabilinden olarak, biu bir tek 
sual aoran olmadı ve ibirgün evvel ve
rilmeyen biletlerimizi alclık ..• 

Biru hürriy te kavuşturacak olan 
trene nasıl sevine .sevine bindiğimizi 
dü§Unebili rsiniz .. 

YENlLlK 

Sonbahardı>. yapılacak büyük yeniw 
liklerden daha. ilkba.ha:rdnn itıôarmı 
b&bsedilmcyc başlanmıştı. Uzun za.. 
mandanbcri beklenilen şeylerden biri 
mektepti. 

Mektep yaşına gelmek bile büyük 
bir şeydi. Paula, svnbahe.rda György 
gibi artık ben de blitün çocuklarla. 
beraber mektebe gideceğim diye dü-
··ndükçe içinde büyük bir nır, bir 

mesuliyct hissi, ayni znmanda bir 
müphemiyet Ye korku duyuyordu. 

Esas itibariyle. her şey iyi, her şey 
güzeldi: :\iektepte birçok yenilikler 
bulacak, okuyup bilgisi arta.cnk, yeni 
arkadaş'lar tanıyacak. Fakat gel gele
lim işin tntbikatına..... mektep bir 
miies...~se olarak başka. gerçe olarak 

~a. 
Mektep nerede? yeni arkacia§ları 

naınl çocuklar? okuyup yamıa acaba 
zor mu? hocaları kim olacak? BütUn 
bunlar esasen mUhim §eyler; bunun 
üzerine bir mesele daha biniyor: An
nesi ile babası mektep intihap etmek 
hususunda uyuşamayorlar. Babası 
Paulayı da György'ün gittiği faari
finmektebine venne'lt meyor. Çünkü, 
evvela, mademki büyük oğlan oraya 
gidiyor, kUÇUğü niye gitmesin? Son
ra, cemiyetin her sınıfından çocuklar
la arkadaşlık etmesi, bu mektebin is
ter istemez daha fazl:ı demokrat olan 
muamelesi, daha az laubali olması 
çocuğa müstakil bir insan terbiyesi 
verecek, kendisinde cemiyet hissinin 
kuvvetlenmesine yarayacaktı; bu da 
son derece mühim bir mesele idi, -
halbuki Jmsusiğ melttepte bunun tn-
mamiyle aksi idi. ( Deı.-amı var.) 

ÇELİK PULLUKLAR 
Şu yıl .tstanbulda kalafat :·erinde 

bulunan tamirhaneleı de ilk defa ola
rak çelikten pulluklar yapılmağa ba§· 
lanmıştır, 

Sene başından bug•:.ine kadar 1500 
ü mµ.tc.ı;aviz pulluk yapılmış. Trakya 
ve bilhassa Bursa havalisine gönderil
miştir, 

Bu pulluklar tek tekerlekli ve çift 
kotlu olup kullanılmağa ~ok elverişli 
ve gayet sağlamdır, Bu pulluklar is
tihsal mmtakalarımızdan ısrarla isten
mektcclir. Bunların tanesi 9 - 12 lira 
arasındadır. 

1"o~at yiyen yalancı 
pren~ !

1 
Viyanııdan .bildiriliyor: 
Viyanadaki küçük bir ruG lOkanta

sında bir b~dise olmuş. beyaz rusların 
tefi prens Trubctskoy kendisinin Cen
giz ehfadından geldiğini ve Rusy ya 
hakim olmağa hakkı bulun<luğunu 

iddia eden "'Prens,, , Dolgoruki'y e iki 
tokat atm1ştır. 

Prens Dolgoruki Rusyada, kendi 
arkasından gelecek 500.000 kişi oldu
ğunu s~yler ve bir gün bugünkü id - · 
reyi devirerek Rusyanın idaresini t li-
ne alz.\.:ağını iddia edermi§. ' 

Son zamanlarda Milletler Cemiyeti 
genel sekreterliğine bile bu maksatla 
müraccat eden "prens,, Dolgon.ıki Vi
yanadaki tıeya.z Ruslarla .da miJnasc
bete geçiyor. Fakat beya.z ruslar bu
nun bilakis kendi dü~anlan olduğu
nu dü~ünüyorlar ve kendisinden şüp
he ctmeğe başlıyorlar. 

Beyaz ruslara göre, kendisine prens 
süsü veren bu adam prens falan değil
dir ve asıl ismi Far1taı;t1r. Sovyetlerin 
gizli istihbarat te~kilatı olan Gepeu•. 

nuna Prağdaki adamlariyle daimi bir 
münascbatta olmasından ~üphe eden 
beya.z ruslarır. §Cii nihayet kendisi ile 
kavga etm'i~ ve tokatlamıştır. 

Yalancı prens şimdi ortadan kay
bolmuş bulunuyor. 

[===K=ıs=a=-=H=a=b=e=r=le=-r __ J_ 
• KANAI.tZASYO:\ şirketinin muka,·elc· 

si yakın<lıı bitecek ve tesisatı bclcc1i) e 
:re geçecektir. 

• Ül\1VIIDSIIB fnkilltc dcknnl:ır.ı, dün 
bir lopl:ıntı yap:ırak üniversite için :rnpı· 
ıncak inşantı ıcsbit etmişlerdir. 1':ıhsi~ııt 
hıı:t.ırclır. 

• Otobiis meselesini tetkik etmekte ol:ın 
ınüretıiştcr dün de iki otobüscüyii. dinlc
mişlcrcllr. 

• lt.K 01\l; L tnlchclcrinden mlirckkep 
korolar teşkili k:ırar.lnştınlmıştır. İlk oln
rnk fıç koro ı kil edilmiştir. 

• Clllıt.NGIHDE bir çocuk lınhcesl y:ıpı· 
Jacal:tır. Projesi hazır olıın lıahçenin inşa
atı nisanda ıbnşlııyacaktır. 

• r.ETO. ·y nakliyat nazırı aün Ankn-
ra) a silmistlr. Orada bir ,gün knlllıktnn 
sonra lhsırn hareket r.decektir, 

• KfRHJ;\IAZ CAM koymamış olan oto· 
moblller 1 şulıat s:ılı gününden itib:ıren 
screrdcn mencclileceklcrdir. 

• ERE?-.1\.ÖY'cleki Sahrnyı(:edil mcyıl:ı· 
nının helcdi)"ecc tanzimi ve buraya giden 
1·0Unrın düzeltilmesi kararlııştırılmıştır. 

.tizar 
Yazımızın solduğundan "prens Gab

riyelinhat ıraları,, tcfrikamızı dercede

med~. Öziir dileriz. 

Kondratyef, ihtimal Skoblinirı a
janlnrrııclnıı biri, daha yıllarca önce 
'FranSaya geldiği vakit lcuybolmuş 

hir ndaıııdı. H yaşında hir askeri 
mektep talehcsi olarak. kızıl lhUHll 
kopuııcıı Beyazlara iltihal1: clmlşti; 

şahit lfadolcl"iyle, kendisiılin. bece
rikli lılr aslrnr olduğu teslim c<lill
;yor. O, kızıllara karşı yapılan kahra
manca kır;; seferinde hazır bulun
muş, takviye edici kuvvet gelinceye 
kada r , makineli tüfeğiJc yalnız başı
na bir nöbet mevkiindo bütün bir lu
zıl sii,·arl bölüğüne karşı koyarak, 
tutunmuştu. 1'aralnnmış ve esir düş. 
'mUştU. Sonra kızılların bir hastnhn
ncslnden ka~mıştı. O zaman kış or
tasında, kendisini hemen hemen ak
lı başından ~itmiş, baygın brr halde, 
bnhk gibi suda.h çıkatan l>Ir torpil 
ınotörhotuna eriı;;inceye kadar, bir 
körfezi yüzerek geçmek zorunda kal 
mıştr. Gurbete hicret, orada isk(trı ve 
7 buçuk sene en acı zaruret gib! me
şakkatlere rağmen yaşıyabllmoklc 

beraber, bu Aonhralyef, o zaroan
danberi Umltsiz devrede bir mütc
vcrrlmdl. -ıc-end1sinin bolrşeviklere 

karşı kini, )loskovadaki lktlcıar 

mevkltni ellerinde tutanlara karşı 
mu,•affakıyetlf en meşkuk teşebbüs
lere girişmek isllyecek ve bu uğur
da hayatını fedaya anıma baztr bu
Junnca'k derecede bliyük olduğun
clnn, 13oynz Ruslar mu'h1~1orlnde ona. 
"Çılgın Konclra yef" derıercıı. l"akat 
Beyazlardan hiç kimse, hiç bir va
kit Kondra.tycfin bu hayatıht fedaya 
hazıı- oluşundan istifaCleye dan-an
madı. 1htima1 bu lmtina, onu asla 
olgun tcU\kld ve kabul etmeyiş va
ziyeti, ölilm lıastasınr, diğer movzle 
seykctmiştir. Kondratyef, basta bir 
adam teheyyUcil içerisinde, tasarln
dıklnrım öğrenmek üzere, bolşevlk
lerle temasa yol aradı. Bunun Uzo
ı"ine muabnze edilince, kendisini ga
~·et sndedil bir halde "Bir zaman 
gelecek, kl ben kız11lar1n eıtnaen 
mvrıln<'ağım!" yollu mUdo.faa ettl. 
K~ndrntyef, bolşevizmle mtıca.dele 
etmekle beraber günlerden, yı11ar

dnnberl bolfleviklere zornki olnrak 
hizmet eden Ruslıırrn hepsini mah
ltüm etmek tstemiycn bir cemiyete 
il.za olmuştu. Alay cemiyetinden 'ko
vulmuş, fakat som·adan gene alın

mıştı: katiyetle değilse de denildt~l
nc göre. General Skoblfnin tavassu
tuyla! 

Kondratye!in Fransad:ı. karısı ve 
çocukları vardr: JAk1n, bu evlenme 
çoktan bozulmuştu. Ölüm derece
sinde hasta ndam, kızknrdcşi1e Sov
yetlerln lrtibatlarr olan diğer bir ktı· 
dıııln al~ka pcydn etmişti. Serseri
ce, oradan oraya dolttşmrştı; ktlh 
Pnristcydl, kfıh Paris mUlhakatın

dan bir yerde annesinin yanında .. 
Sonrn da, şimdi içerisinde şUphe u
yanclırıcr telgrnflarm bulunduğu o 

---SAKARYA SiN EMAS f--
l>ehakar H AR R V BAUR' u n 

J O R J R 1 G O ve J AN l N K R E SP i N 
ile ber.aber çevırdlDI muazzam ve emsal siz 

VA'fAN HASRET • 1 
Filmini lliln akşamdan itibaren göst!'remek mecburiyetinde bulunduğunu muh

terem müşterilerine bildirir. İUl.velen: t937 P AR i S SE R G 1S1 . - ......................................................... . ......... - ... Bıiiiün··;·ai.~ii··;n;ii;.&i"er.cie;-··Me;s·i;;in .. en· tiu vUk muv aHakıyeti 

1 VAl..ıS OAl..GASI GtNGER ROGERS ve FRED AS TAiRE tarafından 1 
- ve 1 9 3 7 p A R i s s E R G i s i '-----.ıı ' 

dl!lnl 
Alp evci~inde oturmuştu. KoD ,.. 
bir verem snnııtonomuna yntIJ1l1 . ıııı· 
ğn. teşebbUs olunmuş, fak:ıt bek •-tı 
lor, bu mtlracaatr reddetmışıcr, !I 

'kndnr umllslz hastadır, ki obt1 ~1; 
ntıtoryomn yollamnnrn artık blC re 
faydası yoktur!" demlşJerdf. e.'· 
1937 hnziranında, hasta l{ondrba· 
yef. Paristek1 tanıdıklarına "Son D
harc'ln nolncağrnı korku Be dUı;lill 

ıcc• 
yorum ; çUnkU şimdi günlük ınıı.'.8 
tim için nncıık 'l frangım mc,•cut, ~, 
ncrdcysc, para blislHitUn bttccek· 

satırlarını yazıyordu. rı~ 
Fransız polisinin KondrntfC e

Franeız Alplerindekl ufak e'vJ11d~lil
lcgecirdlği tcJgraflar, 1937 E!l 5 
lilndcn kalmadır. BUtUn bir aıuıil )11! 

tnsr enerjisiyle hayata sarıliJla~;. 
cabnlTyan kendisinden t.ımtt J<CS 

1 l 1 ki U1urcr m ş ' r mse ...... açıkça gBr t 
~. 

ki btı, 1\loskova GPU'sunun ıntt1'5 ıi· 
ları için kullanrbilecog~l bir ,·ıı ,. 
Yetti. J<'.ondratycf. l$;vJcredeki cifi fS 
yetin, tn lebr! kadın nen ate Şt.-ıyne b 
vnztre olarak ifa ettlrllenter gl 
"tecrUbıı işleri" mi kra etmcğc ıııeC" 
bur tutulmuŞtu? Onun tzt, pnrfstt' 

f f• 
ki tnnıdıkJ arının, biç b!r 'Şeyin ' 1 
Jımd:ı. olmhdan misafir ctt:ikJerl 
JIJyJlilden bei·ı, kayıptır!? .... 

Parlstckl "Sovyet yurdu ctostl'r. 
Mtniyeti" nde vo Alp dağında J{Oll 

1
• 

ratycfin oturduğu kUcUk evde )·!19 ,, 
lnn arama, sadece yeni bir büyillC , 
ramnyn yol acıştTr. Öldürülen sJ• 
Raya vakasmda OPU'nun faal ~· 
oynadığ-ınm kntıyetle tesblt cdlleb\'1' 
mesı, llller vakasındnkl tamnlll111• 

cı tnhldlc ı lla canJnııôırryor. 

l\liltehassıslar, Skoblinin musad~r 
re edilen vesikalarını kısa süreıı &~· 
gözden geçirirştc de, Skobllnin ttlt 
tup teatisinde 2 türlil gizli yazı ~ 
lnndl~ı ıtcticcsino varıyorlar. F' 
türlU gizli yazıdan, gayet basit 
sisteme dayanan ı inin anahtarı# 
dukçn çabuk keşfediliyor, .. elde t 
llyor. Ve şimdi türlil türlU acaf P t 

Uğler ve notlar okunuyor! t 

J3u arada bir beyanname me"c
0
,. 

ki siyasi 3•era:ltı dünyasından, cııgıı 1' 
lardnn hazı kimselere hitaben y9'1;! 
m1ştır vo bu adamlara daima saJll1,; 
bir "arkadaşları" kelimesi ı·ıe ıııt ı• 
ediliyor. Bu adamlar, ajnıı ıtaff r 
öldUrUlmesine doğrudan dol?rurıı ~ ~ 
il'JŞmtş değiJlerdfr: fakat bunl•' r 
ıgene, atendllerJne karşr en ağır~-· 
lhe sı:ıbeplerl mP.vcut şahıalnrltı 11 

kalan görülüyor. de' 
Sonra gene bu arada, zahiri f r• r 

lerlne göre tnmamfylc zararsız J~r 
ıser seyahatlorlnden bahis olan. ııtf 

knt garip olarak şu ve bu kelltn° ~ 
donbtro gizli yazı usuınno çevr118 ~r 
yazılmış mektuplar da ortaya c;,.. 
yor; me;oelA. "konser seyahati P rf' 
portu içln" ye'ltiinu fnzlnca bir P" ıı' 
nıtı hnzır bulundurulması lUZllıı>~,, 
tşn.re.t olunarak! Apacık meydf.11

6,r 
dır, ki "konser seyahati" tabiri• 6,, 
ma herhangi bir başka mcfbutıı• aıt! 
14.Jet eden bir şifre mahiyetınd~1ı,. 

VeSikalnrla ve tı-Ahlt ifadele 1,.r 
Skoblfnin adnmakllh acaip şabt~ 

1
,r 

la buluştuğu da öğrenHiyor. \1fşi1 1'· 
hcnalrında v:e Lll şehrlnde, 19S tel' 
zındn. bfr Kont lgnatiyefle ayni ~e#. 
do oturmuştur ve General M:fl ı1' 
kaç1rılmnsından 2 gUn evvel l'~J" 
terkeden bu !gnatiyefc, Sovret g ort 
telcrindo basılan hnberıero ~ftld 
bundan az 6nce kızıl ordunun eri' . < 
işinde ehemmiyetli h'fr mevtcı. 'ıl>or 
miştir. "Benim için dan edintıf,,rl'' 
·ovaya gerlye çnğırıldım !" o. ('!Pf· 

teki tnnıdıklarına tamamiylc n;e. r 
dt içerfFindo böyle demi~tl; 61 rııı6' 
kcnıl!stnln Sovyet merkez şelı 6vl' 
mutat ccz.<ı.yı bekleatğt intibR-t ~ııt'~ 
nilmlştf. J .. !lkin lgnativef bn'kl ?lef 
böyle endiseler tcerlslnde 01ssl fi' 
kovaya gider miydi? Ale1M0 e ol' 

ebefl _, 
listen hareket etmesi için s ııt~ 
mak ü7.ere böyle bir yese U~8

1, 
tlam rolil oynamış dcf!il mlYd :",/ 

·rvcvamı ı 

g 

d 

g 
d 
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..aa U ele kapaa!I uut d.JaUau'L ın 

Kumandanın başını 
YAZAN: Kenan HulOsi 

ı:: 
PARALAR 

g:arnabadın panayır gürllltUsünde 
ııı enın saat ikisine doğru, bir ku
g;:a kAğıdrnda olduğu gibi her şey 
İarı Ye Binnıtştı. Karnabat. Osmanof
taıı: l\:arnabadr uyuyor! TA Aydos· 1 
~an eınıryolu boyunca Karasar1ı or
tıın nıı geçerek bUtün tabiat bu uy
kad ıın içerisinde. Halil Osmanof o 

ar .... 0 \o <J rgun kl başını yastığa kor-
llıaı l\al' urudu. Osmnnofların evleri. 

d b~abadın bu uyuyan tabiatı için· 
hır el r demir kafese alınmış bir de 
tf5· cıınır kafese atılmış bir aslan 
do~ Yat~yor. Yahut, bunu hiç te 
bat;a.u Söylemiyorum; çUnkil Karna-ı 
ha I! her şey uyanık, ve bu çok da· 
l\ar 0lru!. Tıt>".tı Osmat.oflar gibi, 
tUıt:abnt da kasabnnm panayır gU
'hıı !erinden kurtulduğu bir dakika 
d, / 0 rgunlukla uyumaya çalışıyor 
~ ~ &.kat Grigororun dudaklarında
la,, Slıaıa. beraber kımıldamaya baş-
ıan 

~ 11 esler, Karnabadı tabutları l· 
~e Cekıımtş bu uykudan uyandır
~r~a. ~alışıyordu. lki yUz senetlen
ll 1 ı:ecenın ayni dakikalarında ba
~ ka.nauarı altına alan blr kuşıı 

t tetnıck istediğim Karna.bat, bu 
lib~· başını bu sıcak yerden kaldırır 
•Q duruyor. Fak t gene Knrnabııt, 
tt0~Yanınayıa nasıl bir har keti kon 
~r: Çalışıyor? . Şu k,..dar var ki, tA 

leıı e, tllnclent çanın aallnndığı kule 
~lintıa bUyUk blrnteş Y.arnabadın , 

bay tıdutıarma kadar kasabayı nl
lllış 'lalı bir yalaz aydınlığı ile snr· 
tı11 b "o Uc atlı Yusuf Osmanofun al
)a~akasını arkadan dönerek bu 
~ ve çlmale doğru çıkıyor nr. 

il\~ il.ha Yusufun ıtm bnrakası ke-
~:da bir saniye duruyor_Jar mı?. 
r I! Ham Osma.nofun değıl, Yu • 
, 1111. ll"1"cıa birdenbire ve bir ha-

• 
~ ~n daha cabuk biUverc~eğint 

&ltın diyorlar. Kapı kapalı. Fakat 

1 
baraka Grlgorofn göre Osma· 

~ arın evlerinden bllo her nedense 
Orı: ~orımnc duruyor. Du his Petro 

cı 0tora. nereden geliyor? 
' .... , 11~or<,f bu gere bunu anlayacak 

•Uret 
i:>lr tabfatte değil. Sadete, bir .eı.m- • Belçika ırr. 
şek parıltısı halinde kafasının ıcın- • DrabmJ 

den şijyle bir geçiyor ve hiç blr şey • lavıçre h. 

dUşUıımeYor Grigorof!. Düşilnmlyor •Leva 

Ltı A Y\All 
kapının birdenbire açılarak Yusu- t>ezcta 

81 
12G 
lOJ 

84 
2» 

6S'J, 
2;:1 

10. 
B·• Mo 

23 

Eh 

• Mark :!'J,50 
• Zloti 2~.-

·NDıO 2.>,-
'IA1 14ı-

• oınar 02.-
!CD 

•Kron tn-.ı 82 -
• ~terllQ 632-
• AIUll 
• Rıınknot 

LE R 

mu '? .. Hu sebepsiz koı·kı. niçin öy· • .ırıortıı 
leyse? .. Grigoror blH1kis düşünüyor; ,. şKruOD Çek. 

fun altın yapmaya çalrştrğı bir ma- ı :----
klnenin hemen işleyeceğini ve garip .a .,. .. 

• P&rı.I 2i.Si • ~ L'I.,., 

ç 

bir çığlıkla arkasına takılarak, bil· • Nevyorll Cı,'9:46 • s.rıın l.!:1714. 
tun Osmanofları uyandırdıktan son· • lıWADD ı!'.ı \J!J • v..,..,.. 4.L:57ô 

rR. ma,nımrın hudutlarına ve gayda • 8rWUıel t,70 •Buda~ S,9880 

seslerlnln başladığı yere kadar lren- • Atüı.a 86.7oi60 • BD.Jtrtt ıoo.ı~ 
disinl takip edeceğini dUşUnUyor. • cenenoe B Ulo • eeıgno Sl,IHôO 

• • * • 8of7a 6J.ö9'10 • Tokoıı&ma 'lV-168 

Karnabadın üzerinde büyük fırtı· 

nı\. Grlgororun arka. yoldan uzun bir 
kavis çevirerek demlryolunu atla
mak suretiyle manastıra. tırmandığı 
ı'!akiknlnrda başlamıştı; "\"C Dimitrl 
Alekslycviç, lçerde, odasında otu· 
ruyordu; tıplu bir şef ak vaktini bek-

• Amaterda.m 14281 • Stolıbblm 3..07W 
• ~ -:?.ı.6100 • LıODQra • so. -

• Vl;(ana 4. .u • .Mouon 23,iWO 

ESHAM 

ıa &.nkw " sol IJ!r· a.a~ -
Anadolu ~3 75 Çimento 1010 
Kejl l.liO M.erlıtea S.-.n.ll J7 ~u 

stlkrazlar - ı ah vlller -
ler gibi saklnıll. Sadece, Uk kurşun • 1931 T.ttor. 1 19_ aı:ıektrtk 

Katnabadı yırtarak Knrasarlıya doğ • • • n ıS,9'ia l'r&mftJ 

ru müthiş bir \•ızıltı ile geçtiği daki- • • • • o lJ Rıbtmı 
kalarda. Dimitti Alckslyevic kalk - • • • m 19 • :ıuı.&dOla • .060 
mıştı. •Ergeni LIUK. ~ A:nl40IU D i060 

8. ltrıurum ~ AJıadOhJ m 3;) 8 1 

ırncuk bir mum ışığının önünde • lsUk...DahUJ 81 uomeas11 A 40 0-> 
yUzU sapsarı duruyordu. Hattll, Zeh· :·~~==~~~~~!!!!:=~!!!!:=~~~~ 
ra Osmanofun, Yusufun odasından 
tıktığı zamnn yUzUnG giymiş olduğu 
renkten bile daha sarı .. ve kulakHı
rıncla. yeşil Knrnabadın ağaç yaprak· 
larmdııkl vahşi sesleri uğuldayordu. 
Bunları işıtlyor muydu Dlmitri Alek
slyevic? .. 

Dolkl tşltlyor ve bellfi işitmiyor

du. Yalnız tarasanrn ön tarafından 
nşnğıya doğru bir uğultunun kaydı
ğını gHrüyordu. Nereye doğru gidi· 
yordu bu uğultu? •• Dimıtri Aleksiye
\1ç kendisini bir denize .fırlatıyorlar 
gibi gözleri korku içinde bu uğultu· 
ya doğru bakıyor; ve manastırın yo
kuşundan, ava çıkmış bir hayvan stl· 
rUsUniln çığlığı ile, Karnabadın ha
,•at fişekler! yerine Osmanofların 

bahçesi Uzerlnde açılıp blrlblrlne ce· 
vap ''eren sllllh seslerini işitiyordu. 

(Devam cdl/or) 

Zah ire Borsası 
ao -t - • 

Kr. Pa. 

Buğdny yumuşak 5 25 
Arpn yemlik 4 17,5 
Arpa Anadol 4 7 
Çnvdnr 5 -

ısır beyıız 4 -
KuŞ)•eml S 20 
Nohut 6 M 
Yapak Anndol 47 20 
l>cynir beyaz 38 9 
Peynir knşar 55 -
z. y~ yemeklik 115 -

Ge:a ı 

Bnğclay l05 
ı\Tpa (i0 

:ı1ısır 67 
Un 38 
Nohut 12 

1/2 

Kr l'a 

6-

ı8 21 

Ton 

" 
n .. 
n 
,. 

~-=-----------------------... ----------·· 
Ynp:ık 

Ta\'şan '19233 A. 
Tilki 2911 " 

Mahkemelerde 
o~~·-----------------------
t büs meselesinden çıkan davalar 
~Clcd· 
~~ İf 1Yeden otobüs ruhsatiyesi al • l 
~ 1 etrafında kopan dedikodular -
~)a~ 'l'an gazetesinde yapılan neş • 

da"ada dolayı açılmış 12 ye yakın 
~tin iki tanesine daha dün asliye 
~. Ceıa mahkemesinde bakılmış -

b,\>ala 
>lıicı:ı. rdan birisi kendisine beledi • 

Ctobü • 
!-! • llılth • s ruhsatiyesı almak 5çin 
""ll Ur atrır Ahmet Emin Yalmana 
~ ~a.ya ~erdiğin1 iddia eden di§çi Av
~ n~rcrın /\.hmet Emin aleyhine açtı. 

~\'tı.le~ hakaret davası idi: 
tllsluıa aycl' mahkemeye gelmemişti. 
~ '<> t ve davacılar yerl .. rini aldık 
'it" nra. da . ti . 

11 tti va ıs dası o~undu. Rcıs 

tcsu. ~h :Ahznet yminin sorgusun'l 

' ""· met Emin: ll ~l§ • 
l\i ~yıt Bayer bana bin lira verdi -

~tele g(i ~cr~~.iftira etmiştir. Hatta bir 
k_ flat y Cdıgı Sozlerdc verdiği bin 

nin matbuat kanununun 27 inci mad -
aesine göre tecziyesini istiyordu. 

Ahmet Emin: 
- Bu yazılar Sahur Saminin şahsına 

hakaret etmek mu.ksadı ile değil, beledi 
ycdeki yobuzluklan açığa vurmak mak 
sadı ile yazılmıştır. 

Hatta kendisinin araya "kµıştığma te 
essür dahi duyduk . 

Sahur Sami kendisi için bClediye iş
lerini her giın kolay bir hale getiren 
bir zklam .rolünü oynamıştır. Hiç bir 
külfet sarfctmeksizin Ermeni mezar -
lığından 70 bin lira kıymetinde bir 
arsa almıştır. 

Eminönünde antrepolara yakın yer 
de benzin satış deposu açılmasına güm 
rük idaresi itirazet mişti. Fakat Sabur 
Sami Sokoni şirketinden sekiz bin lira 
ücret almalç suretiyle belediyeden bu 
müsaadeyi istihsal etmiştir, dedi. 

Zerdc\'a 
Sansar 

DRMl: 

30 .. 
3!)5 ,, 

lstanbul Belediyesi 
Şehir Ti11atroları 

Satit 20,30 aa 
PERGONT 
Dnım 5 perde 

)'n:ı::ın: Henrik lbscn; 
rüRKÇESt: 
Seniha Bedri G~knll 

S:ıat 20,30 dıı A YNAROZ KADISI kome
di ti tabto. Yazan: CelM Musahipoğlu. Pa
zar günleri 15,30 da maline. 

ÇOCUK: 
Cumartesi Çarşamba saat H de MA Vl 

BO:\CUK .. Yazan: Zeki Taşkin; Mu&ik F. 
Ege. (Yalnı& talebe içindir.) 

.(SON HA.r"'TASI), 

-0---

ERTU~RUL SADi 
TE:<: TiYATROSU 

Pazartesi: (Kadıköy -
Süreyya). Salı: (Ba· 
kırköy). Çarşamba: 
('O küd:ır) :;inemnla
rında: (Oı EU.DJ 
• 4 perde. ı tablo. 

k esen ge ç kız 
v 

YAZAN: Niyazi Ahmet 
Yüz yirrni ya

şında bulunan ~
§iyayı Öldilrten 'Mc
naşe' Asür hü'künı
darma mağlup o
larak Babllde uzun 
mUddet hapsedil
dikten sonra kur
tulmu~~ tekrar Ku
dUse gelerek Yahu
dilerin ba~ına geç
mi§tl. 

Menaşe zama
nında Mısır baş

kumandanı Holof
ren Yahudiler üze
rine yUrüyerek bu 
milleti ortadan kal
dırmağa. karar ver
di. Yahudiler G<>k 
müşkül mevkide i
diler. Kalelere ka
panını:, mukave
met edemez hale 
gelmişlerdi. Kuv
vetli düşman ordu· 
ları s;cmberi gittik- .""'-'""""'~~~=:.........._, _ _.I'..~--"·-""--.,_=_., 
çe daraltıyor ve i- .h. ıı<LU8k: b r c:adde. (Resim tam yü:: stnte 
lerleyorlardı. evvel basılmt§ .La Tcrra Oaııta ad'lt. /talYfJHOC 
lht\ya.rlar: bir ,_itaptan .alınmt§tır 

...... Artık kartulamıyac.a.ğız. Duala- kat bu ya"Pilanlar da kafi görtilmüyol'
rmızı yapmız... diye <1ô1~ıyorlar, ço • 6u. Diğer esirlerle Babile g&ı4eril

luk çocuk ğlaşıyorlardı. di. Orada eşek yerine değirmene ko-
Hiç bir ümidin ka.lml::dığı tanıamile şuldu. 

anlaşıldığı gün Yahudilerin güzefliği 'Yahudilerin Babil esareti tm ~t
dillerc destan olm~ Budit'i ortnyn miş sene sfirclU. Bul-ada dilılney~ btr 
çıktı: işkence içinde idiler. Fakat aral&'l'Dl-

- Bir de, dedi kuvvetli düşmanla da.ki irtiba'tı ve yahudiliklerlcl bot· 
ben boy ölçü§eylm • mnmağn gayretleri ile çalışfjrorli.tdı. 

- Ne yapacaksın ... diye sordular. 0nı :'I kurtaran Keyhusre'\r oldu. 
- Elbet bir şey yapacağım.. Keyhusrev Sabili istila ederek Babil 
Budit fazla izahat vermeden kale hükfımetini mal! •ettikten b:r sene 

kapısındaıı çt'karak düşman orduları- sonra Ynlıudılcre sertıcsti ~ ve 
na doğru yilrUdü. Kendisini ilk 'kar- onların t<'krar Rudüste o'turmalarma 
şılayanlar:ı.: müsaade etti. 
- Beni kumandanmıza götürün. diye Babllden ~udiise gelen Yahuditertn 
yalvardı. Güzel Budit Mıstl- ordusu miJ..4:an 42.360 ldı::i idi. Bun1ar, ~a -
başkumandanı Holofrenin karşısına düsü yeniden imar edere'k ~ahudı1ifi 
geldiği vakıt bütün cazibesi üzerinde kurmağa ba.t;ladılar. 
idi. Ona: 0 - Sizinle yalnız 'konuşacağım, dedi. KU r. T R 1 ŞLERI: 

Kumandan güzel kızı baştan ayağa t:kmektep 'lcamp,_., 
kadar silzdükten sonra: :iki seneden beri açılmakta olan ilk 

- Pe"ki, dedi V'1 Budit ile başbaşa mektep 'k,amp~arı iyi netice 'Vcrdiğ:n • 
kaldılar. den bu sene yazm daha fazla mı'ktaıtla 

Yahudi kızı birkaç saat içinde ltu- kamp kurulacaktır. 
mandanı adeta büyülemişti. O gün Aynca Erenköy kız lisesinde orta 
yemek ve i§ret ile gc~ti. Şehirde ge- mektep talebeleri için, Kandilli 'kız lise 
ceyı sabırsızlıkla bekliyen Yahudiler, sinde de kız talebelere birer kamp açı 
gür.el 'kızlarının ne yapacağını merak lacaktır. · 
ve heyecanla bekliyorlardı. O::tamektep kampları tecriibi mahi • 

Budit planında muvaffak o1au. Bir yette <ı :ıcalı:,. iyi netice alınırsa gelecek 
gece Mısır Başkumandanının başını sene adcdleri çoğaltılncaktır. 
keserek d~ı:qnan ordusundan sıvıştı. ölen muanimkrc yarc!nn için 
Bu, du§man ordularmm tamamiyle Ölen muallimlerin ailelerine yardım 
bozulması demekti. Ba§sıZ or8u ne cemiyeti senelik kongresini ~g'Gn saat 
yapabilirdi. " itekim Mısır askerleri bir buçukta üniversite konfenna lllo
peripn bir halde dağılarak Yahudi nanda 'Yapılacaktır . 
seferinden vazgcç4..ilcr. 

Bu muvaffa'ldyetten bir müddet 
sonra Menru öldü. Tam ~ili bir sene 
hükUmdnrlık yapmıştı. 
Mcnaşeden sonra en milhim vekayi 

Yuv:akim ırr.ıı.numındn. cereyan etmiş 
\o"e bu hUküm.daım zamanında yetmiş 
sene esareti baslamı~tır. 

Kadın he••o1ıı.er• ,..,...... 
Turk Ginekologi Ktu-ıımu bu •Jllll 

toplantısını D.r. Orhan Tahainin bat • 
kanlığında yaptı. Bu .celsooe: Prof. ICe 
nan Tevfik Sezcnel: Oç dlf cebel~ va 
kasından bahseıderek, ameliyatla sıkar 
dığı piyesleri gösterdi. 

)ll~dtt~ içinde üç tane yüz liralık 
ı...~l~ t~u söylemiş. Halbuki yüz 
-:'1~1t.ı bir sencdenberi tedavülden 
~· l{C:~~~nun yalan olduğu besbcl
\a~_ ll:ı\icıd ... ıne ben bir dava açtım. Fa 
~ ~Utnumilikçc dinlenen bir 

- Peki siz Sabur Saminin böyle yol 
suzluklar yaptığına ne ile hü1ınıcidiyor-1 
sum? 

S.m'atkar Naşit ve nr
kadaşları. Okuyucu : 
Kil('ük Semiha '"e M.1-

şel vnryetcsL 
GUGUKLU SAAT 
Komedi 3 perde 

Yuvakim, Geldani hükilmdan ikin
ci Buhtunnasır tnr tından esir edil -
mi 1 sonra mühim miktarda harat 
vermek vandi ile serbest bırakılmıştı. 
Fa.kat vaad ettiği parayı 11ennemi§, 
Buhtunnasır yeniden Xudüsü istila e
derek Yuvakimi idam ettirmişti; Ye-

Dr. Ahmet Asım Onur: HW iptal 
eden muhtelif usullerin ku11 .. ıJdıkl•n 

mahaller hakkında tcb igatta bukınd•. 
Yapılan münakaşa ara Keıwı Tevfik 
Sczencl, Orhan Tahsin, Ahmet ~ 
Onur, Hadi ihsan, Naşid Ene, ŞWuil 
ve Ali Esat iştirak etmiştir. 

t:~~tır. ~:r ~~den bu dava ecç 
"'lt iı~ r ikisınin tevhidcn rüye -
~Qddci • dedi. 

' ~ıı:unıı ihsan da böyle bir da 
~n 

80 
açıhnadığının müddciumu

~}>r ~"\.~ını istedi. Mahkeme 
~~~ :-,.ı bır güne talik etti. 

n sonra Sa ~t:stı~· _ bur Saminin dava-
cı ~Bu aavacia da uçlu yine 

'1 s\h\lr s . bulunuyordu. 
d~ ... ~ itııinin vekili N . • • S ""'1 •on ccati ycnnı 

abur Sanı~ .da.vaya başlandı. 
ıstıdasında Ahmet Emi -

- Bir gün matbaamıza Rusyalı bir 
zat gCidi. Bu ndam otobüs işletiyormuıc: 
ruhsatiycsini bir vtsile ile elinden al • 
mışlar, valiyi görmek istemi,, iki sene 
uğra§l?lı Sefil bir vaziyete düştüm. 
dedi. ıvc bir takım kimselerin 'Suiistimal 
yapttklannı :söyledi. Ben bu mesele Ü· 

zerinde clıcmmiyctle aurarnk arkada§ • 
Janmı seferber ettirdim. 

Tahkikat yaptırdrm. Nihayet otobüs 
işlerinde yolsuzluklara "'le sahur Sami 
nin rolüne vak,ıf oldum. Neşriyat yap
tun. HükUmet nazan dikkate alarak 
müfetti yolladı. Tahkikat yap'İrrdı. Ya 
kında bütün işler meydana çıkacaktır. 

Sabur Saminin vekili Necati ı şubata 

-o-

Sinemalar 
MEi.EK: Bir kadının talihi 

iPEK: Esirler ,scmis.i 
SARAY: Cesur kaptım 

SAKARYA: Cnsus Mart Berşard 

SÜMER: Ateş. 

muallak olan diğer davalan ile bu da
vanın birleştirilmesini istedi. 

Mahlteme de teVhidine karar vererc~ 
lduruşmayı başka bir güne bıraktı. 

rine oğlunu getirmi~. 
Fakat bu da üç ay sonura dcğişti

rildı ve ou bin Yahudi Kudüsten ncf
yedildi. Birçok sanatkar Ye tanının~ 
simahı.r bu nef yedilenler arasında idi. 
Buhtunnasır birkaç sene sonra tekrar 
Kudüsü istila ederek bu sefer de bir
çok Yahudileri öldürttü. Ve bu su -
retle 376 sene sUren Yahudi devleti 
de inkiraz brilmuş -0ldu. 

Son hfiktimdar o1n.n Sadkıyaya. en
gizisyon zulümleri tatbik cilildi. Oğlu 
gözünUn önünde koyun gibi boğazlnn· 
dıktan sonra. gözlerine mil çekildL Fa-

Cemiyet gelecek toplaııtnmı 10. 2. 
1938 de yapaca~. 

~--L1ii@ 
BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 

Saat l'apurun adı GUUll ,,.ı 
18 Mersin Bartın 
20 Antalyn Bandırma 
ıs Bnrtın A7"'lhlt 

10 
15.40 

6.30 
9.30 

GELECEK VAPURLAR 
t'°Ige.n 8Btın 
Bursa lllllla'AP 
Antalya &ndlrma 
Erzurum 11111111 



Bu meslektaşların 
sözlerine ne buyrulur? 

(Üsıyanı: l ındde.) ( B. SELlM RAGIP EMEÇ DlYOR 
Kl: 

]arını seçmek ve yazmak hususunda 
heplml:al serbest bırakmıştır." deyip 

geçiyor. 
Bu kaypak elimle Başvekllln (si· 

ze beyanat vermeyorum) dediğini 
lnk!r mı ediyor, lkrar mı? Biz ln· 
kdr sayarak, BaşvekiU dinleyen ar· 
kad~Jardan bir kaçrnm beyanatını 

nidık. Onları olduğu gibi naklediyo
ruz. Okuyanlar bundan bir ibret mi
sali çıkarırlar. 

0 -- Başvekil, ~Öf 

,...,..l*mıa--;: lediklerinln beya -
nat mahiyetinde 
olmadığını, arka • 
da';!larm şimdiye 

kıu'lar hn gibi has • 
hlhaller netlcc!'ln -
dn ya7ıla<"aklnrla 

ya7.ılamıyt\<'Rkla • 
n temyiz etmiş ol -
ihtlilannı, hu ~<'f<'r 

Yunanistanda 
tahrikatçı'ara 

karşı . 
Bir şiddet devr~sl 

· açıldı 
Atina 28( A. A.) - Atina ajansı bil 

diriyor: 
Gazeteler, memleketi ısyana teşvik 

eden beyannameler dağıtmak auret.yle 
memleketin aukunetini ihlale teşebbüs 
eyliyen bazı sabık siyasiler hal:kında 

hü~umetin aldığı kararlau tasvip et -
mckto:l rler. 

Rusya Çi~e tank ve 
tayyare göndermiş 

!vahliyatı kolaglaşlu mak için_ yol gapıllU01 

Japo.nların iler· hareket.i durdLI 
Londra 28 (A. A.) - Röyterin Pe • 

kinden ve iyi menabiden haber aldığına 
göre, Sovyetler birliğinden Ç.ne 600 

hücum arabası ve 200 Sovyet tayyaresı 
gönderilmiştir. 

Bir çok işçi ekipi de Sovyetler birliği 
ile Çin arasındaki müna~alatı kolaylaş 
tırmak üzere s :nkyang yol.arını tamir. 
etmektedir. 

Japonlar ileri harekete geçemiyor 
Şangay 28 (A. A.) - Japonlar Çin 

lilerin yaptığı çete harpleriyle uğraş • 

• ed·rıer• 
ri harekete te~ebbüs ctmemekt 1 

lngiltcreye bir tehdit an\111 

Şanghay 28 (A. A.) - 12 son\etÇİ 
da cereyan eden ve bir Japon no. /. 
neferinin J ohn Allison isminde bıf stl 

"k . k ·1 bll merı alıya bır to at atması ı e ]'' 
olan hadise hakk,ında fikri sorulan. ·et 

·· .. 1 • eıaM ponya namına soz soy emege ;J • 

tar bir zat şunları söylemiştir: 011 
"Nöbetii vazifes:ni yapmıştır. JaP ıl 

"b ·ı · · t · 1 r yalt1 no et~ı erıne ıtaat e mıyen e d3 
tokat yemekle kalmazlar, bir kur§un 

Beyanat silsilesi arasında Hatay 
davamızın bize anlatılan siklet mer· 
kezlnl ihmal edişi yolunda verdiği· 
mlz misale Tan'ın taktığı kulp, Eğer 
tanlKık ettiği mevzuun ciddiyeti mü
sait olsaydı, gerçekten gUlUnç olur
du: Gtiya biz Hatay işleri hakkında 
Yalova yaıısrnın hlr fıkrasını alarak 
ayni nokta hakkındaki beyanatın 
daha geniş ,.e uzun olduğunu sByle· 

mtşiz! 

dt> ayni rmretle ha· 
r('k<'t cc'1Prr.k1Prfnc emin hnlnn,lnl'.'.."lt· 
nıı sii)·lcıll. Hh: de, hn i~aretc istlnı\• 

ılen hn~'·"kllln sözl<'rlnf heyanat şek· 
llnclc ;l'tı7.mnılık. l\fnrlPmkl başv<'kll 

Ö)·Je nrzıı <'flh·orc'lıı: mlsnflrl hnlnn· 
clnl"rumnz zAhn hu nı·zmmnn y<'rinc 
~~tlrmck bizim lçln nızife olmak ge-

Gazeteler başmakalelerinde, bu te -
mizleme işine devaı:ıol unmasını iste 
mekte ve bu eski siyaset müflisler:nin, 
hiç bir esasa dayanmayan boş tenkit -
lcrde bulunmak suretiyle sükun ve iti 
mat içinde yaşayan milletin şimdiden 

acmercler;ni görmekte olduğu fao.liyeti 
kapatabileceklerini sanmak gibi yanlış 
bir zehaba kapıldılQarını tebarfü: ettir -
mektedir. 

makta olduklanndan şimdi yeni bir ile yiyebilirler.ı. ~ 

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

Biz aynt nokta hakkındaki beya
natın geniş ve uzun olduğunu değll. 
mUhmcl olduğunu söyledik ve bunun 
yanlış teldkkl uyandıracak mahiyet-

• 
te olduğunu gösterdik. Baş,·ekllln. 
Dahiliye Vekllfntn ve gazetecilerin 
(sözleri neticesinde insanın gözU ö
nUnde canlanan manzara) e~er da· 
vanın asıl siklet merkezini teşkil e
den noktadan mahrum ise bllmeyen
Ier asıl da,·ayı öğrenemezler, bJlen· 
ler de önce naklHn asıl da.vayı kav
rayam adığınr. akıllarına getirmez
ler: hepsinden evvel orada asıl da
vanın Uzerlnde durulmadığına. hat· 
tA asıl dava üzerinde söz geçmediği
ne hllkmederler. Yani bizim dava· 
mız Hatay için Tilrk hA.klmlyett 
prensibi ilzerlne yapılmış bir anlaş

manın tatbiki olduğunu anlamaz· 
lar, sadece Türklere orada ekseri
yet temin etmemek için tertibat ya
pıldığından şikA.yetçl olduğumuz 

zannına knpıhrlar. 

Bu mUnasebetle ,göstermek lA.znn
dır ki bu gazete kendisine acalp bir 
masuniyet temin etmek yolunu tut· 
muştur : Herhangi bir gazete veya 
gazeteciden bir t enkide uğradı mı, 

hemen şu stıA.hı almaya davranır: 

(Ezcll atlamak derdinin elemi) ..• 
Tanın nabzına hareket veren galiba 
hep bu maddi hırstan ibarC\: Bir 
gazet'2nln Tan gazetesini tenkidi 
dalma ya atlamak, ya atlatmak gibi 
rekahct duygularının eseri gösteri
lir. Bir kere farzedlnlz, Tan ga
zetesinin bu idare odaları eşiğini a
şamayan itham ve mukabele tarzını 
haklkllt sayan bir kanaat basıl ol· 
sun: Tanın bu zırhı kuşanan tenine 
artık her gazetenin, hatta. en haklı 
tenkit oku nasıl lşleyeblllr? Bereket 
versin ki bu zırh blr hasırdan. bu si-
1A.h bir çakaralmazdan başka bir şey 
değil! .• 

Ahmet Emin Yalman, (ben meeu
Uyetl üzerime alarak yazdım) diyor. 
(Yazdım!) evet; fakat mesullyetl U· 
zerime aldım'ın manası ve kıymeti 
ne? Hususiyle bu kaçamak neden? 
'Yaptığının ve yazdııınm mesullyett
nl Uzerlne almayan da olsa aldırıyor
lar. Hele gazetecilikte .... (Bir kötU
ntln yedi mahalleye zararı olur) de
mezler mi? tşte hep yanıp yakıldığı
mız bundan ... A bldln Daver'ln hak
kı var. 

Şimdi bu bahsi kapatmak i(;ln Ya
lova.da Bnşvcklll dinleyen gaıetecl· 

lerden Son Posta sahipleri Ekrem 
Uşakltgtı ile Selim Ragıp Emeç'i ve 
Cumhuriyet yazı işleri mildUrU Ahi· 
din Daver'l dinleyelim. Akşam mu
harriri VfllA Nurettin de daha. Ta
nın Yalova yazısı çıktı~ı Jilln Tana 
ve oraclan çıkarak K·•run'a ~f'lmlş 
ve ayni mlitaleayı s~ylemlştlr Bunu 
da hem Tan blliyor, hem biz bili· 
yoruı: 

Prens Na!to!a harta 

Atina 28 (Hususi) - Kralın amuc~ 
sı prens Nikola bir kaç gündenberi has 
!':.!:::=:;!::-. V:l::~j'":!i endişe vermekte -
dir. 

Prens Nikola Yugoslavya · kral naibi 
prcnı Pavle ile İngiltere ~r:ılının kar -
deiİ Kent dükünün kaympoderidir. 

Cenevı ede evve a Hatay görüşü/dil 
rcktl." (Ü,ıyanı: 1 irıcid11.) f den dolayıdır ki, hükfımetını, J<e~; 

kararının mevkii tatbika konulmasında si tarafından kabul t"dilen ve Ille!Jl t' B. EKRE~I UŞAKI~IGlL DİYOR 

Kt: 

.. _ nn~ckll, bi7.e anlattıklarının 

heynnnt 5ekllmlc ynnlmamn.,ını sfiy
leınlştl. Si1yl<'.dlklerinı1.,n havadlı;;, 

mlltnlea çıkarıp ynzmartı da takdiri
mize hrrnkmıo;;tr. Biz, bu mül4haza 
ile, başvekil ile olan mUJiikatmnzı 

gnzetcmlzc beyanat suretinde geçi~ 
me'1tk. 

Arzularını yerine getirebilmek için 
bu adamlar, komünistlerle de iş birliği 

yapmakta!'! çck:nmemişlerdir. 

Gazeteler, tahrik yapanlara karşı bir 
şiddet devresi açan hükumetin bu yeni 
hareketini tasvip eylemekte, bütün Yu 
naniatanın sükUn içinde ve müttehit bir 
halde, milli hükumet tarafında yer al 
dığını bildirme~tedir. 

tak:p edilen usulün hem şekil, ve hem ketim için ağır fedakarlıklar ifade (l' 

esasına ait olarak hi..kumetim tarafından den anlaşmanın çerçeveleri dı!iıns il' 
dermeyan edilen kati ihtirazi kayitlcr kan tedbirlerin tatbiki hususunda de 

Hntlly meselc!"lnıfo yazıp yazmadı
ğı nokfaJar, mnharririn keneli takdi
rine hnJ!;h bir iştir. Söylenilen <ôiÖ71e· 
rln beynnnt şeklimle ynzılmamn<;ı 1-
~aret edll<lfl"rl hnMe, mesullyetl k<'n· 

'" üzerine "hp yazctıl"rula ıtöre, hu ha
reketinin başt"ekil U:r.erinde yapa<'a· 
l!'t te•dri <lUşUnmUş olması lAzungo

llr." 

D. ABİDİN DAVER DtYOR Kt: 
0

- O gtin Yalo • 
'fadaki · toplantı; 
daha ziyade gazo • 
teclleri tenvir için 
bir basblhaldl •• 

o"kıa, j.lzt:folere 

.ııyneiı Jııtiknl et -
ll\zımgelcn 

beyanat değlldJ. 

Bunu baş,·ekil de 
· söyledi : "GiirUştuk

lcrlmlzi nasıl yaza
cağımzı siz hilftosfnlz'' diye ,·nzlfeml
zl de bize çok n'1zik bir şekilde hatır
lnttı. 

nnş,·ekJlin hh.e söylecllklcrl ,.e 
siiylcylş tarzı ela, ctc,·let aclnmlnrmm 
mutat beyanat ~ckillcrine hiç benze· 
mcyorclıı. Gnzctccllerin &or<lnklnn 
~ua.llerc cevaben sUylcdlklcrl, - ev
,·elco de söylcdt~lm gibi - bizi ay
dınlatma mabiyetindeydl. Bunlar
dan intişar etmemiş ha,·a<lls mahiye
tinde olanları, memba gösterilme
yen bir haber şeklinde razmak
la. clol!nıitnn rlo1'-nıya haş,·.-kflfn alt· 
zmdan - hattA bazı lan efkAnumn
mlyeye karşı l'erilmfş bir teahhUt 
şekllnrto olarak - ya'Tl'llnk arasında 
cla~1ar kadar fark vardJJ'. 

"Mı-snlfyct bah~lne gelince, başve
ktlln söylf'lllklerlndc>n blr kıımnnı 

yazmıtlda marldi htr, bir mf'!mllyet 
·"1ctw1r: mnnevf m.-ımlh·et t"arı'trr: zt. 
ra htz, ora,ll\ başvekil tarıtfmdan 

toJllu olarnlt kahttl <'clllftl~mf7. f('ln, 
hlze ı.X)·lt>tlfl'H ~ö:r.l f'r, gösterdi~ em
niy<'t 'fe itimat tstanhnl mathnntmm 

heyeti nmnmfyesine kl\Nı idi: htna
cmnlf'vb hn mP~nlfvet ,, .. t1 i (]P"'"ll. t~
tttnhnl ml\tbnatma l'tL<'itllr. fçlmlz
•lcn hfrinfn "'mPcnlh-eti kAn,11 U7.erl· 
m" Aln,.ak 'hP-yanat şeklfnrte yaz
ıl1m" "iye hR<:,·P.k111n ,..Ödf'!r(11"'"t iti• 

mn.,ı kTl'ara~ hfr hareketto hnhın

mncıı rlnl"rrn f1 ..... :-H1rlfr: <"Unlcil t"k<'rrilt' 
,.;1 .. rntc hö1·Je bir hn<:hlhnlffo h:tş,·e· 

1<f1, "'"''"""'"•1mnz cınn 11"'r<1"n hfr kıcı 
mT"!l - ](.-n..11 ,.~Tn'lıt"l h,.,.,.nAt c;tolc· 

Krala ıuikaa.t teıebbüıü doğru değil 
Atina 28 (A. A.)- Atina ajansı, bazı 

ııiyasilerin son zamanlarda ortaya çıka 
nlan hareketleri ile kralın hayatına ııui 
kast hazırlamakta olduklarına dair ba
zı yabancı gazetelerde çıkan neıriyatı 
kati surette yalanlamaktadır. 

--0-

"Tan" gazetesinin 
dlGer b r yan:ı 11 

Meclisin içlima 
müddeti 

1939 Kenesi ikinci 
1'eşr 1 ne kadardır 

Ankat'4 28 (A. A.) - 27. t. 938 ta· 
rihli "Tan,, ga..:etesinBc (yem seçime 
hazırlık) başlığı altında ne§rettiği bir 
fıkrada B. M. Meclisinin içtima müd -
detinin yazın hitama eteceğinden ve 
yeni mebus seçiminin de bu yaz yapı -
lacağından bahscdilme~tedir. 

1935 te intihap cclilcn B. M. Meclisi 
nin 1935 martındaki içtimaı, Te~kilatı 
Esasiye kanununun 25 inci maddesi mu 
cibince, fevkalade bir içtima olup Mec
lisin asrl içtima devresine 193-5 ikinci -
teşrinde başlamış olmasına ve Teşkilatı 
Esaslye kanununa göre B. M. Meclisi
nin bir devresi dört sene devam edece 
ğine nazaran bugünkü Büyük Millet 
Meclisi vazifesinin 1939 senesi ikinci
teırininin ilk gününe kadar devam et • 
meııi tabii oldu·ğundan mezkfir havadi
ıiri aıııl ve esastan an olduğunu beyana 
Anadolu Ajansı mezundur • 

Amerika 
ile Avrupa 

(Ostyanı: 1 incide.) 

tır. Fakat :Amerika Birleşik Devlet
lerinin iştiraki ile bir beşler konfe· 
ransı toplanması fikri, daha ziyade, 
kabul edilmlyecek· gibi gözllk~ekte· 
dlr. Amerika Birleşik Devletleri. Av
rupa memleketleri ne hiç bir iktısadt 
müzakerelere girişmek istememek

tedir. 

~:::~ ~~~::7;':;;~!;n:ı::J:~.~~1~1~~ 1 
n ·•n•lnn da btitUn matbuat 7Rt'ar gÖ· 

rilr. 

ÇilnkU. harp borçlarını vermlyen 
devletlere karşı kredi açılmasını 

meneden Johnson kanunu l'C Ameri
ka Birleşik Devletlerine karşı husu· 
sı gUmrilk tedbirleri alan memleket· 
Jere karşı mukabele! bilmisil yapıl
masını mecburi kılan kanun gibi ba
zı kanunlar vardır. 

Amerika Haridye Nazırı B. Tlull, 
gazetecilere rapor hakkında yaptığı 
beyanatta, tP,kllf olunan hal suretle
ri hakkında fikrini bildirmekten çe· 
klnmlştir. 

Bllş,·e'dlfn kf"n'Usiyle yapb~ınız 

"Rmlmi ha..,h ha'rlc ,ı;;iiylcdiklcrlnl be
T't\""'\t ~c-';: ,.,.,.., ,.ft"'llln'c. anc-"k. "97'.C· 

fp ... H11·t"' "'"'••"'·~! ,.,,.._.,,.,... T'f'! ...,..,,.ff'!•. 
dlfkte ted denen ş~_! . ~llmefenlerc 

1 
raraşır." ı 

Dit.er taraftan Van Zeelandın tek
llflPrinn kaTŞı Alma.oya '\"O ltnlynmn 
muhalefet edece~t de kuv\ etle tah
min olunm~ktadır. 

konseyin malumudur. Hükumetim, Mil Milletler Cen.iyeti uzuvları ve D~ıııı· 
letler Cemiyeti umumi katibine ve k,on mandater hükfunetıe hemfikir btı gıl 
ııey reisliğine yaptığı tebligatında bu mayı imkansız addetmiştir. 11' r 
ihtirazı kayıtlcrin scbeblerini kısaca bil Tilrk - Fransız muahedesi san~a et• 
odirmiştir. Hükumetim tarafından ileri çin bir muhtariyet idaresi aerpı§ 
sürülen esbap ve evamil hakkında her mişti. ı:ıf' 
türlü mufassal malUmat ve izahatı ver Bu araziyi terkedişimizin esas .. 11,. 

mek üzere konseyin emrine amadeyim. 
Fakat, şimdiden konsey huzurunda der 
hal beyan etmek iııterim ki, 29 mayıs 
kararlıın bu hususta ittihaz edilmiş o
lan tedbirlerle tatbikatta tahrif edilmiş 
bulunuyorlar. 

Bay Necmeddin Sadak, bundan aon-
ra Hataya aıönderilen komiıyonun n • 
ziyetlerinin yanlıf anlqıldıiı Mı lconıiı 
yonun mümeuillerinin bu komiıyona 

ilhak edilmeıi anayaaa iktizaamdan ol 
duğu halde yapılmadığı, ikincisi İli'J 

bu ihzari devrede bu komiıyona • bir 
Türle ve bir Franıız mümeuilinin ilti • 
hain prt olduğu halde bunun da yapıl 
madiğını uzun uzaaıya anlabnıt ve 

bu yanlıthğuı Tü rkiyenin proteıtolan· 
na aebepolan vaziyeti tevlit ettiğini 

ıöyledikten sonra demiıtir ki: 
Milletler Cemiyetinin gönderdiği ko 

misyon her iki teşekkül halinde dahi 

tı olan bu1 muhtariyetin gayesi bll Jıi11" 
valide Türk ek:ıeriyetini ve Ti.irk 8• 

tUrünU muhafaza 1?tmekti. 1921 ın~ 
hdesinin bir tecellisi olan 29 ?JS. ot 
anlaşması, ne tarzı telakkisinde· ııi~ 
de tarzı tatbikinde bu esas şartB 
bir suretle mugayir olamaz • r" 
Halayda memurların pek azı 'f ii ~, 

Halep 28 (Hususi) - Hatay 1'~~' 
Ierl pek haklı olarak, hükUmet da1 stİ' 
rinde TUrk memur kullanılmasını i 
Yorlar. 

r1" Hakikaten Htayda çalışan rueısııı ,ıı 
rın sayısı 442 olduğu haldeı bunu!\ 
cak 76 51 Tür~tür. 

Bu hesapla, memurların anc~ '1' 
da birini Türkler teşkil etmekte~~·~ 
ri kalan 366 memur Türkten gayrı ( 

. dşt•· 
sclerdendir, bunların da 120 51 P 

doğumlu bile değildir. 

----------------------_.,,,, 
bir intihap kanunu yapmak gibi teşrii 

bir sclahiyete malik değildi, intihap ka 
nunu Sancağın anayasasında mevcut- • 
tur. Bu kanun eğer ~sa ise bu tcsa· 
düfi -değildir. Muhtasar olması kastedil 
miştir. 

••cç yeşil 
fare,, 

(V styanı 1 inci sayıf oM) 
~· 

seferden alınan en mühim nctiC~ :1• Evvelce teşkil edilmiş olan müte -
hassıslar kjomitt-si tarafından reddedil
miş bulunan bütün tedbirleri kendine 
mal etmek ve bilhassa yirmi sene hap-. 
se kadar varan ağır eczalar koyarak 
ferdi hürriyete tecavüz eden ahkamı ha 
vi bir kanun yapmak hakkı böyle bir 
kontrol komisyonunda bahsedilmemiş
tir. 

Bu komisyonun hazırladığı inti
habat nizamnamesi sizin kararları
nızın şekil ve esasına tamamen 
muhaliftir. Bu nizamname irayiu
mumiyenin mahiyetini tamamen 
tadil etmektedir. Nizamnamedeki 
ahkam mutehassıslar komitesi ta
rafından hazırlanan ve sizin tarafı
nızdan tasdik olunan sistemin te
melini teşkil eden halk iradesinin 
serbestçe ve doğrudan doğruya ifa
desi imkanını ortadan kaldırmakta
dır. 
Türkiye Hatay ile, onun tarzı ida

resi ve süklın ve sükfıneti ile bu dev
rede Fransa derecesinde alakadardır .. 
Esasen bu meselenin tetkiki için Kon
sey taraf mdan teşkiline karar verile
cek heyete Hatay meselesinin muhte
lif safahatına ait bilumum talepleri -
mizi dermeyan etmek hakkını mah
fuz edemiyoruz. 

Hükumetim asla kabul edemez ki, 
hatta sizin kararlarınızın tatbiki 
drı hi olsa, Milletler Cemiyt:ti te -
şekkiillcri Türkiye hükfımetinin rey 
ve müt&.leasını almadıkça bu hava
lide herhangi bir tedbiri derpiş ve
ya tatbik edebilsinler. 
Bu husuııtP..ki komisyon, mal\ımat 

almak kabilindE'n dahi ol~. mRndater 
hU'ti'tmPtftt ah.nlan ile tema...cıtn bu -
tunmak iqin her türlü imkanlarına 
malik bulunmuştur. lşte bu eebepler-

dur: "Cç yeşil fare" deıı her blrrt.~~ 
sati olarak banttc 400 kiloınct 11( 
bir sUı·'at ile hedeflerine ,·arııııŞ 
~lır. eti' 

Halbuki ""°"·~Ico Patis tlo ftıtltıf' 
kada Santlnp,;o cırasında Fran!ltı t,1' 
yaredsi Codm.~nn ynptığı scfcrd;c~ 
de ccleblldiği sür'at tııaatte ti ,:! 

. c~ 
230 • 260 kilometre idi. DcJll ,J( 

bu defa ttnlyan uçakları Fttl:r''' 
Jardan HO kilometre faz1n bir s rl' 
temin etml5 oluyorlar. Bu uıtJJIJJlıı• 
Franc;ız gazeteleri ttnlyanJnrtfl t• 

vaffalnyctlnl ~ıptn. ile görUyorlll f( 
11ıc 

nununln beraber ttnlyan g tıar'' 
lerl 11Uç yeşil fare" uçakları tftll1' 
fmdan yapılan Atlantik scf~,J' 
bcyn<-lınllcl bir sUr'nt rekonı 1' 
için olmnclığını yazıyorlar: t)''ıı 

-- Bizim asıl maksadımız ttıı ııı"I 
bombardıman uçaklarının 110

' 

sür'atlnt göstermektir." J 
o ~ 

Diyorlar ki bizim fikrJmt~c, ııot>' 
mühim olarak dikkat edlleccl> c <o 
ta bnrlur. Geçenlerde tngtttctc! ~ S'J• ,ı 

Frausaya karşı 0 A kdenlzdo fl1ııt 
tonluk tkt zırhlı daha yaptırtf0111 ~
diye tlAn eden '!'tfusollni bu dC 

1
ct1' 

ayni maksatla saatte 400 1'fl011 
re,tc' 

ı.Ur'atl olan bomhar!lnnan ta)·~• ıı ti' 
rint Jtİist<'r<'rek btlhaıqsa A kd"1;.,tıSI' 
z~rlnclo ttalynnm ihmal cılilrflc "ııı~ 

ıtC'llC A'' nl 1 tcyor demektir. Bunun /.'' 
mannsı hir ıtün harp vnk11unitıt Jlıtf~ 
lnrıtnn ~(Isıra, Fill<:tine Te ~ıcı1C111ıııı~ 

1 b11 ,,,.,~ herhnn'"{I bir noktasm< a ,.,.. 
ctü<mım ftl"lnnna hava<tan ti' tt' 
Ptm"lc trfn ftnh·nn nçıt1<1a1'ff'~rf· 
di<fon hazırlanmaktn nl"'"'""" s 
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-.ilk TüRk GAZETEC.i 
& 

... 

: i~ Morning .!ister Vogel. 1 
b.Ji ~;'" Ugun Vaktınız müsaitse otomo
ıa ecı"'·bl~~reyim. BugiinürnU ize tah

e ılırim .. 

: y~Çok teşekkürler. Lütfünüzü bck-
nı .. 

l>ertıa1 z 
taıtı ' Yalaktan fırladım. Ben kah-
biJin ~ alıp giyininciyc kadar otomo
~ldi ~ıda b kleıiiği haberi telef on 
tıfin ~ ş dakika sonra :Met: o Gold-
8tUdyo aycriıı müke1Jcf otomobiliyle 
şltker Ya <.loğru yola çıktık. Altımda 
sııı kın otomobili olduğu içiıı sorgu
tiiıeı ?·ıda~ gcçtilı:. Mister Vogel'in o 
l'ıı..tı atıbı beni karşıladı ve Boss'un 

ıııa götUrd'• . o . u. 
t'abez. ~ ~Şama kadar stüdyoyu bc
lt.a.ı~ gezcıık, Bana istediğim bUtüıı 
~l atı verdi. Dünyanın en fena a
ber arı Amcrikada bulunmakla bera-
k ~crikalıl,nrın çoğu hakikaten 
~ıı~ adamlardır. Holivudda bulun
~~ müddetçe gerek Mıster \'ogel
lı: gerek Paramount stüdyost:nda 
~ter l\ 
4\rclı romgolddan Fox'de Mister 
A! 8tee Reeyeden, Warncr Brothers'de 
~t r Ceorgc Thomns'dan Universal 

lfaı Ur~s'de de Mister Mnnheimden 
l'etı.detı 0ache'da Mister J_.cv:s Ma
\'oıgh ', Colombia'da Mister Hubert 
l!a, t den Unitcd Artists'dc Mister 

'le ~k Larkinden gördüğüm insaniyet h' <ıetlukları ve her arzumu tatmin 
~\~t un~a gösterilen t~rbiyc ~ e ne
<li~ hıç bir zaman un11ttu11nm. l{en
lh~1 e bu L:Ua.uımla da teşekkür et-

'1 bır Vazife bilirim. 

l'ciıf~a gazetecilik sinemanın en zi
~~taç olduğu nyni zamanda en 
~ ~ı bir kuvvettir. Bir iki gazc

~OJaı. 5ıadetıi bir tenkidi milyonlarca 
cııtle \'e ~irçok emek sarf edilerek vil

~flbil:elırUzniş olan bir filmi mahvc
l~ 

0 
• Re.za, onlann takdirkar yaz.ı

)~iıı;a bir filmi biiyük bir film pa
dı~i kaSıkarabilir. Halk sinemayı scY
ların 1 ~ar gazetelere de inanır. On -
!att:t. ; 1 

dediklerini mutlaka görmek 
itada Y akat ben bir Türküm. Ameri
tı~ıarı ~zı Yazmıyorum. Türkiye sa
~l.tneye a bu kumpanyaları alakadar 1 
"'lllıunlcek kadar ehemmiyetsizdir. 1 
tıı.etı:ıleıta ~eraber bmın da, bir büyük 
>~~acakeun bir büyük gazetecisine 
gllal(!l'd.!arı kadar nezaket ve tehalük 

~ediği~ er. Batta ziyr • .. iyle. Bil -

1~at §eyler hakkında uzun uziln 
~ Vera·ı l'tıakı ~ 1 er \·e bazan daha iyi an-
li · ıgıın · · 
~ar ıçın birçok masraflar ih-

~t·· ederek 
lidy01 tecrübeler yaptırdılar. 

~l'ttı Oldaı-~ heınen hemen biribirinin 
ahsettn ugundan bunlardan ayrı ayrı 
hL ek ve stu'·d d .. d"ıYiı "&eti ll'ı yo a gor Ubum 

~a.~ııh uças.::ıalan anlatmak için bu 
~ ""·ın d 
~ a~ litz aha Qirkaç .misli yazı yaz.-

i\lıı.ı.t ırnti"lir. Bunun içindir ki 
8(! O't ' l'leı-d ' uyucuları nliıkadnr eden 

en k 
1 tıla her ıs:ıca bahsedeceğim. Bu-
aı~ '· aber .. ~ b·ı k 
t>r-.~ıkıer· ogrenmek ve ı me 

11lill'ı. 1 
her Şeyi bulabileceklerine 

lloı· 
buır '"uddaı · . 
hib·111llet but stüdyolar küçük bir 
2,~dirier. ' ç.esi kadar sermaye sa-
dlitı O,ooo,oooSıncına ve sinemacılık 
~ Ya sana ,.. dolarlık seımayesiyle 
ltı da ı.400 ~ ıınae beşinci gelir. Haf-

ııl. .ooo d l c') .. on 1.1• • o ar para döker ı 5 
...;.)C! "' l b 1 . 

~ l1 sin es er. DUnyada mevcut 
~en ..... emayı h 
)e '-uO ,....

1 
er hafta ziynret e-

eaıı .• ,ı Yon k' . 
fılırıı '. ltıerak ·ışıye 1.evk, neşe, he-
dliıı erı serın . Y.n:atan Amerikan 

Yaya b· a~c ıtıbariyle de bütün 
St ıre b('ı:ı . • 

d Ucıy01 nısbctiııdc faıktirler. 
·l'I r. ar ınu . .. . 
ı:ıt0 .. llcfüö 1 ~m arazı uzerınde-~Us:af ı:ılar1 r crnı, mUıfürlcrin. fo

bı.ı" ... 1 dair .... 1 ~'. hulasa herkesin ""g. "•-.;tı v 
daıre u tabii . ardır. Bunların en 

b 111dir. ıdarC' /\dministration 
lfJ trı 1 ıı- ıı.. anZar 1 ..,.h anr k 

1.'ly<'l nelerde nçı ta, 1ç manzara-
('?' es .. a.telye - çekilir Bu 

geçnıi • 
Y <'ek tarzda yapıl-

YAZAN Turan Aziz Beler 
mıştır. Dışarda top atılsa işitihnez. 

Bir gün Metro Goldwin Maycr'de ye
ni yapılan bir atclycyi tecrübe için 

~O r.1cti e yiiksekliğinde, 80 metre ge
nişliğinde olan binayı kapatarak içini 
su ile doldurduklarmı, tek bir dam
lanın bile dışan çıkmadığını gördüm. 

Her rejisör bir atelyede ses adamı 
- ~ound ~nn - \'e ;;öz adamı. - fo
toğrafçı: Camt'ra Man - ile beraber 
film çeker. Dekorlar eski zamanda ol
duğu gibi perde!crlc değil hakiki mo
bilyalarla yıı pılır. Rejisör bir sahne

yi çekmeden e'•vcl lazım olanları tcs
blt eder. ~lobilya ambarına liste)i 
yollar. Burada her c1ekor eşyası nu
marnlıdır. Her parça kataloğlarda nu
marasiyle aranarak derhal gönderi -

lir. Bu ambarda neler yoktur ki ..• 
Heykellere, makinelere varmcıya ka
dar aradığınız her şeyi bulursunur ... 

~fobilya kısmında her milletin, her 
de,·rin yeni, eski mobilyalan mevcut
tur. Her şey derhal bulunacak bir 
tarzda istif ve wnif edilmiştir. Mil-

tehassıs sahne mühendisleri istenilen 
sahneyi vücude getirir. ~yanın mil
liyete, sahneye, \'c tarihe uygun ol -

maaına dikkat eder. Bu suretle stüd
yolar fen tatbikatında olduğu kadar 
tarih ve r;üzel sanatlar bilgisinde de 

dünyanın en ileri gelen mileS!esele -
Tinden sayılabilir. 

Stüdyonun kendisine ma.luıus üni -
formalı polis, itfaiye, ve belediye da
ireleri vardır. Poli~ler ho.swıi de~ler 
gördükten sonra stüdyolarda işe b* 
larlar. Dünyada. en mUşkUl polis va
zifesi belki bunlar tarafından üa. edi
lir. Çünkü dUnyanın her çe~it adamla
rı bunları ı:ı.1datmağa, atlatmağa çalı-
şırlar. ( Arkuı ııar.) 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler -
Kiralık ~asalar 

Bütün gün arasız açıktır 

~~~-------------------'-----------------==--==-=====----

r=':ım Amiı /iği (_j'e11i Neşriyat ) 

Co(Jı ajga alla."iları 
Bay Faik Sahri Durnn'ın J{nnant kUtOp• 

h.ıııesi tıırafındnn basılan :ıllaslarındıın ü
çliııcüsü (Buyllk ,\tlns) ı sureti mnhsusnda 
tı:ıkılir etmek h:tcrlr.. Atlı:ısın ilk ikisi, 
ilk ve ort:ı, üzere ha~tınlmıştı. <nü
yOk Aline;) ta \'iyamıd:ı hastırılnuştır. Kn
n:ıat kütnph:ıne 1 bu :ıllnslarln mektepleri
mizin iitedenhcrf,imrcnılıği ecnebi eı;erle· 
rini artık nrntm:ıyncak ıııiikeınnıcliyetıe 
ilk t:ıkınıı ,•ikııdo getlrJniş oluyor. 

Kenıli~ine hu hizınctindl'n dolayı teşek
kür etmr.k 'erindeclir. \':ıkın seçen giln 
Devlet Hnı;ıı~e' i'nin ılk okullar için bastı
ğı ııtJıısı 11n haklı ol:ırnk t:ıkrllr eden hlr 
muh:ırririıniz, hunun v:ınınd:ı )aptığı fi
yat ınukoyc">c.'ii ile Fnik Sahri'nin ııllosına 
150 J.:ıınış firnt Jrnnm:ısını n/hr bıılınuştu. 
Kitapçılık işlerini bilenler takdir ederler 
ki neşriy:ıtın rhııtını ıırıızlntnn ilk tımil 
baskı, yani snlı'j nıiklnrıııın çoklu~ııdur. 
l\rekleplcrr bir "ınır kilnlıı ailıi kahııl df'~il 
snclrcP ~nrclıııırı r.~er ol:ıı·:ıl.; lt'l\'~bc olu· 
nnn ort:ı ntJ:ı" ne hu sebrplt', ıır. kıt:ısının 

lıii,·.üklli!lii. ıır ı;;:ı\'fn ının t'Oldıığıı. hoıt."ı ne 
rll' ı:ılı'111111 npfo<;('Iİ itllı:ıri~ lr i\lı:iil<'n ('se· 
re! r." s" ıl:ımnl. l>r-\ iri nıntlı:ıo<;ının lın
<.ışt:ıkl de\ lı:t ııı!i7..ılll'r('ti ilf' !'itılı~lnki re'i
rnh·<'ti \'Rnırıılı:ı lıt1'i11sl hiı nıiic <;f"<;rnln 'i:ı-

115 frıl:ık:ırlığını ıl:ı h:ıtırcl:ııı çıkıırrn:mıolı

rlır. Bu rnktn<l.ı bi7.c lııı wni ntl.ısı -.·oll:ır· 
kl'n <'~erınln fiv:ılını cl:ı ıııiiıl:ıfon cılcn tıı

hıin hu lı:ıkkını teı;;Jiın t•ıl<'riz . .\nrıık Jıu 
knrl:ır l:İİ7.el hlr ('ser ,·ürıırln ı;:ctircliktcn 

11oııra 1111111111 lıiitiin mt'ktrp tıılcbt'slnin 

<'linP koln\'lıkl:ı .ızcçchllme<;İ rlc riyalı flze
ri11clc fr.ılnkfır olmn~rnı tııhiinıl<'n hrklc
nı<'ktc muh'ın·irimi:ı:l' hak 'cnlirlr. 

t"rııntı7. ki c.;n.,l'n iızrrinc fi:ı ııl bıısılnın
' nn Bii' iik .\!insin ınl'kl<'f'liler<' ınnhsu~ nl· 
:>:ı dn knr.nnç fNlok6rlıuının :ıznmlslni gös
termek ımreth le n:ıTı hir hlzmt'tlr. l>ulıınn
.r:ıkl:ırrlır. 

I__ .. _ _!_IAnları 
f stanbulda Maltepe A&keri Lisesi ile 

Maltepe Piyıdt atrt okulu ve Buna 
Askeri Lisesi için üç adet çamaıır ku
rutma makinesi 31-1-938 Pazartesi 
günü saat 15 de Tophane.de İstanbul 
Levazım amirliği Satmalma Komisyo
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 9000 
lira ilk teminatı 675 liradır. Şartnamesi 

Komisyonda •örülebilir. İsteklilerin 
knnuni belgeleriyle tekliE mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline ka
dar Komisyona vermeleri. 

(326) (8390) 

t~t(lfıbııl Asliııe .lfahkcnı~&i Allıncı llu
lmk Daiusindtn: 

Fatma .Ş:ıdlye tarafından Ahırknpıdn üç 
nldız liıstik fohrikasında iken ikametRlhı 
hcJli olmıyan Hucı AH oiılu Abdurrabmnn 
ale) hine oçılan Jıoşanma da,·p~ının ttıhkf
kntıııın tnlik ı•ılilrni~ olduğu 25-1-938 l:ıri
lıinde mnlıkenırye gelmemiş olduftunıfan 
hakkında YC~ilcn gıyap ı.tırarının brş .ıün 
idmlr on lif'~ ~iln müddetle fl{ınen tebli
ğine k:ır:ır ,-e~ilmlş '\"C gıyap knrarının lıir 
nüshası mıılıkeıne clh·:ınhnneslne inlik e
dilerek tııhkik:ıt ~iinündc 15-3-938 ı;nlı.~ı:ı
at 14,30 olarak tayin erlllmiş olılullu \'e 
ak~i halde ı:uyabınızda yapılacıık ınu:ıme
lelcrln muteber tutulaca.ih tcbli~ .yttrine 
geçmek üzeri' ilfin olunur. (24-463) 

SATH,JK KELEPiR In' 
Galatada Ar9pcaml el-rarında nhşap on 

odalı Ye altında iki dükkAnı havi bir n 
ıı:rııun fiyafüı ~:ıhlıktır. Talip olanların İs
tanbul Ankara caılıleslnde YAKIT Yurda 
altında 10~ !\o. ya müracaatları. 

Telefon: 20335 

D.,:z;fet Demıryolları ve Limonları işltttme 
Umum idaresi ilanları · 

Muhammen bedeli 7140 lira olan 3X70 eb'adrnda 1000 adet ambuvatman· 
1ı dökme boru 7-II-1938 pazartesi günü saat 15 de Haydarpaşada gar bina
it isinde toplanan Komisyon tarafından kapalı sarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe (irmck isteyenlerin 535 1h liralık muvakkat teminat, kanunun tayin 
ettiği vesaikle re$mİ gazetenin 1-7-938 G. 3645 No.lu nüshasında intişar etmiş olcııı 
talimatname dairesinde alınmış ehliyet vesikalarını muhtevi teklif zarflanru ay
ni gün saat 14 on dörde kadar Haydar paşada gar binası dahilindeki satma ima 
Komi~yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait ~artnameler Komisy.:ın dan para:.ız olarak dağıtılmaktadır. 
(251)' 

:\fulıumm~n bodellcrl ile miktar YO cnmfı aşağıda yazılı 2 gurup mal
ıeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şnrtile 15/~/1938 Salt gllnü saat 
ıo.no da Hnydarpnşada Gar binası içi n<l~ki satınalma komisyonu tarafın

dan açıl< eksiltme ilo satın alınacaktır. 

nu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği ycsaik ve hizalarında 
yazılı muvakkat tcmlnatlariyle blrllktc cıkslltme günU saatine kadar komis
yona nıilrncnatlart Hızımdır. 

Uu işe alt şartnameler Haydarpa şada. Gar binası icindcki satmalma 
ı,omis:ronu tarafmdan parasız olnrak dağıtılmaktadır. 

ı - 60 m/m eb'admda 50 metre ve takriben 1250 kilo pirinç çubuk, 
a x 1000 X 2000 m/m cb'adında 10 adet Ye takriben 500 kilo pirinç levba 
muhıımmen bedeli 1650 ııu muvnk kat teminatı 123 lira 7fi kuruştur. 

2 - 2000 kilo kaynamış ince bezir muhnmmcn bedeli 9GO llrn muvak
kat teminatı 72 liradır. (547) 

IstanbulVakıflarDirektörlüğü ilanları 

Semti meşhur Cadde veya aoknğı Muhammen a.ylığ( 

ro mahallesi • 'o: su Cinsi Lira Kuru~ 

Balat. HızırtaYuş 
Kumk~pr, Muh- ) 

sine hatun · ) 

Çorbacı çeşmesi 

lbrahlm paşa 
40 
;rn 

Ev 
Dükklln 

Çar"ı'da PüskUlcülordo 4 ,, 1 
:\!üddetl icar: Teslimi tarihinden 939 senesi Mayıs sonunn kadar. 

Çarr;ı'dn Hacr ::\Icmlş 11-9 DUkkO.n 1 
,, ,, t• 13 ıt ,, 1 

l''iidclcti icnd: Teslimi tarihinden 940 senesi Mnyıs sonunn kndnr. 

00 
so 

50 

00 
00 

Yukarda yazılı mahaller kiraya 'crilmck Uzerc açık arttırmaya ı;1ka .. 
rılmıştrr. tsteklller 1 Şubat 038 Salr günü snat on beşe kadar Çcnberli~ 

taşta. İstanbul Vakıflar DaşmUdUrlUğUndc Vakıf Akarlar Kalemine gelme
leri. {:}83l 

Ur:num Müdürlü-

ı - Matbuat Umum .MUdUrlüğü ııeşretm~ktc olduğu Ayın Tarihi adlı 
mecmualardan 11ekfz nUshasınr açık eksiltmeye koymuştur. 

2 - Bu mecmuaların her biri bin tnne basılacaktır. 

3 - Her mecmuanın tahmini bedeli 2$0 ıtr:.ı ve muYakkat teminat 
168 liradır. 

4 - Şartname, Ankarada MatbuM Umum )ıtüdürlUğünde pn.rasız ola-

rak ,·erilir. 
5 - Atık eksiltme ı i /2/93S sü nü saat 10,30 ıla .An karada Dahiliye 

\'eklleti blnıtsındakt Matbuat Umum :MüdUrlü~ünde yapılncaklır. 

"ftlrk Hava Kurumu Salınalma Komis
yonundan: 

25 el tertip piyango biletleri iQin 140.000 türkçe '\'O 10.000 fransızca. el 
pJAnr ile 10.000 durnr pH\m ve 10.000 resimli n!iş bastırılacaktır. 31/1/938 
Paıarter;i gUnU saat 16 de mUnakasası yapılacnğmdan istekli olanların şart· 
namesini görmek Uzere Piyango Direk törlilğij muhasebesine mllrncaatları. 

(541) 

f,tanbnl B~lediyesi ilanları . 
f 

- -----
Y\Uiyete bağlı dispanserlere alın ncak ililç Ye 'tıbbi n.ıat eksiltmeye ko

nulmuştur. Bunların hepsine 1800 11 ra bedel tahmin edilmiştir. ı~istcsile 

eartnamcsl levazım mUdürltiğünde görülebilir. İstekliler 24 !lO N. Jı kanun
da ~·aztlı vesika Ye 135 liralık ilk teminat makbuz n~ya mektubile bera
ber 712/938 Pazartesi gfinU ı:mnt 14 de Dnfmt EncUmenc'Hı bulunmalıdır
lar. (!.) ( 410) 

lstanbul OUmrUkle r l BaşmOdUrlUğUndeo: 
7802 sayılı arttırma kağıdındaki 1575 kilo knnunt saf ağırlığında 

6245 Ura değerinde S H K J markalı köseleler 7/~/938 g{lnU san.t 13 bu

cuktn Sirkecide Reşadiye Cad. Gümrük sntış salonunda ~490 ı::ayılı kanun 

hükilmlerl dairesinde pazarlıkla dahi Io satılacaktır. lsteklilerden % 7 bu· 
çuk l>P.Y akcesl makbuzile ticaret oda sı vesilrnsı aranır. Pey akçelerinin 
saat 12 ~·e kadar veznl'.'ye yatırılmnsı mcc-buridir. (55:>) 

ilanıar1 nız için yalnız 

20885 No. t elefon 
ediniz 
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Çünkü ASPİRİN senefer· 
denberi her türlü soğukal-

.-
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesirı şaşmaz 'bir ilaç olduğunu 
i;bat etmiştir: ~ 

A S ~, İ R . İ N in .. tesirinden 

? 
• 

, "\.... .JN fB l k 0· emin-olmak için lütfen e~eg ~ar:_ a· 
&ıı' '(. rf • 

sına dikkat ediniz . ... _ ..... - ..,..,_ ... 

-- Arada büyük fark var --
Pertev Çocuk Pu.d~: Simdiye kadar hiçbir benzeri tarafmOın tak. 1 

lid edil<:mcmi~. Bu pudranın, eo bUyük meziyeti bilhassa çocuk cil<i 
teri için hazırlan.mı~ olması ve terkibinde tahri§ edici hiçbir madde bu.. 
unmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI . 
~ışına.o, vucuau, oazı Rinıseler cıe kullanmaktadırlar. Vücudün mı. 

ı.'alnrında ve koltuk altlannm pi§iklcrine kar§ı bundan daha müessir bir 
pudra henüz kc§fedilmemiştir, 

ONU D1CER AD! ('I'ALK PUDRA) lan ile karıştırmayınız. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. ncü keşide 11 Şubat 938 dedir . 

. Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.0C)Q) 

liralık iki adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kisiyi zengin e den bu piyankoya iştirak ediniz. 

••mm .... ._m ............................ •ıl 

Ankara caddesinde 
kirahk dükkan 

Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri 'le arkadaki 
depolan kiralıktır. 

:e:rleştirilmek suretiyle 150 metre murabbabk bir mesaha elde edilebi-

l lir. tsteyenlcrln Vakit yurdu idare memuruna ınüracaatleri. ·---• 

..__ 

Sahibi: ASIM U~ Neşriyat rnüdürü Refik A. Scvcngil 

5 KURU 25 iNCE SiGARA 
20 A 1 SiGARA 
~~~~~~~~~----~~~~----~~~~-----..../' 

\> ~ 'l..A l.O ~ 
Ş>35WATT ~ 
SRAM 
,, D ~ 
ıo vo\,;, 

Ampul üzerindeki marka, 
ziya kudretini Ye istihlak 
edilen vat mıktannı garanti 
eder. Her vata mukabil da
ha ziyadar bir ışık veren 
o~ram m ampullerini alır
sanız daha ucuz bir ışıkı 

elde edersiniz. 

Dekalüınen lambası asgari bir istihlak temin eder: 



. ~ 
JMlh.ııaal ot-Ocuğun1l 

( ır - ... 
tecrübe _ooeı;ken; o· 
tocu~un önden gö
rUnlişti ·•e kôtrı)ıa-

- · ke karoserl .. 
Dünyanın en kUçük, en ekonomik,.! Şuiaiıdir. Tnmamlyle tahtadan ve· 

en.rırattk ye en ~ulıaf bir nakil vasıta- ya kontrpH'tkedendir. Uç tekerlek!l• 
St.. · dir: Arkada iki motris, Gnde de tek 

Fransız mühc~_disler.inden (Deli- tir tek~rleğl vardır. Motörn gayet k\İ; 
mal) tarafmdnn yapılan ve küçUklil- :.kt- A~ 1 r. k k b · ktlod. ·E· 
• , • .. • y • • • çu ur. · 6 ır 16 1 1r. eş · · ur. n 
ltlnden, hafıfltglnden kınaye olarak r · 1 u 'ti t.l 30 kil . t dl . · . • ' · · · · · az a s r n saa e ome re ri 
:lO.tecukö) ismi verllen bu . arabanın • .. . . . . 
b . 1 · t 60 s ı· d. Yük kil Yol duz ve asfalt olursa, 40 kilom. etre oyu me re . an ım ır. se · . . < • .. • 

ği 75, eni de 73 santim kadar ya var, de yapar. , Sarfiyatı: 100 kilometrede 
ya . yoktur. Ôun.a rağmen, içinde ra· 2 kilo be.nzin yakar. 
hatca oturulur, istenilen yere gldiJlr. (Delimal) tecrübelerinden çok 
Bir arıartıman kapısından kolayca ge- memnundur. Herkesin istifadesi için 
çebilir.. • it.tira l>eraU almamıştır. 

Pntiıınj s.nha.~mıln g<ist<'r<ti~:i çıılı-:;111:ı!11rla nıerııl<>kcti i<,:in çok hihilk 

nropagnnfla J 'O{ll\11 yılılı~ Sıııır ıll<'nl'y~ ~fll'H'\' Knılı tııı·afnıflan \'l~l'ih-ıı 

nutdnlya t:ıkılıı·kt•ıı 

Tal'ihln {'11 hliftik fıwhıl:u·ıııılıuı hlri de !3il:nAo ,frwin ... uln'. (~ilııkü lııl' .r<•ıı· 
gınılıt ~<·lıir h:ıı;;ııırıha':'a yıırııııı-:tı. ı\ııu•ıikalılnr hıı tıırihi faciayı .;on 

güııl~nk fi lııır a hhlıı r. ı:e:-;iıııde hıı p•ııi fi 1 ıııih•ıı hi ı · <;ıthııo giiıiilüyor .. 

ı;ok~iir· 1~raıltlok<'pk11n hnrt:ırırn 

11111 ;7:: liqt k nlıı·n ıırn ııl ııı'ııııla ıı llH'.';ohur 

'l'omilı.;.u· l>it' :uıtı:t.ıfüımıula. 

H_l'siıııılc Hnparator .Jilstiyl'n zaına-, 
mnn ıtit olup Vi)'ana müzesinde trnlu· 
ıınn. hir na_lın gö ı;ilyorsunıız. Tnhia

U~·ır. tnıgiinkü hayntıtnızd:m kAllmıış 

olun hıı ıı:üm üzerin<fok.i süsler·p lrnrşı 
p.ülocQkSiniz. Falrnt .Jiistiyc-n fl('vrlı?cta 
bu sert nnlmlnr zamanın Pil ldhnr kR· 

"·-'"":. t:l.rn!:...1an &Jyilen en güzel hir 
ıska rpi ııiycli. 

• 

No. 107 
\ı,. ____ , 

1 

\ 
~U -~A'VU(gA: 

Bir \slan, 
Yer,e ~er~ldı.9 ' 

! ' ~v ıı · '•• 
~ - ... ..: .::.ı.-- . 

lı i kav e 1 eri seri
sinden 1 Nun1aral1s1 

Yazan : Mehmed. Seıım 



Günün m.eseleleri 

- .. 

Mektep ve terbiye davasında 
herkes h3kim olabilir mi? 

• 
Mektepler, son g\inlerde yine gaze

t elere dil§tü. Herkes, istediğini yuıyor. 
Hiç §llphe yok, ki bu konuyu işleyen , .. 
Jeriıı hepsi, birer iyilik yapmak heve
sindedirler. Göril§lerini doğru. gönlük
lerini yanlış buldukları j~in kaleme sa
rılmışlardır. 

. - Birisi: Çocuklar pek kötülediler, ta
lebe vicdanı çilrüdü. Hocalara saygı a
zaldı. Bilgi noksanlan da imtihaı$.rda 
verdikleri boqwılardan belli Terbiye 
usullerimizi ·değiştirmeliyiz. Mektep ya
salarına ,cet.a koymalıyız ve bu ıcer-alar 
def terde ,değil, söade değil gövdede iz. 
bırakmalıdır. dedi; bir başkası: " Na
sıl olur, canım; hiç bu asırda talebeye 
öayak atılır mı? Medresede miyiz ya
hu!,, diye Çlkı§tı. 

Münakqamn alevi ywcselince, daha 
başkalan da s&ıe karl§tılar. Artık da -
yanın eonu neye varacak, Allah bilir. 

Ben, yalnız 6\lDU biliyorum, ki mek
tep, çocuk gı'bi ~ok ,derin kötü me- -
seleler, gilJilltölü münakaşalara bôğu
lunca, ortaya hiç de müsbet ve hayırlı 
bir iş ,çıkmaz. 

Kimimiz mektepten çıktığımız gün • 
denbtp; mekteple :alikamızı kesmişiz
dir. Zamanın buralara neler getirdiği
ni, neleri kaldırdığını bilmeyiz. Kimi
mız tabiye ve çocuk ıııhiyatı hakkın .. 
da beg yaprak okumamışudır. Kimimiz 
~e bunlann aksine kitaplara boğulup 
kalnıı§. haya.tın kendisini, özUnü, cev
herini "kaybetmişimir. 

Bu Uç turlü "tip,,in, üçü de yaşayan 
gerçeğl kavrayamazlan. Ve bu yüzden 
verdikleri hükümler, birer eifa r~tesi 
olamaz. 

Mektep, tek cepheli bir varlık değil
dir. Onu ele alıp incelerken mti.hiti, ce
miyeti unutmamak lii.ztm. Çünkü, mek
teple cemiyet arasındaki yakınlık, çi
~kle toprak ve tohum arasındaki ya
kınlıktan daha sıkı münasebetlerle bi
ribirine bağlıdır. 

Mesele, bu mihver üstüne kurulun
ca, karşımıza dallı budaklı bir ilim da
vası çıkar. nim meselelerinde ise, soğuk 
kanlılık ~rttır. Buna serin kanla yak
laşmak, incelerken, evvelden verilmi§ 
hükümleri içimizden atmak, .işe nefsi
mizi kanştırmamak gerek. Bugünkü 
münakaşalarda ise, bunların hiç biri 
yok. Halbuki bu esaslardan ne kadar 
uzakla§ırsak, hakikatin aramıza da o 
kadar 'Uzaklıklar girer. 

Ateşsiz yerde duman olamıyacağı gi
bi, ~bu dcreoe gürültülü bir fikir çar .. 
pışmasnıın, hiç yoktan ortaya çıkama
yacağı qiklrdır. 

Yazan: 

iHakkıı Süha 
Gezgin 

Şu halde ateş nerede yanıyor? Bil
gin bunu bulmalı, sonra söndüriilmeei 
için lizungelen çarelere baş vur:ma1ıyız. 
;!'ek tek ,aranışlarmıu.da tuttuğÜmuz 
yol, bizi geniş ve doğru görüşlü bir te
peye çıkarabilir mi? Memlekette. ken
dini yurdun terbiye i§lerine vermiş, bu 
davayı kendi davası yapmJ§, davaamm 
içinde ,erizni§ bUyük ~apta bir terbiyeci 
bil1'1.eyonız. Eğer böyle bir adam ol .. 
saydı, belki herkese söz düşmeyecek, 

söyleyenlerden çok, dinleyenler bulu -
nacaktı. 

Bu çaptaki adamlar, cemiyetin iç 
dünyasını görüşleriyle aydınlatırlar. 

Programlara ve yasalara ışık tutarlar. 
''Con Divey"in, .Amerlkan terbiyesinde
ki yerini bir düşünUn. Ne demek iste
diğim daha iyi anlaşılır. 

Muhitin ihtiya.Çlarmı madem, ki 
yeni bir terbiye sistemine dökmek, 
kalıplandırmak vaktı geldiğine inanı
yoruz, o halde ibu qavayı bütün mem
lekette müşahede altına almak, görü
nüşlerini, verdikleri neticeleri, sebeple, 
ri tariht akışları içinde belirtmeliyiz. 

Biulc bunu ancak Kültür &kanlığı 
yapabilir. Vilayet 

0

kültür direktörlükle-

... 

ri., genel müfettişler, mektep müdür)e.. 
ıinin yeniden ve hidieenin içine ,girerek 
yazacakları raporlar, gizli polisin dos-, 
yalan, hocalarm hükümleri. Bakanlık•; 

ta Jruııılacak bir ~ tarafından 
incelenir. BUtün bwı1ardan, ihtiyac~ 
brplayacak bir yeni disiplin 'ft terbi· 
:~ W-.i kurmak :için Ji.mnge1m harç 
topıanml§ olur. Bu ~ 'elde ettikten 
sonra ,iae_ ile ba§lamak ve terbiJıe :ya
pmmı kurmak kolayiqır. 
Çıkar JOI budur. YOima geçici lar

gmlıklarm, geliP giiJıe1 hücumlarm.
tetkiksiz ve yalım görüııüve aklanan 
bakışlardan doğma teıkitJeriıı. saman, 
ateşinden kalır yeri )'Oktur. ·Günün gii· 
rültüsü içinde ~yle bir parlaylp aöner•. 
ler. 
Şimdi ·diişüııoelerimizi toplayalım:- '• 
l - Kektepten. ~ ugmlı .. 

ğmdan şikayet ~. habız değiller
dir. Fakat göstenlikleri ~er ilmeı:. 
ve ilınin hız aldığı kaynaklara kadar 
inmeyor. 

2 - Bu 'hücuınlan karplayanlar, yal
nız nazariyeye saplanmışlardır. Y almz' 
nazariye ise, hiç te hayatm kendisi <le-. 
ğı1dir. 

3 - Terbiye ve mektep meselesi ge
niş biı:~davadır. Uzun ve etraflı incele
melere muhtaçtır. Sonra bütün bu işl&. 
rin de hidise ve maddeler üstünde ya,. 
pılması limndır. Bunun içindir, ki ,(la.. 

vanın Kültür Bakanlığında y8hıız bu 
i§i başarmak uğrunda kurulacak blr

1 

komisyonda hallini isteyoruz. 
Korkmayalnn, böyle yapnalrla,, kadı 

ve davacıyı birleştirerek .hUkmü ~\trütJ 
mils olmayacağız. 

DENi ,Z 

• 

O ı:c coşlwn, orıc zorlu amandı deni:., 
Sağır, <lilsiz açıldarcla ölümden beter; 
])cdi: Behey insan oğlu .kendini göster, 
Sonu g<'lmcz t>rı lwrk11lu isyandı deni:. 

Gemimize çığl.ar gibi kapandı dcni:z; 
"Kf1myel/c /ıı::; uldtlıça biinyei ,·er yer •• , 
Ufııh öyle 1.-an~tı J;i ma1ı§er mi mah~r!~ 
Şimşekli mor bulutlam abaıtdıdenü:. 

}~onıt<m ,fo, yok eden de o iili artık, 
IJalgalam lmğırdıl.-ç.<ı yalçınlan '~ 
Jfri§i/m,~::; /mııııetinc irıaıldı deni.: .•• 

l)ih b~ın.ı hi'1 bir inan devireme:zili, 
Şiir bile onu ·yol<lmı çcviremc:di., 
jf h a aA-~ ,pek yamandı yamandı fkti&. 

....... .... E9llll 

2 - JCURUN'UN 1LAV:RS1 

~~,-ul>a~a 'jen\ 
harp sistemi 

(5 inci Sayfadan deoom.) müessir bil' tedbir alamamaktadır. 
Yeg!\no yapılabilecek bir vasıta bu gi
bi neşriyat işitilir işltllmez mevcelcri 
karıştırmaktan ibaret kalıyor. Fakat 
öteki istasyonlar bu vasıtayı bildikle
rinden buna da imkt\n bırakmıyacak 
tedbirler alıyorlar. 

istasyonlarıdır. Bunlara karşı her 
devlette hususi "hava zabıtası" teşkil 
edilmiştir. Fakat gizli istasyonların 
~alıştıkları mevkilerin sıhhatle tayin 
edilememesi zabıtayı tok fazla yor
maktadır. Birçok defalar saatlerce 
'dinlenen ve muhtelif irtifalardan alı• 
ıı~n gizli radyo propagandası kartı

sında zabıta aciz kalmaktadır. 
Buna karşı ayni usullerle mevcele

Böylçc~ havalarda ~ık sık beynel
milel ıpuharebeler vukua gelmekte
dir. Bu muharebeler ya ı:pevcelerl sn

,. mck veyahut gizli havadislere veya si
yası propagandaya mani olmak için 
yapılmaktadır . ri bozmağa utraşmakta ise de bu da 

her vakit müessir olamıyor. Şimdi bir. 
~ok mntehassıs mnhen.dls radyo mer- •ı
kezıerlnln mevkllnl tam olarak tayin 
edebilecek makineler bulmağa çalışı
yorlar. Eğer bulmuş olursa o vakit 
••hava zabıtası" muzaffer olup gtzll 
JlrOpagandaları vesaireyi menedebile· ·• 
cektir. 

En bUyük bela. yabancı memleket
lerde bulunan aşlklr veya gizli radyo 
mcvcelerldir. Birçok devletler bu rad· 
)'oları mllll rekllmlan veya styast 
ı>ropagandaları için vasıta olarak kul• 
lnnırlar. Başka memleketlerin dablll 
işlerine karı~mak 1stenlldiği vakit bu· 
na dair olan radyo mevceleri~l resmi 
istasyonlardan göndermlyerek gizli 
istasyonlar tesis ediyor ve nazarı dik· · 
katlcri celbcdildiği vakitte hiç haber· 
lcri yokmuş gibi davramyorlar. Rus
ya komünizm propagandası yapmak 
~ayretiyle dünyanın biltun lisanlarlyle 
''radyo gazetesi" neşrediyor. Alman· 
)'a Fransız radyolarının Hliler rejimi 
aleyhine neşrettikleri haberlerden do
layı protestoda bulunmuştur. Fakat 
' Fransa Almanlarrn daha ziyade Fran-
sızlar aleyhinde propaganda yaptığın
dan milştcki bulunuyor. 

Blrçök devletler bUtiln bu meselele
ri tanzim etmek hzere beynelmilel bir 
radyo konferansının toplanm·asını ls
tiyorl ar. Halihazırda her ne kadar 
bByle ıpukavele varsa da hükümleri 
icra. edBmemektedir. Eğer yabancı 

dc,·ıet kendi hududu dahilinde işle-

• yen gizli istasyonları bilmemezlikten 
gelirse bunların ortaya çıkar.ılmaları 

·""" cidden mUşkUl bir meseledir. Bu su
s,. retle Avrupa havasında 6nilnn nlmnk 

imktmı görülmeden şlddeut btr slyas1 
muharebe devam edip gitmektedir. 

~ 

Almanya Akdenlzle 
Okyanosu 

birleştirecek 

Bcrlin, 27 (A.A.) - Alman hilku
metf, Constance (Konstane) g61UnU 
lsvicre ve Fransız kanallar!yle blr
Jeştl rmek fikrindedir. Bu suretle bu 
göl bir taraftan Atlantlk denizi lle, 
bir taraftan da Akdenizle iltisak 
peyda etmiş olacaktır. 

Geçenlerde lngiltere de İtalyanla- : 
Alman hUkQmeti, diğer tar~ftan 

Constance gölUnU Tuna nebrJ ile de 
birleştirmek tasavvurundadır. 

Tın yaptığı arapçn radyo neşriyatını 

protesto etmiş ve nihayet kendisi de 
nrapca radyo mevceleri göndermcğc . 
başlamıştır. 

Yabancı memleketlerdon glinderl• 
len me,·celere karşı .. hava zabıtası•ı 

,hapishanesine atılmıgtır. 
. J)iğer taraftan, .kadının .kendisi için 
ibu ;suçu işlediği zannedilen .İngiliz za.. 
biti Avusturalyada başka bir kırla 

evlenmek Ur.eredir. Hapishanedeki 
malıküm kadınlann kendileriyle ev
lerunek için talip çıktığı vakit serbest 
bırakılmak hakkı vardır. Glorya için 
öe böyle bir fırsat çıkıyor: Zengin bir 
Çiftlik sahibi onu hapisten kurtarıp 
evlanmek isteyor. Fakat Glorya, :sev
mediği adamla evlenmektense sevdiği 
adam için .işlediği .zannedi!en bir suç 
yüzünden hapishanede kalnl~ ter .. 
cih ediyor •.• 

- Bu yepyeni pcı~rinün altında 

yırtık pımk pantolon .hiç iyi gitmeyor. 

- Hak1.:m oor ama l-Okanta 11cstiye

rinde 71antak>n bırak.an o1mayor ki ... 

B\r nrs\o.n. yeTe 

serildi 
( 12 tıci aaytfail<Jtı deııam) 

nık ycıcu ıtof canavar, kırbaç kuyruğunu 
sert JJCrt sağdan sola, soldan sağa bacak 
lan na vuruyor, içine girdiği insanı sal • 
ldmnağa, parçalamağa~ öldürmeğe tahrik 
ddiyordu. Şu an, kasılan elleri ineldC§Uli~ 
karısının boynunda, hınçla, içinde geri • 
nen arslanın ezen pençeleri kadar kuv .. 
vetli yer edecekti 1 

Yer edebilirdi! 
Kaldıı ki kansından son defa ayrı

lırken, kendisinin halının üstüne attığı Ye 

karısının yerden alıp tekrar eline sılaf • 
tıtdığı tabanca, işte paltosunun cebinde, 
oraya sokulu sağ elinde,.. A vucunday .. 
dı! 

Ya l sene önce k,ar§ılıklr yemek yer .. 
le~ken, tam da bu bahsin münakapsı 6t 

rasında karısına şeftali soyduğu bıçak? 
tğrilmiş sapından 'belli bu gümuı hatıra
yı, e5ki koca, bir tcdaile hatırlamıı, bü .. 
fenin gözündeki takımları kanıtırarak 
bulmuş, göğüs cebine yerleştirmişti 1 

Bütün bu işaretler? Bütün bu ali .. 
metler,? 

Demek? 
Demek bahsi 'kaybeldiyordu 1 

işte,b u akşamüstü S inci dcfadırı ki 
~rısının yerlcıdiği kurşuni boyalı 
kargir konağın bahçesinin gümÜJÜ demir 
parmaklıkları önünde dolaşıyordu. işte, 
yukarda onun odasında ışık yanmıştı. 

cam, sarılaşmıştı t 
Şimdi, parmaklığa çarparcasına bir-

denbire atılarak, IClemir par-Alrltiı bir 
hamlede aşarak ... 

Şimdi, birdeohirf'-. 

Eyvah! 

Bir tabanca sesi işitildi. Bahçesi gü
müşü demir parmaklıklı 'k.urşuni kargir 
konağın bulunduğu yan sokaktaki köşe 

başına 3,5 kişi koşuştu. Yüzüstü yerde 
yatını omuzlarından tutup çevirerek 
yüzüne baktılar. 

Kana bufanmış eli, parmakları ara -
sında'ki tabanca ile şakağında pcnçelenen 
bu erk,ek, bu hikayedeki insandı, işte ı 

İnsan, içerisinde ıgerinen, kuyruğu 
ile sert sert kırbaçlayan koca kafalı, ah
mak, gaddar aslanı, kendisini önünde do
laştıMığı yerin demir parrnaklıklıklan ö
nünde, bir kurşunda kesenkes yere ser • 

mi§ti?!. 

Vaka, ertes1 gün gazeteye şöyle ya .. 

zıldı: 
' .... Paltosunun cebindeki t.tbancayı 

çıkarıp pantalon cebine koyma~ isterken, 
tabanca bernasılsa elinden fırlamış, kal -
dırım taşına düşmiiş· ve tetik taşa çarpın
ca, tabanca birden ateşa larak ..•. ,, v.s. 

MEHMED SEUM 
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/fOHf~· fi/nrf~ 

dalla çok para 
getirir 

El üstünde· 
on yıldız 

tngnterccle c;:1knn bir sinema gazc-
tesi bütün sinemalara mektup gönde· 
rerek bir anket yapmıştır. Bu anket, 
çevrilen filmlerle, artistlerden hanr;l· 
sintn daha çok sevildiğine dairdir. An
kete 5000 sinema cevap vermiştir. An· 
kette şu artistler sıraslyle çok rey aı .. 
mıştır: 

Klnrk Keyhi, Xarley Tenyil, GE>ri 
Kuper. Greysi Filds, Vibuyam Pavel, 
Corc 1'~ormbl, Janet Makdonald, Ro· 
bert Tnylor, Fret Aster, Clncer 
Rocers, onuıı<•u olarak Lore1 ,.e Har· 

cll.. 
ınark Keybcl lngilteredc en c;:ok se· 

~Hen hir artist olup, onun rol ııldığı 
filnılPr, sinemacılara çok para ka
znnılırmnktncltr. Klark geçen yıl dör· 
dilıı<'ülü~ü ahyorclu. 

AJnerikncla ise. en çok sevilen ar
tistliği iki senedir Küc;:ük Şirley Tern
JlC1 muhafaza odlyor. Klark Ameri
hada ikincidir. Bu sene Amertkada 
yapılan birinci sınıf on artist listesine 
Coc Braun. Con Kra\'ford, Klodet Kol 
ter, Jauct ~ıuk<lonald girememişler
dir. 

fi'rcd As-t~ ""' Ctn~ R.ocer 

ınanzara müthiş kuvvetle akan suların 

:ıir buçuk kilometre yükseklikten aşağı 
Jüşmekte oım·asıdır. Tayyare:ini nbu k.eş 
.fi büttin Kalifcırniyayı alakadar etmiştir. 

:Mütehassıslar bu harikulade s~l~leC.:en e • . . 
lektrik h:tihsal için teşebbüs<ıta i:ri~mi_T 
lerdir. 
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Kadınlann gfü·d!'si I'.obert T-.,Jor. 

Stan Lorel 

Janct lıfokdoııaTt 

l\adınsız memlelıet 

lngiltcrc Avusturalyayı yeni aldığı 
zaman, her müstcmlekede olduğu gi .. 
bi, orada da Avrupalılar beyaz kadı .. 
na hasrettiler. ''Pazamatta., ismi:ıde. 
ki bir Alman filmi mevzu olarak bu· 
nu almı~tır: 

Avustw·alyaya gclmi!) olan bir A\•
rupalı kadın - Glorya - sevdiği <'rkck 
için para çalmış olnınklu suc:ltr göriil
mcktedir. Kadın bu suvla, Pazamatta 

,-IHl/lnm1111t1ınmıt1ut1"'1//t11tl,,,,,'11tl!ffl"11t11t1,,_ll•lll(flttfntlllll,,ll11t1tlfllllt11t11ll"'lltt111//lfrtr111111t""lt11t1f/lnll1111t1,,,,,,llllfll1'lf1t111t1"'.,IJ/lltl,,,,,,,t11-lllfflllllt1t11lll,.ll11rllt'11 

ı Bir se.yahatin notları I 
: ~ 
&ııııııı111ııııııı11111ıııııııı 1111ıııuıııuııır•Wıı11111ıııııı111ıııııııııı11111ıııı11111ıııı11111111aıııuıı1111ııııııı111urı•lllrı11111ııııııı11111ııııuııı1111ııııuıı1111ıuıı1111111ıııııı11111ııııııı111111ıııııı11111ırıııııır111 ıııııı11ıı111ı:mtG 

1 1 1 

ES Ki ŞAM 
• 

Şama, yağmurlu ve karanlık bir hava 
ile girdik ... 

Bizi, Dilijans istasyonunda misafir 
olacağımız eve götüren arabanın, yarıya 
kadar çamurlara batarak, bozuk kaldrnm 
lar üzerinde yuvarlandığı o siyah ve fırtı· 
nalı geceyi hatırlıyorum. Arabanın körü· 
ğünden damlayan soğuk yağmur katrala-
rı, yakamdan sızarak etime temas ettik· 
çe, vücudum örperiyordu. İptida sönük 
ışıkların birikinti sulara aksettiği geni~ 
bir meydandan geçdik. Sokaklarda, aba· 
larmı başlarına kadar çekerek, soğukdan 
biizülen insanların, taşdan taşa ı:ekerken, ' 
kısalıp uzanan, duvalann üstür.de at.:iyip 
§ekiller alan gölgelerini görüyordum. 
Aydınlık bir yerde .iri yazılarla korkunç 
resimler gösteren bir lavhanm etrafına 
toplanmış yüzlerle çocuğun gürültüleri 
işitiliyordu. Anlamadığım bir lisanla, tab 
laların içinde, ne olduğunu bilmedi~im 
yeşil, san, kırmızı yemişler satan dük· 
kancıJar, beyaz eşeklerin :istlinde koca 
bir yığın portakal, ve tatlı limon taşıyan 
satı.;ılarla burası kalabalık bir bayram 
yerine dönmüşdü. :Mevdanı geçdikten 
sonra karanlık bir caddeden dar bir soka· 
ğa girrik. O kanar dardı ki, arabanın teker 
tekleri duvara sürünüyordu .. Birkaç kere 
arabacı indi; atları başlarından çekmeğe 
mecbur oldu. Sokakların bizim görmedi· 
ğimiz karanlık köşelerinden coşkun bir 
nehir gibi sular boşanıyordu. Tünele 
benziyen kemer altlarından geçdik; deh· 
!izler gibi yerlere girdik. Caliba arabacı 
"daha ileriye gidemiyordu. Ellerinde fener 
lerle ihtiyar uşaklar geldiler; bizi çıkmaz 
!bir sokağın nihayetinde alçak birdemir 
kapıdan girilen geniş bir taşlığa bıraktı· 
lar. Daha girilecek dehlizler, geçilecek 
kapılar vardı. Buradada bir ihti}'ar ka· 

dm elinde bir lanıba ile yol gösteriyordu. 
Ve bir duvarın köşesini C:önerken, getip 
gelmediğimizi anlamak için başını çevire· 
rek bize bakıyordu. Bizi, bir zindana mı 
götrüyorlardı? ... O zaman idrakime sı~· 

· mayan o dar sokaklarla karanlık dehliz· 
ler, hala bana biraz esrarengiz gelir; elle· 
rinde fenerlerle o entarili .ihtiyar uşak· 
ları, eteğini başına örterek, ayaklannda 

. yüksek .nahnlarla bize yol gösteren ras
tıkh kadını hatırlarım. 

Galiba son dehlizin nihayetinde hare
me acılan son kapıydı. Buradan içeriye 
girin~e ' gözlerimizin içinde sanki 
bir cihan açıldı. Geniş bir taşlığın orta· 
sında kücük bir göle benzeyen havuzun 
etrafına dizilen, portakal ve limon ağaç
larının clallarmdan. asmaların çardakla· 

Yazan: 

Dr. CEMiL 
Süleyman 

rın üzerinden sarkan fenerler, burasını 
bir donanma yeri kadar aydın 
latmışdı. Taşlığın ötesinde berisinde, 
sar.ı meyvaları sarkan portakal ağaçlan, 
o zaman bilmediğim bir kavun kadar iri 
bir limona 'benzeyen kebbatlar, havuzun 
kenarındaki çardağı, pençerelerin kapıla· 
.nn etrafını süsleyen yaseminler, duvar
ların kenarına dizilmiş saksılar, çiçekler, 
benim çocuk müfekkiremde masallarda 
dinlediğim peri padişahlarının muhte
şem saraylarını. cennetin gül bağçeleri 
ni yaşatıyordu ... 

Bana korku veren karanlrk sokaklatt 
eteğimden biri çekere kgibi, korkunç ha 
yallerin arkamdan geldiği daracık dehliz
leri artık unutmuşdum. Taşlığın etrafın· 
da medrese höcreleri gibi sıra sıra dizilen 
odaların hepsinden birer baş görünüyor; 
bir hayal gibi ağaçların gölgelerinden ge· 
çcrek birer birer etrafımıza toplanıyor
lardı. Hepsinin başlarında, siyah saçların 
arasına gizlenen altın dizileri, gece birer 
gelin gibi parlayan elmaslar, inciler var
dı. Yavaşça anneme sokularak: 

- Burada düğün mii var? ... dedim. 
Hepsi, anlamadığım bir lisanla, ne söyle· 
diğimi soruyorlardı. Pek az Türkçe bilen 
birisi teriüme ett.i; bana pek ahenkli ge 
len bir kahkaha ile gülüşdUler; hoşlarına 
giden bir şey gibi, beni aralarına alarak 
okşamıya başladılar. Kınaiı ince parmak 
lan, derin siyah gözleri vardı. bir tanesi 
elimden tuttu; beni, bir cami gibi men· 
berleri mihrapları olan sadefli ve yaldızlı 
bir odaya göto:irdü. Burada da etrafında 
çiçek saksıları duran merrr.erden bir ha
vuzun aslan ağ2'ından, yağmurlardan ça
murlanmış sarı sular akıyordu. Ayağında 
yüksek nalınlarla taşların üzerinde dola
;anlar, bana hamamlarda <luydı:ğum kor
kuyu hatırlatıyordu. Patiska örc::i kır

mızı atlasdan buyük sedirin.. önlerinde 
uzun marpuçlu nargileleriyle rastıklı ih
tiyar kadınlar o!uruyor<lu. Bii!: girdikqen 
sonra gençler birer birer geldiler; kısa ve 
zarif temennalarla. hattı üstüvanın gt.izel 

renkli kuşları gibi, 
üzerine dizildiler ... 

Çocuk ruhuma, bu görmediğim · · 
diğim atemin nurlan yıldızları doğu 
du. Ben de hayret ve merak uyan, 
bu odayı, her tarafına ayn ayrı dikkat 
derek tecessüs ediyor; havuzun üze 
sarkan büyük renkli avize ile ağzın 
sular fışkıran mermer dslana bakı 
dum. Sedefli rafların üstünde renkli 
seler, höcerelerin içinde gümüş işle 

bakırdan süslü buhurdanlar duruyord 
Şamdanları, tepsileri, su tasları, hep 
üzerine gümüş kakmalı yazılar işlen 
parlak madenlerdendi. 

Tavandaki yaldızlar, pencereleri s 
leyen ceviz oymalar, duvarları kapla: 
kırmızı çiniler, sedefli aynalar. gümüş 
işlemeli ç~kmeler, altın yazılar, sırma 

çaklar .insanın gözlerini alıyordu. Ya 
da oturan siyah gözl.:i güzel kız, o, 
benimle meşguldu ... 

Söylediğini anlamiyordum. Fakat 
si ruhuma sıcak ve çok ahenkli geli 
du. Derin ve siyah gözleri, daha m 
bakışları daha sıcakdı. Ondan hiç ay 
ma~ istemiyordum. Ve gördüğüm he 
için ona birbiri ark~ından sualler 
yordum. Dilimi bilmediği için, daha i 
anlayacak gibi, kulağını biraz claha 
yakla5tırıyor; gene birşey anlam:ıyıı 

gülüyordu ... 

Başı penbc tülbentle bağlı b:r ka 
büyük bir bakır ibrikle ka!w.· getir 
başka bir kadının tuttuğu gilm 
nin içindeki altın zarflı fir..;aıılara 

damla boşaltarak, sedirin üz-::rind~ 

ranlara sıra ile dağıttı. Bir kız, er 
üzeri1,1de sardığı ince siğarahrı rnisafi 
}ere ikram ediyordu. Bana, bir taba~ 

i5:inde meyvalr ~::ker 

claki kız bunları avu~ avuç <'<'bime 
duruyor; ince kınalı parmakl:ıı iv!~ bi · 
yemeden ötekini ağzıma veriy-:>.<lu Bi 
sonra yem~ğe çağrıldık. Artı!; arka 
;?ımdan hiç ayrılmiyordnm ... 

Büyük bir yer odasında, g<.niş bir 
ninin :izerine, sayısız sahanlar c!iz 
di. En ziyade hoşuma giden 1Ju sofra 
du. Herkes, istediği sahandan arzu etti 
kadar yiyebilecekdi. Arkadac;ım elimd 
tutarak, nereye oturmıık istediğimi sor 
yordu. En ziya'3c yemişleri tatlıları 
olan bir yer int~hap ,ettik. O. bütün is 
.diklerimi tabağıma boşaltıyor: çc.•;ı.:ğu 

tekayyüt eden bir anne gibi. br.ni doyur· 
mıya ~alı~ıyor<lu. Burada hep bilmedi 
görmedi~im yemekler varc!ı. Yoğur. 

(8nmı nıııınctt 'Scıyıf<ıda 
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R.aşit Rıza 

~ .Ş«fye 

Ercüfft~ .Bc1ızat 

Uzun bir intizar devresinden sonta, 
Ankara şehir tiyatrôsu, bir ihtiyaç halfrı
de ıtmtunaiı üyatro İ§ini bar-tnna~ fücrc 
aıaın: hüsnütıiyctlcri bulunan Jüm!cler 
den mtirekk-tp bir heyeti 'edebiye ve Raşit 
Rıra , ErcUmmt Behztıt, Dürnev gibi, 

ı - ıct_ınuN·uN fliAVl.i:St 

Yazan: 

ae~a IQ>{;!ıırcaeır 

sahnemizin eski emektarları ve istanbul
dan mczunen gönderilen bazı sanatkar -
larla teşekkül etti. · 

ilk ser olarak Hanri Kısmakersden, 
Doktôr Ali Silhamh ·ı;evirdigi, Alevi sey
redeceğimizi beklerken k,arşımıza birden . 
bire Afacan çıktı. 

Tiyatro denilen müessesenin, mem • 
leketimize girdiğindenberi - İstanbul §C· 

hi-r· tiyatrosunun son tcşekkUİü müstes -
na - perdeyi zamanında açamamak, ilan 
edilen tarihte işe baŞlayatrtamak gibi bir 
talihsizliği var. 

Alevin neden tehire ugradığ-1111 bil~ 
rniyoruz, fakat Ankara §ehir tiyatrosu 
bunu ycnmcğc azmetmiş ôJtısca'k ki, ha
beri çok çabuk §uyu bulan bit 'piyesin ye 
ırine, baş'l\asını koydu ve ilah edilen tarih
te işe başlamak kararını tatbik ettl . 

AFACAN·: 
Piyer Veber ve Henri Degosun müş 

tereken yazdı~lati ilanlardan öğrendiği - · 
m1z bu piyesi, Raşit Rızanın muhtelit h~
şekküllerdeki çalışmasın·r bilenler bir kaç 
defa seyretmiş olduklarıni hahriartar. 

Bu eserin eskiliği ve yeniliği tabii'dir ' 
ki mcvzuü bahis olamaz. Yeter ki her sü
tünde yenklek'or, yenimizansenle eser 
es"k.imekten kurlarilmı~ bulunswı. 

tbtc biz, nıaaiesef eskiierhıden hiç te 
farksız olarak bu eseri scytctmek mec -
buHyctinde kaldık. Çünkü, tôlil değişen 
;tftistlert!en başka, kostüm, dclCor ve sa
ittde hiç te yenilik ve değişiklik gBrcme
dlk. 

ESERİN MEVZUU: 
Es'k.i ve ged düşünceli iki halanın ya 

fru'ı:da (Şaz1ye ve Dürnev) bliy\iyen (Ne
ubat), ve 'sayfiyedeki evietlnc yazlık ki
fG.cı gelen resim fistadiinn ( Ra·şit :Riza) 
tclıirlyle, içindeki serbest dil§ünce ·ve doğ 
ru rmuhakemc kabiliyetini çoğaltan bir 
genç kız vardn-. ' 

'Bu kızcağızı, inuım)n tcshiylt: ha • 
laları, aptal 'denecek kırdar pıSırık olan bi
rine (Ya§at) a vereceklerdir. 

l~sasen bulunduğu mühit iic bağda -
§aniayai1 ktzcağiz bu izdivaç karannı ~u
y\ııiciı halalaniıa bir mektup bırakıp ka -
sar ve şehre dönmU;? olan ressamın e.v1nc 
iltica eder. 

ilk zamanlar .kızın geri gitmesi -i,in 
ısrar ıeden ressam, kızın sudettiği makul 
seb~pler ve ·talcbeıi olan tt8&anun (Av .. 
ni) ,., ,kızın 'da küçUklük arkada§ı ... •ıiiıti

h~r eder de yine oraya gitmez; ben onu 
bilh'im,, aiye tesnin etmesi üzerine _çar .. 

ı;ıaçar yanında alakoyar. 
Kız, kısa bir müdıdet zarfında, duy. ; 

duğu, fakat blr türlü mana veremediği 1 

bir hisle ihtiyar ressamı '5evdiğini anlar ı. 
1 

ve bir çok kıs~ançlık \.akalan gösterir. , 
Nihayet; ressamın hem meti'e&liğini, ! 

hem de modelliğini yapan güzel bit ka • 
dınla (Feriha Tevfik) kaqdaşınta titiz • 
liğini belli eder ve kadın gidince, daha 
doğrusu gitrneğe .mecbur olunca ressa • 
ma, kendisini sevdiğini, Göyler • 

Hi~ beklemediği ve ummadığı bu i
tiraf kar9ısında ressam gaşımll§tır ve 
müruru zamania kızın halinden anladığı' 
ve yakın ark~daşırun (Ercüment Behzat). 
verdiği, 1•kaçınmak,, ıha:k,kındaki telkin
lerin reaksiyonundan o da kıta kar§t bir 
sevgi duyar. 

Kızın sevgisi mecrasızdır. 'Üstelik kt 
zr, ressamın talebesi -de eevmektedir. Kız 
bunu duymuştur. T~crübesizliğin verdi
ği kararsızlık içinde bocalark~n; nihayet' 
sevgisi son haddine gelen ressam da, Ju
za kalbini açar \'e ~anSı olmayı teklif c • 
der. 

Fakat, vaka 'burada bitmez. Arkada§t 
·ona, ihtiyarların aŞkıhın Çok tehlikeli' 
hatta iğrenç olduğunu tekrar eder ve 
hatta talebesi ile kitın, karakterini bariz 
ôlarak çizemeyen aş'klarından 'babSClder • . 

Esasen <>rtada, l?zın bir buhran anın 
da çocuğa yaznuş olduğu mektup var .. 
dır. Nihayet ihtiyar ressam, kendinden 
fedakSrlık yaparak gençleri birleştirir. 
Buna, ..:. piyesin dört ba§l mamur ohnas(' 
için - kizlannı ara.rnağa gelen halaları 
da razıdır .. , Ve eser nihayete 'erer. 

SAHNEYE KONUŞ: 

Topaie :muhamri Marcel l'angolun 
yazmi§ ôldufu Cat is\mli eserin neticesl
ne ba§ka yollaiidah giden bir mevzuu bu 
lunan bu temiz komedinin, eski adapte 
olduğundan mı, yo'ksa, bu 5ete·r çıkarıl .. 
drğr gibi, adapte edildiği iamahda fazla 
acele edildiğinden mi hddit, -birinci pcr -
denin ,adaptcsinde, ktaloiojiit: vakalat ve 
adetler b3krtillndan bir çok tezatlar var
dır. Fakat buna mukabil diğer perdeier -
deki ahenghı göze çarptığını söyleft1ek 
\ie icabeder. 

Halkevi sahnesi gibi mükemmel b1r 
sahnede, Ankara gibi baş §chnn tiyatro • 
guhun temsillerine .bu §Ckilde 'baılamasıru 
.gönill arzu etmezc'li amma, ''hiç ,yoktan 
iyidir,, mÜhtevasınca buna da nuı ol • 
ma~ mecburiyeti kar§lsmda susm;ık ica~ 
heder. 

l<~akat l1tr ·şc.yden 'evvel Ankaranın 

bir ihtiyacı kaqtlamak için .azamı :leda
kGr1ıkla ,i§e batJayan sanatkarlan, her -
langi bir ania dolayieiyle geri kalan A-

"'&mı OPIUbôu 11ayıfcıd4) 

~'. · 1e-.. -·.ı• · "ar, ne 10~-:r 
TB·vvar,e .ci 1Lind-b 'e '.rgden ~so·n_,ra 

·· ·ı ,·· b- ı ı o. ume çare · U' maya ça ı-
şan bir doktor 

Dir~ok hastalıkla1·ın tcdtwi çaresi· 
ni bulnn tıp Alemi, yaşayan bütün 
ınctcudatın en mühim nolt:tası olan 
ltrilp hastalıklarına .karşı nclz k:ilmış
lnrlhr. Nobel n1UkAfatını alan l>i·otc
stır Karcı He meşhur tnyyareci Llnd-., 
trerg, teknik ııoktat nazardan bir ha-

' rlka"Olnn bir kalp makinesi imaline 
muvaffak -oımuşlarsn. da, bunuu ins.a
D'a tnlbllti ni'ilşkül görilJUyor. 

Tekerlekler ve tellerle çalışan mlha 
n'lk bir Alet, kalbin yerini tutamamak 
ta.dır. 'fjimdi en yeni olarak Viya.nada
ki (K·ayser Frnns Yaslf) hastahanesi 
ntneliyat şubesinde hasta kalplerin te
davisi için bir tedavi usul.il bulunmuş
'tur, kl,,bazı insanları bu usulle kur
tarmak mUmklln olmuştur. 

Profesör Dolttor Ştarmfnger'in bir 
tıp mecli~ •·ıdo bil dirdiğine göre, bu 
~lletle, Jcalbi· durmak Uzero ıolan bir ö
fünı, hruıt:ı.smn. danı la, . damla kan veri
lerek nabzm intizamı temin edilme k
tedir. Y.anm litre yeni kan .nkıtıldık

tan sonra, _,'ilcuttakl kanın · deveranı 
_no-rmal ş~kle girmekte ve kalbin ya
:l aşlnmasjyle ölmek ıuzere ölan hasta· 
~ar .kurtarllmaktadır. 
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Macar gazeteleri harikulade bir tıp 

hadiseSiridcn uzun . uzadıya 'bahsediyor -
54 yaşında mütekait ıbir memur olan Pa
ul Kern '!?15 yıhndanberi ıuyuy~n:ıakta 

dır. Umumt Harpte Gaijçya cephcsitilde 
kafasındanşe. rapnffie yaralan3n bu a
dam, o .zamandan-bu zamana kadar bir 
'dakika ıbile ;uyumamıştır. "Amerikalı :bir 
kolleksiyoner Kern'in başını öldükten son 
ra satın alma~ istemişse de mutekit bir 
adam olan mütekait, kafasının yaratana 
-1it olduğunu söyliyerek teklifi reddet -
miştir. Yirmi dört saat içinde sekiz ö c• 

vün yemek yiyen Kern uykusuz geçen 
'zamanlarında dört lisan 1Öğrenmiş ·ve tü
tiin"içmek hususun'da .şampiyon ölmuş -
·tur. Fakat ıuykuwluğa o derece ,:ıırşmış 

tır, ki ' böyle bir ihtiyacı 'daymamağa baş 
ıamııtır. Yalnız bütün ·dünya uyurken ca 
nı sıkıldığını söyleme~te imiş. 

Sovgart yahut Salvartor namı veri
tcn bu hayvanlar, yılan yahut kertenkele 

ör'dilkltri uman ktndiJdine mahsus bir 

Lindbcrg çocuğunu Avrupaya 
,glJtiiriiyor 

nevi ıslık .çalmak.tadır. Karınlarını do
yuımakjçin bal_ ararlar,'Arı kovanlarının 

yanına yü.Jaşınca :zarar ıgörmcmek için 
kuyrılklannı kaldınp yefJere çarparlar 
bu suretle ardan kaçırırlar ve }\ovanın içi 
ne dalarlar. 

Bu tiiriü ıyeşilbaşlarm et ve yumur
talan ·çok makbUldür. 

BOŞANMA REKNBETI 

Amerikadaki küçük l~cno_ kasabasın
'daki müı\eme anlqamayan --çiftlere ga • 
yet .oldayhkla bopruna _karan vermekle 

~ i§tihar etmiştir. 'Yal~ Ametikada ıdeğiJ, 
~Avru~a. bile, anlaşamayan harf.kan ko
calar< kolay ,ayrilaöilmek iç.in .bu :nıabke -
medcn ·.karar ,almıjlardır. -Reno ~sabası, 
.boıananlat'dan ıalman ücretler s~yc~nde 

~engin ıbir hale 1·gelmiJtir. 
Diğer, Amerika kasabaları !bu.kasaba 

yı kı$kanm~a' iba§lamıJlar , ~e bo§anmayı 

kol~y ibir §dtle '801ar-~ja .~§lalamı§lardır. 

1937 yılında. 'Rcno ~kasabasmın varidatı 

yii%de sem ualmıŞbr .. Bopnma ·rekabe
ti Amerika kasabaJan arasında ~p yürü 
mÜ§tÜr 

MUKADDI:. 
':Amerikaôa yaşayan v.e sayısı ıı;ok, ıa • 

zalan' Hindli" bir Jta.bilcnin_, kutsiyet izafe 
ettiği bir kuş, 1Naşihgt'on müzesi ınamma 
yüksek bir fıyatla kabilenin dinden :alın
mıştır. Bir kaı; · hafta önce hu kabilenin 
reisi Vaşingt'ona .gidere~ müze müdürlü -
ğüne müracaa'de ~uşun fadcsini istemiş
tir. Çünkü, (Mukaddes kuş) ellerinden a
lınalıdanbcr-iı bu kabile ·efradı AUahlar;ta 
r: 'ından birçok musibetlere uğn.tılıruştır 

Hastalıklar, -ölümler_, kabiJeyi 6önôürmek 
üzeredir. Müze müdürlüğii -kuşu kabile 
reisine ia.de <:tmiştir. 

YlRI\U AY lÇlNDE YEDi ÇOCUK 
DOCURMUŞ 

Aftikada cenubi Ro:deziyede yaşa • 
yan ·Tonga ·zenci kabiJesin-den . bir kadın 
yirm.i ay zatfın'da yedi çocuk doğurmuş· 
tur. 'Dünyada misli -görülmemiş böyle gay 
ri tabii bir -ttp hadisesi bütün dok,torları 
alakadar 'Ctmiştir. 

Bu zenci kadın birinci defa üç çocuk 
biı.·den d9ğurn}uş bu çocukların hepsi öl
müştür. 

Bir !iki .ay> sonra yeniden gebe kalan 
kadın .dokuz ay sonra da ·dört 1çocuk ~ bir
iden :~ğul'DlU§tur. Bu 

1 
çocuklartfan biriai 

<Sln:iij§şe ıde, · ildsi kız birisi oğlan_ olan üç 
çocuk '8ağdır. 

DONYANIN: EN.YUKSEK 
ŞEL:Al.::ESl BULUNDU 

Dünyanın '§imdiye .kadar bilinen 
en · yüksek -şelateSi Kaliforniyaıda .Y.ıu • 
mayt .şclilcsi .idi. ns metre yükseklikten 
apğr <!~şen · swar üç ~atlama yapıyol'.du. 
En.yüksek atlama 479 ,metre ~di. Niy~go 
ra -§Clllesi i,e yalnız _.56 :metre yükseklik,. 
te ,tolduğu ,-halde çok -~hret bulmuştur~ 

Onun .gölıreti yükıelcliğinde olmayıp au
yl!llun çOkluğunda veg üzclliğindedir. 

F.akat b_ütün bu ıelilelerden çok ıda 

ha yüksek ·ve insanlann ·bilmediği ba§ka 
bir şelaleyi ·Amerika tayyarecilerinden 
Endjel namınlda birisi bulmuştur, ki su -
Jar tam 1600 metre yllkse'k.likteıı aşağı 

düşüyor. Karoni havalisindeki madenlere 
tayyaresi ile malz -.: mc götüren tayyanci 
1bir anza yüı:ünden Bolivar §thri -havali • 
sindeki ve-deniz yüzünden 270u metre 

., yükseklikte 'olan bir "dağın tepesine in • 
meğe mecbur ôlmuştur. Buruda gört:lüfü 

(Liitfcn sayıfayı çeviriniz;) 
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Bir s.lan, ,yere serildl?f 
(8 nci sayı/ada11 devam). 

1{ası17 .. Ne b1leyiml 
- Bilmez .misin? 
- Bu, bir ruhi halet ip, ki... Onu 

§imdiden nasıl kestireyim f Ama herhal· 
de göz yununam. içten gilçlük de çek • 
sem, senden aynlımn, ... Yahut.. Şöyle 

diyeyim, seni kendimden, .kendimi sen • 
den ayırıp uzaklapr ... u~aklaıtmnmt 

- O l9uiarcık mı 7 
- Yaa .. Okadarcıkl 
Erkek, başını dikleştirdi: 
- Ya .. başka ne olsun isti; .>rdun ? 
Kadin, dudak büktü: 
- Bu, gayritabii! 
Erkek, kaş. kaldınşla alnı kırI§Ikla· 

~·u~: 
- Tabii· olan şey, ilcdi, sence nedir? 
Kadın, tereddütsüz, kısaca kestirip 

attı: 

- Öldürmek! 
' - Hayret! Bu kendi aleyhindeki 

hükmü nasıl verebiliyorsun .. Ve nasıl o
luyor da böyle düşünebiliyorsun? 

- Onun orasını da ben bilmem! La
kin, bana öyle g~liyor kiı adet böyledir.! 

-Adet mi?! 
- Bildim bileli,,. Ta e5ki zamanlar • 

dan bu zamana kadar, hep böyle olduğu 
gibi,. .. Ben bildim bileli de hep böyle o • 
lup gidiyor! Kadın hiyanet ederse, .. Hi • 
yanet ederse değil, sande, hiyanetini ört 
bas edemez, beceriksizlik gösterirse, er • 
kek onu öldürür! · 

- Zavallı! 
·- Neden - zavallı olayım? !en öldü." 

rürsün, ama ben de 'k,endimi öldUrtmcm t 
Becerikli lcla v:ranmm ! 

Erkek, kuvvede ileri sürdü: 
-Ne olursa olsun, ben karımı öl -

dürmcın; Ne yaparsa yapsın. Yalnız, yap 
tığını. öğrenince, kendisini salverlrim; O 
kadar! 

.Kadını müstehzi. başıı:ı salladı: 
- Erkek:dcğil misin, öldürüı::sürt~l 

·- Ben, erkek denilen insanım, sen 
kadın denilen insansın. insan öldürme -
meli. Bu şuursuzca arzuyu hamlelqtiren 
ve eşini. av aayara~ üstüne atılan, insan 
değil, canavardır. Ben·, öldürmem! 

Karı, koca arasında, bir alqam ge -
niş ve süslü yemek salonunda, yemek SO• 

nunda başlayan. bu münakaşa, safhadan 
safhaya döküldü. Ve söz biribirlerini il • 
zam için .ısrarlı yerinde. sayışlarla döne 
dolaşa hep ayni esaslara geldi, durdu .. 

- öldürürsiln ! 
- Öldürmem! 

V c en sc:ımnda, kadın, ağzma dokun
durduğu peş.drlf', yediği şeftalinin ıslak

lığını alırken, kocasının clin~e parlayan 
ona şeftııli soyduğu bıçakla gözleri kama
şıp, fısıldadı: 

- Görürüz! 
- Gö-:mememiz, daha iy.i, fak,at gör 

sek bile, göreceğimiz şey, senin dediğ:nin 
aksi olacak 1 

- H~yır! 
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- Evet,... Canmun içi I 
- Hayır,,. Hayzr.I 
- Hayırlısı, tatlı yerken aramz~da 

geien bu tatsız bahsin üstüne, havayı de . 
ğiştirerek şimdi Rişard . Tavberi dinle • ; 
mek 1 Amerika dönüşü ilk defa bu akşam : 

' Viyanada Smetananın "Satılmı§ Gelin •t 

inde sesini dinletecek. Hatta, başlamıştır 
bile .. Sen .• bu operanın mevzuunu bilmez ; 
sih, değil mi? 

Koca, sofradan kalkmış, ağır ağır .ka
rısının yanına doğru g~tmişti. Biri ayak~ 
ta, biri oturur vaziyette, iç'k.i dolu ka • 
,dehleri dudaklarına götürürp, birkaç yu-ı 
dum daha tattılar. Musikili bir sükut içe 
rhinde ..• Sonra, koca, dipteki kapısı açık 
salona doğru yürüdü. Orada duran g9s • 

1 
terişli radyoya Viyana istasyonunu bul • 
mak için el uzatmıştı. Demindenberi mü 
nakaşalarına refakat e3en baygın, scy .. 
yalı oynak çigan musikisi yerine, salona 
birdenbire içten içe tatlı derin yumuşak· 
.hktan derinden gür yükselişe geçen harika 
ses dolarken, durgunlaşmış kadının kısık 
dudakları arasında çıkan şu geciken ce • 
vap, boğuldu: 

- -.Hayır.!.. Onun yerine Bizcnin 
"Karmen;, !m:le bağırsaydı keşke!' 

Aradan aylar geçti. Yeryüzünün be§ 

kıtasında kocalar kanlarının,.. Erkekler 
kadınların ]çanına ~rdi ... Bı~kla, taban~ 
ca ile vuran. vurana.. Zehirle v. s. ylc 

• de öldüren . oldu .. 'Erkek,~ ... Kıskandı, ya. 
ketti; şUphelcndi öteki: dünyaya göndCJ
di; aldatıldı, cana kıydı ve derken, .. 

O yemek salonundaki konuşmaruh 

senesinde. ayını hafta, . günUn .birinde~ . ka 

dının 1srarla dediği g~bi • gördüler det 
- Kadının .ısrarla dediği gibi - gör· 

düle.r. de! 
Neyi? 
Hangisi haklı çıktı, iş ne .netic~ye 

vardı?! 

lşte .şimdi o safhadayız! 

Kadın, kocasını aldatmaya girişme -
.. yle beraber., işi hemen iledetmişti. lia·. 
ni, bahsi ~zanmak için bile denilebilir
çünkü insanlar, böy!e manas1z kaprisler 
le de hareket ederler. • Sade kadınlar, 

demiyorum! • Kadın, kocasını aldattr, 
kendisiiıi k, tutan, kentlisilc daimu· ala
kalı duran, işte en veciz sayılan bellen -
miş tabirle seven ve hani şöyle sevilme··· 
mesi için de ortada sebep bulunmayan 
kocasını! Ne zekaca, ne göı'{~üce, ne ka
lıp kıyafetçe, ne de vücutça kendisinden 
üstün olmayanı üstün olmak şöyle bir 
yana. a;:ağılık, bayağı bir heriOe'! 

Hiyanetini örtmdç için becerikli • 
likı.:le göstermedi. Yahut da. göstereme
di. Mev,zuda bahsi kazanmak kaprisjoi 
benimsersek. 2 ind şık '! 

F.rkek ~~ensın;:n kcnfüsini aldattığını 
öğrenince; ne yaptı·? 

- Hiyanet ettin. Bunu 6<1klayama .. 
dm. Sana söylemiştim. ·Öidürmiyeçeğim1 
Söylediğim_ gipi yapacaJs, .. Aynlacağıd 

- .Buna tahammlil edebileceğini sa.1 
nıyor sun, ha? 

- Ne bileyim şimdiden? Göz yum• 
ınuyorum da, öldürmJiyorJ.ım, da! Fa\tat 
sonra ... Ne olacağını şµ anda. kestirmek 
imkinsız 1 Bununla beraber herhalde ö .. 
lüm korkun olmasın; Bu husuşia ıemni •. 
yettesin. Bu, muhakkak 1 

- Sen, erkek değilsin 1 
Kadın, eceline ,susamış gibiydi, B()ı:ul 

müş yatağında bir kombine~on!a otµr • 
muş, tirtir titriyordu; işte yenilmişti, 

Döndü, ~ilte arasında- sıkışık, bir el 1çan, 
tasından sedef ~bzalı ufak bir tabanca 
çrkar<h. 

- Öyle ise al eline de bir de böyl~ 
daha fazlasınr işit. Diple. Ben, <> crkekl 
bak nasıl .. 

Ööf ! Kadın, Bakaııt hezeyanına uğ~ 
ramıştı, Apaçık öyle §ey)er sayıp döktü 
ki .. Sonra, külleri dökülen ate§, .. ateş gj· 
bi sürmeleri akmış gözlerini kocasına dil( 
ti: 

- Ee şimdi? Duruyor musun daha?. 
Daha hala kısk;anmıyor musun? IztıraP, 

çekmiyor musun? Davranmıyor .musun? 
Erkek, sarsıntı geçiriyordu. ÇehrC'.t 

si, kızarmı§, terle parlamrştı. Boyun da1 
marlan beliriyordu. Içten sol1.1d~u, ... De ~ 
rin bir nesef aldı .. 

- CevaP. versen, e ! 
O, demin eline tutuşturuian taban .. ...; . . . 

cayı parmaklan arasında evıre çevır_~ 

durduğu yerde dimdikti. Birden elini, in 
dircrek, boğuk, tok sesle: 1 

- Bunların hepsine evet, dedj,. fakat
1 

görüyorsun, ya işte, daha !duruyorum. Se 
ni öldUrmiyeceğim ! · 

Bu aralık büründüğü bol süsler ekli 
pcnivarının 'önüı teşennüclil bir lymılda.' 
nışla boydan boya aralanarak, yarı çrp • 
lak vilcudiı· göriinen çılgına dönmüş ka ,. ı 
dın, yaslandığı· karyoladan ·fırladr, ·üzerine 
benzin bocacdiHniş alev harlamrcasına 

bir fırlayı§la: 

- Defol, ldiye haykırdı, :neğer. sen 
beni hep yalancıktan ·sevmişsin! 

Kısltançlılt; ... Iztırap ! 

Bu hikayedeki insan, yalan söyle • 
mem~ti, isi, kemiriliyordu. Düşündük -
çc değil, fakat duydukça gövdesine sığ • 
maynn bir nevi gayz1 koca kafalı, ah • 
mak gaddar bir arslan gibi kalkınıyor, bu 
arslan i~i ön ayağını kollarma, 2 arka a
yağını bacaklarına uzatarak geriniyor, 
göğsü göğsünde inip çtktığı sırada, koca 
kafasını, kenri başının içerisine sokuyor· 
du, insan ba§ının yerine: oraya sığtfür • 
mağa uğraşıyordu. İn~anın, o hemen her 
zaman sakin ba~ışh gözlerindeki kızgın 
parıltr, artık yavaş :ravaş sölde kuyruk. 
savurarak gökreyen bu yırtıcı, ko! 'hay · 
vanmkini andırıyordu. Koca kafası dağ -

(Somı 15 inci sayıf adi.•) 

... 

A vrupacla yeni 
bir h arp sister111 

,R.adgo en müesşir vaşıtalard<In biri halin,e geldi 
Saat lŞ! Dµ Şf\~tt~ çl!P\!1,! ''Yçni tıa

berlerini'' Parisln bUyük bir gtl~etest• 
nin vereceğini radyo programı size er• 
kenden blldlrtr. Radyonuzun f breslnl 
programın haber \'erdiği irtifa raka
mına gctlrlrshiiz. 5lmdi "Radyo ga. 
zetesi'! başlayor. Büyük bir Pnrls ga
zetesinin tıAveslni dlnl~·ecekshıiz: 

..-.. A'llo, allo, burası "Echo de PA· 
J'is". nadikal sosyalist Jrnbtncsl cfkli
numuınlycnhı gnleytmmn. dnyımnmı. 
) 'Rrak c.lüşınü~tür. Rlum~un ekseriyet 
~mi!l etmesine lmkAu 1·oktur. MUttc· 
:filçi komünistler onn tehdit e•llrorlnr. 
lluhnı·(' .... 

Ynı·m~ saat sonı·n progı·ımım ;g(istm·· 

lllJ:ıi "'yeni lun•adif'lel'.i" nlıl'smz: Allo, 
alto. nuı·:ıst "Populniı'c" gazetesidir. 
lJlm~ cn·~ı "Echo de Ppr,is" nbı b'ize 
nw~llğl ;hftbprlcı· ,pncalI yalnn•lnn iba
l'Qtllr. llUkfnJlot teşe~kUI ,ctmekted!r. 
V9 111~J!1lçketi.n ıi>iliğl jçJn. esnE?h fed. 
;~frlç,r pJmaktft(lır.: n~nm llÜ)cÜk ıeksc· 

riy9t f()mirı ,ctmfo1~r. \Tcsalro, \·cı:.nfre •• 

Japonkırın bir piyade tCJ<lTrlı::u .• 

Artık l\;'l'fu_p~ g~ıetcler~nff! ""Siynşl 

propqı;aıglal;ır{? 1fıwır3J.-rı wnttrn~ll\ r
dan lrnv~•f!.rıt ~~tiJrnJ ct.IDJ~ ve bunları 
rngy9 ·9~lgala.rı {1.lmıştır. 

Matbuatın y~nt btr ,şekli p!an "Rad
YQ ga~çt{lSi" Ql!Ç~ .A\l'f!.IP{! ~~ .A.pıerl-
1\aınJJ. .vgyu~ rn~tbu at ınıl!Qll§~t!~l~rtnt 

~or:ırntJJl'!l!'itQ· Gfl~~~h~rıi!l sUrYmUI!~ 
zarar getireceği tahmiq .ç(!!Hfpfğp. 

FPJrnt l>Y :k9rtrnmın e13ruışız plquğu 

nıe;ılaJ\3 sııl\.tt. :Ma..tbµ ~ıııetc~hı 9Jrn
rncyı:;q ller1tang! ısaat ppr :qprc(Jıt ls
tt-r.ş{I f;?~Z~l~stnı ıPlHlY·S'bH!r, '.lf\}lH~ lfl 
ı-adn> &tietest .a qç.flk .IR UJl.YYflil aaat-

lerdc, hnttı'ı daki!rnhtrdıı rn~yo J>ntJ!n
dtı b4lp.nmakia ğ!nleneb!Hr. :P4ntıan 

başka matbu gnzetçsini M~ fi~Jı.ın Y!'-~ 
t~ğıµd~ u~aıp:pış otaraJ<, re.hµt .IH!QVe· 
si_pj k~rifli k~yJf!i iç~rı~çn y~y~ rr~~

vayda, ş!mfjqMfercle, •taıw'r4~ ygJç\!~ 

l'!lc yap~rk1311 el'!rip1 ~c,·ir!p .pkµr. 
H~dı·o ~azetcsini c;lintemç!< içip rnu~
l~k& }lir µıakinenin y.anıqq Ş!~I!H!!I!~ 
ve yanmda bulu~ıPH?.rm ıd~ f!lPY~HQi 
aıu~~ş ibµl4nl!l;t~! l~rıı@ı:Jır . . ç~qlfU bir 
çolıln:rı ~~zete .hH.tı.d!slçrin<!ım ~iy~~.~ 

g~ıı~ l!rJ1l ,snatt~ t>~şk~ t?lr !ı:ıtnsypn
dnn l'erjlen güzel .bir 111usiliiyi :tercih 

M . • • ,_ l S JO - ' ~, • • L ~ • 

edebllirler-. l';ihnre~ rnd>·o ,gazetesinin 

lspanyq.da 1ıqrp facfa1arından 1dcre.t. 

mli!ıderecatı ,çQ~ muhtJı.ı:;~r Q~m&ı. za. 
rureUl!dedlr. On ırn !'!il CP"" PH beş da
kika «l~n·am ı~dpr. ~fltl}l! f;fl~ete ise 
MzlerMD yJrnnarciruüd!r# cm f pyöö 
muhtelif nıün{!ereçnth··lc insanı saat
lerce işgal edebilir. lşte bu sebepler-
d(•n büyük memleketlerde radyo gaze
tesi matlıu ı;ilzetelere rclrnhet mev
kiinden uzıı}it.a lpıhnl~ bulunmak
ta ve ıınçak µfa~ ~>tr i!fn-e şeklinde 

lı:.almal~tadır. 

G~zeteleriu sl)·n&J ~·c ~d '·ht lrn \"ga
Jarııını @ııt!Hl ntt~rı ba~·#llfl rıı i ntlkal 
etm~sJ btrcı:ı~ f1lÜPtl§~llf?t§i?llkleri de 
oı·üı)·a çıkarlJ.U$; plf'lu. ~ıjr flefa mat
hu mızetpler :~flr. zrnwı:til~ il ,·e :ra
hut berh?!rni t>tr 513kiH!e ıtıı:ıksızhğa 
ınarµ~ }c;ı!nıı şı:ıhısJrtrHl g;,ı:ete eiıtun

J::ırmqa rıı;ını?; kall'fıklnrı l:aksızlığm 

tnshlhinj ıısı-cnH:>4 '-'p, bppl~n ı)üt.elt -
lll('k ihq~l~r: }"lU'Qll'. ııı:ıcıı· ') fllZCte -

sinıle lı~HlQ 1JTI1it\.q ~·of;tHr S 11ıı·~ nuıt -
hıı gazete nıı.ı'.t!nrrJrlPrin ; nz1 mü -
dlirlerJııiıı. J)aşınuhorrfıiı 

<len gf?Cf!r. mıll.>LJ k! rı:ıd~-.oıı ı 

huluna_n lı~l'lı1111ın bir pd 
d 11 tıı 

tirnlar 

tindi.' lrnlmıı;;tır Miiı:::qadt> '" mtiraka
h" l'diln'ıt:>yen hıısur;i radyc istaE,·on -
lnrınm m <:' vceJrr 11J>11df'rnı<> " .!'ı nı,..ııe -
dilmiştir. "J~ndrLJ SJil.P• 0 IC' i" ftcl·1Pt1l 
nıüralrnhe NH,eıı l'NHllİ 1~ ı~tı l:ıl' -
cln11 llll'Y<'<' ~öııdfrr:ıelHl'ıl! ırw. 

T1ıınla1'ın C'll tC'h!İiH'lls! hı~ radyo 

/ \01111 J .i 111•1 onf nı!a) 

s - i\. 1 .. ' ;PT" fl. ,H'• 
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Sll1ilAV-'1\J"lH , .. .. 
tarihi v 

gın 
Eğer kadınlar 

modası gene 
Der·'·n .seyahatimde sakal ve bıyığa 

verilen ehemmiyeti bütün azameti ile 
gördüm. Ç0cukluğumda pırasa bıyıklı, 
ıorba sakallı adanılar görür ve hazan ıda 
imrenirdim. 

20 inci asır er~eğin bıyık ve sakalı 
ıöyle dursun kadının saçlarını da yok 
ediyor. . 

Dersimde bıyıksız ve sakalım; Der -
simli ıı:örmedim. Köylerde bütün kaciınlar 
benden kaçıyorlardı. Sebebini sordum: 

- Sakalın ve bıyığın yok da ondan 
dediler. 

Dersim kadınları bana yüzlerini gös 
termemek için çok defa mahrem yerlerini 
açıp yüzlerini kapıyorlardı. 

Saç, sakal ve bıyık bugün bize ipti
dai geliyor. Halbuki bir çok filozoflar ha
li saç ve sakallarını uzatıyorlar. "Her sa
kal kendi sahibini filozof edemez,, sözü 
de bundan dolayı söylenmiştir. 

Bu yazımda, saç, sakal ~ bıyığın 

tarihini anlatacağım . 
Sakal traşının il'k,önce nere~en bat • 

ladığı kati olarak bilinmiyor, Yalnız Yu
naııistanda ilk oefa sakalım tıraı eden bir 
adam biltiln tehirli tarafından tahkir e • 
dilmittir. Yunanlılar harpte sakallarının 

dilfman eline dilfmesinden korkarak tı • 
raı etmeğe bqlamışlardı. 

Romalılar sakallannı tıraı ederler, 
fakat matem zamanlarında uzatırlardı. 

Sonra1an sakal tırap o k.adar mutad oldu 
ki tıraPız adam senatoya kabul edilınez
W. tık delikanlı tıra iolacağı 'gün büyük 
bir merasim yapılır, anlatılırdı. 

Tarihçi Tollit, Seltler ;çın töyle der: 
''Bı· · : bir dütınan öldürütıceye kadar 
~nnı Ye sakallarını .uzatırlar. Lu mu 

- Ne o aev.DiUm.. M_~1. 

isterlerse sa.kal 
alıp yürüyecek 

vaffakıyetlerinden sonra .Hfer alameti ol
mak üzere tıraı olurlar. 

Sakala en çok meraklı milletlerden" 
biri de Fransızlardır Şarlman zamanın • 
da sakal bırak,tna umumi bir moda idi. 
Yedinci Lüi bu ananeye uymadı ve sakal 
tıraıı modasını yeniden ihya etti. Fakat 
birinci Fransova zamanında sakal moda
sı tekrar başladı. 

Dördüncü Henri her iki tarafı mem
nun etmek için olacak yanm sakal mo • 
dasını yaydı. 

Fakat On Uçüncü Lüi zamanında ye 
niden çeneyi tamamiyle tırat adeti çıkı· 
verdi. 

Sak:ıl ve bıyık modasının' çok ~omik 
cihetleri de olmuttur. Meseli bıyığı tnaı 
edip sakalı bırakmak gibi... Diğer mOda· 
lar da şunlardır: Sakalın yalnız çen.e al
tındaki kıllarını büyütüp diğer taraflarını 
bıyık ile beraber tıraı etmek, Çeneyi tı • 
raş edip çenedeki tüyleıi uzatmak. 

Rusyada büyük Petro zamanına Jr.a• 
dar sakal modası salgın bir halde idi. 

F-·~at büyük Petro bUtün sakalları 
cd>ren tırat ettirmeğe bagladı . 

Müslümanlıktc& sakal bırakmak di· 
nin .i:abatından idi. Yalnız Yavuz Sul • 
tan Selim, sakalını tıraı 'cttirmiı, bıyık • 
lannı uzatmıştı. 

Bugün sakal meraklısı hemen hemen 
kalmamıştır. Yalnız bıyı~ mod.tları git • 
tikçe de~işip ilerliyor. Şu kada:: var ki 
sakalın tarihi tetkik edildiği vakit görül
dü ı:l il gibi belki bir giln bu mod~ yine 
alıp yürüyecek. Eğer kadınlar iatenc .. 

Vaktiyle, kadınların bıyıklı er~ek • 
!erden hoşlandıkları söylenirdi. 

N. A. 

. / .:--

- Otomobil robumu anp 9u:uraill 

ınsanlara hem saadet, hem f eiaket .. 
hazırlalJan maden 

Modem dünyanın en çok ıstinad et
tiği kuvvet, altındır. Binalan betondan ya 
pıimış bankaların zırhlı kasaları içinde 
.aıtlanan altınlar, HükCimetlerin, adına 
banknot denilen kağıtlar üzerine attık • 
Jarı imzaların, kefilidir. Bütün dünyada 
korkunç bir nüfuza ::ahip olan altm, mil 
Jetlere saadet getirdiğ igibi, insanları bo
ğazlatmaya da sevkediyor. On altıncı a -
aırda unutulmuı, fakir bir devlet olan 
lapanya Perudaki madenlerin:le altın ih -
raç edilreeiıi sayesinde kuvvetlendi. Bir 
kaç yüz sene içinde dünyanın müterakki 
ve zengin devletleri arasına· girdi ... Av • 
rupanm muicadderatı üı.erinde büyük te
eirler yapmak istidadında olan İspanya 

il.tilali bu sarı maC:en yüzün-len çıkmıt
tJr. Sibcryadaki altın madenlerinden istih 
karıttırmak üzeredir. Çünkü, bu maden • 
Jer sayesindedir, ki Sovyetler, cihan pa • 
arlarına rekabet etmeğe batladılar. 

Tabiat, altını insana dane halinde 
bahşediyor. Toprak ve kum ıçinde bulu
nan altın danec:ikleri, fazla · mıktarda su 

' içinde yıkanarak meydana çıkarılıyor. Bir 
' tarafa ayrılarak itleniyor. Altın ağır ol
duğu içın toprak yahut ]Qımdan kolaylık-
la ayrılarak sularla dolu büyük kazan • 

' lann dibin.e toJ>lanıyor. Son sıstem yapı -
lan tesisatta altını kum, y~ut topraktan 
ayırmak için, yüz metre uzunluğunda a -
ğaçtan fıçılar içinde modern taksimat ya: 
pılmıttır. 

Bu taksimattan bir kısmında su, di • 
ğeriBde toprak yahut kum ayrılıyor Ye 
altınlar çok kolaylıkla bir yere toplana -
biliyor. 

Kaliforniyadaki altın madenaeri dağ 
silsileleri halinde uzayıp gider. Maden 
m:ihcndisleri kazımJYa biteceğini zan • 
D!ttnedikleri için çok kuvvetli sı. pom -
~lannı toprak üzerine sılmnk suretiyle 
bu iti daha kolay yapmak yolunu bul -
mutlardır. 

Toprak yığınbrı :ıuyun tazyiki altında ça 
mur haline gelere~ ve altın danec:ikleri 
1 
ile birlikte ağaçtan kanallar vasıtasiyle 

ıtemizleme atelyelerine doğru akar. Bu a
ımeliye ile, toprağı nakil keyfiyeti de ko
laylaımıt olur. Çamurlar atelyelerde el • 
den geçiyor ve altın danccikleri temizle • 
,nip yıkanır, tartılıp külçe haline konula• 
'rak dünya pazarlarına satılığa çıkarılır. 

Dünya yüzünde mevcut altın mık -
tan 400 milyar tahmin olunuyor. 

Altınlar satılığa çıkanl~dan evvel 
llatlc.a maddelerle kanttınlıyor. Bakı.rla 

k~,.·c:tmlına, san, gümüt ye bakırla ka • 
nşır::ı !:>eyaz bir hale geliyor. Nikel ve 
platin bu suretle yapılır. . 

l .. hn en bü··ük mü§teril~ri dit dok
tıorlnt" dır. <\merikadaki insanların eksc-
riainin elitleri altıodandır. Kristal aanayj 

altından ıatif_ade eder. Kimya endüstrisi 
de altından faydalanır. 

Acaba dünyayı birbirine katan bu 
kıymetli maden istik.abl:lc ucuzlayarak 
kıymetten düıec:ek ve insanların batına 
bir felaket olmaktan çıkacak mıdır? 

Aliinler. bu derde bir çare arıyor. 
Okyanuılann bitmez, tükenmez suların
da altın danecikleri vardır. Son ilmi arq 
tırmalarda bir metre mikabı suda 50 mi
ligram altın bulunmuıtur. Okyanusun 
sularındaki bu altınları daha elc.onomik 
bir ıeki}:le istihsal edebilecek bir alim 
meydana çıkacak olursa, bcteriyet, bu 
ebedi dü9mandan kurtulacaktır. 

insanların, milletlerin, devletlerin it
tihasını kabartan altın madenleri yüzün • 
den pmdiye kadar vukubulan 1ı4rplerdf 
akıtılan insan kanına acınacaktır. 

Ftllcı - Kırk yaflM kadar parC181~ 

1'e bedbaht YG§ıyacaksıntz. 
- 8onra1 
Falcı - So"ro bu Aayata altf7Pllf ola· 

cakttınız! .. 
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- Biraa: daAa bc":er, sular oMuzu.: 
tna gelince giderim. Çü"kü o 1111mat1 

nlar onun boynıınw geçmif olur. 

12 ıacc;cı•z•, \ . 
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lki şapka , 

Likh'ert Fötr''" tnl!ln rengi ipek 

Jcrsell bir ı;ııpk.a 

Koyu kahvercnstl Ft;trclcn ,.e n~ 

rengi ,·aıtramlı ~uk bir şapka 

BiR BUÇUK METRE 

UZUNLUCUNDA YEŞiLBAŞ 

Islık çalan. midesini balla dolduran 

ve eti çok lezzetli olan bir b~çuk metre 

uzunluğunda yeıilbaşlar vardır. Bunlar 

Gvimye memleket'. nde bulunur. 

ıt - l\tTlt\:S'l;~ ILA\""EBI 
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AFACAN 
( Dördifoôi .sayıfmlwı clatl{ıtıı) 

ıev yerine, bir iki prova ile bu eseri sah
neye koytdukla·rı için, küçük ve umumi 
hataların görülmesinden vaz geçere~ ten 
kit et~emiz ve bir umumi hükme lıa~la
mamız icabcderse, bir Ankara Şehir ti -
yatrosu ölçüsü ile değil, herha:~~i bir te
şekkül bakımından, tebrik etmek vazife
mizdir. 

NASIL OYNANDI: 

, Genç kız rolünde bütün girinti çıkın 
tılarını, dinç bir sanat heyecanı ile ya -
pan ve haklı olarak çok alkıılanan (Ne
zahat) baıta olma~ üzere, (Raşit Rıza) 
ve (Hüseyin Kemalin) sahneye alışkan -
lığın ve olgunluğun verdiği serbestliği, 

(Ercüment Şehzadın), ilk zamanlarda or 
talardan bile duyulmayacak kadar yavaş 
fakat, (Lektür teatral) e çok uygun olan 
konuşması, (Şaziye) ile (Dürnev) in 
sempatik hareketleri üzerimizde iyi intı
balar bıraktı. Bu ilerisi için, ümitvar ol
mağa değer bir şeydir. 

Yeni sahneye konmuş bir eserden hah 
settiğimiz için, bütün noktalar metne is
tinat ettirmeğe lüzum görmedim, esasen 

·bu il~ açılış eseri de buna kendiliğinden 
lüzum göstermemişti. 

Bu i:;ı ,artık bundan sonraki eserler
de .... Sahne tekniği ve saire bakımından 
yapılabilir. 

SC)zümü bitirmeden evvel, l ütün An 
kara halkının ve gazetelerinin :-lkışladığı 
Nezahatin Jstanbul şehir tiyatrosunda ela 
kendisine muvaffak rol bula cık sanatini 
göstermesini temenni ederiz . 

Cünkii İsmail Alinin çevirdif~ ı r.aı -

10 ın •H ı·'., ., 11 . .-\\·1 :st 

sac'ın ~heseri olan (Votren) ninde, Pa
carın partönerliğinde nazarı dikkatimizi 
çe~en Nezahatin attığı bu adım, sahntlde 
bir kadın eleman kazanmamız bakımın • 
dan sevinilecek bir hadisedir~·· 

Baha Dürder 

-o-

Eski Şam 
(3 ündı suyıf adan deuum) 

bulğur köfteleri, ekşili etler, peynir tatlı• 
!an, daha bilmediğim birçok şeyler!... 

Y emiıleri hep kucağımıza doldurarak 
kalJcdık; portakalJarı mandalinaları miy
demiz şiJinceye kadar yedik. Şamı <;ok 
sevmiştim: 

- Artık istanbula gitmiyelim. olmaz 
mı anne? ... diyordum. xxx 

41 ılı ıı 

Uykumun arasında. ,y:.izümü okşayan 
yumuşak bir elin temasını duydum: ru
yalarınu dağıtan tatlı bir sesin ahengiyle 
gözlerimi açtım ... 

Ut çalan bir kadının etrafında, bü
tün ev halkı bir daire çevirmişti. Köşeler 
de, arada sırada bir iniltiye benzeyen 
sesler yükseliyor; sedirin üstünde bağ
daş kuran ihtiyarların gözleri ııüzülüyor· 
du. Sonra, Kur'an okuyor zannettiğim in 
ce ve tesirli l..ıir ses, çocuk ruhuma hü 
zün veren bir ahenkle yrlkselerck, odanın 
derin sükütu içinde, köşelerden geleh inil 
tilere karışıyordu... · 

Annem de gözlerini indirmiş. sessiz 
ve hareketsiz onları dinliyordu. Yanağı
mın üstünde sıcak ve yumuşak temasını 
duvrlu ı'hın sivah gözlii kızın dilinden 
ba§ımı kaldırarak. ben de .:ıturdum. Bu 

.;J 

/.ng///Br"ed"e 8'6'-'"'~,,

.renge bouan,uo.r 
,.. Jnglltero nnkllynt neznrnLI yeni b/1 
tc·crUbeye glrlşmişt.lr: Şelıfr dışrndııkf 
başlıca otomobil ı-o aralın yollarıni 
krrmızr, pembe ı-e snrr gibi ayrı ayrr 
Oc renge boyamak. Bundan maksat, 
yolların geceleyin daha iyi görlinme• 
sini temin etmek ve bu suretle knzn• 
larrn önUne geçmektir. 1 

Diğer taraftan, asfalt yollarda, gi· 
den YO gelen otomolılllcrln takip ede• 
coklerl tarafları göstererek yolu orta• 
sın<lnn ikiye ayıran çizgiler şimdiye 
kndnr beyazdı. Dundan sonra, bu çiz• 
gilerln de, daha iyi görünmesi için, si• 

' yalı olarak çizilmesi clUşUnillmektc .. 
dir. 
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Greta Garbo 
(7 nci sayıfadan det'Dm.'; 

erkek vardır. Bu erkek b;şkalanna 
muhtaçtır. Üçüncü katagori insanı öğre• 
nemedim. 

Öyle dakikalanm oluyor ki, hayatın 
ta kendisi olan ve beni alakadar eden bu 
insanların arasına kan1ınay1 özlüyorum4 

Fakat, bu insanların ne demek olduğu 
aklıma geliverince, gülmek arzulanın. 
sönüyor. 

Beni her g-:.in akşam üzeri Djoni evi· 
me getirirken, komşumun kedisine rast· 
layorum. Bu kedi harikulade bir mah

,!.'. lulctur. Ben onun gözlerinde insanlığt 

., okuyorum. Sık, sık bahçeme gelen bu ke- -
~ .. _ 

";, 

<Üyi ben tatlılarla doyuruyorum. O, ver· 
diğim kurabiyeyi ağzına aldığı gibi ko
~ koıa benden uzaklaşıyor ve yemek 
için başka bir yer intihap ediyor. Bitir· 
dikten sonra tekrar benim yanıma dö • 
nüyor ve daha vermekliğimi isteyor .• 
Vermezsem, batJca yere diJenmeğe gidi
yor. Gayet safiyane bakışlarla derdini 
anlatan kedinin indinde benim kıyme .. 
tim, yalnız bir ıey verdiğim zaman yük· 
sektir. Bu insan kalbi taşıyan bir hay· 
vandır. Öyle bir hayvandır ki, insanlar 
gibi hakiki maksatlını e:izlemesini bece• 
ıemiyor.,, 

sesi, onlar kadar derin sakit dinliyordum. 
O, ağlıyor gibi hazin ve titrek söyleyen 
kadının göz yaşları Sarıki ruhuma dolu
yor; taze yüreğime bilmediğim anlama
dığım meçhul bir duyğunun ateşi düşü
yordu. Dizine başımı koyduğum güzel 
kızın gözleri, şimdi bana daha parlak da• 
ha ateşli görijnüyordu; başıma temas e· 
den a~uçlarmda, benim yüreğime düşen 
aetşin sıcaklığı v~rdr .... 

Bütün gece alnımın üzerinde onun 
sıcak elinin teı_nasiyle uyudum; rfıyala

nmda, parmaklan!'4a tu!'l~ zille o~anın or: 
tasında dönen kıvrılan sonra halıların üze 
rine bitap düşen rengarenk ipe~ler giy 
miş. başları, incilerle elmaslarla süslen· 
miş kadınlarla o derin ve siycı.h gö:zleri 
fÖrdüm. ..... 

Dr. Cemil SÜLEYMAN 
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Greta Garbo 
konuşuyor 

İnsanları ·niçin sever ve niçin 
sevmem .. 

• 

"Daha dünkü gibi ya:Cm görünüyor. katen bir ıöhrot yapmak niyt.tindc mi-
Halbuki, aradan ne kadar seneler geç-

ti, Acemi bir gençç kızdım ilk defa 
olarak İsviçrede iş arayordum. Harlin!! 

isminde bir erkeğe rastladım. Bu eı k.:· 
ğin atelycsinin kapısı üzerintleki levha-

da "moda ressamı kızlar arıyoruz .. ya
zılı idi, 

Böyle bir işi becerebileceğimi zanne
derek Harlingin karşısına oturdum ve 
çalışmak istediğimi söyledim. 
Baştan ayağa kadar soğuk bakışlarfa 

beni gözden ' geçiren atclye sahibi: 
"Kızım, senin yaşında · ·olanlar çok 

saf oluyorlar~ Bundan başka ' ıfüe vere -
ccğım en iyi hasihat.' derhal mektebini
ze dönmekJiğinizdir ... 

Birkas Yıt sonra film çevirmek üzere 
Amerikaya • , · ~ittiğim ·- .zaman si-

nema müesc;esesi asistanı (ismini sö~le 

mek istemiyoriım. ÇÜnk-il öu i.at şimdi 
meşhurlar . arasındadır) bana ~övle bir 

sual sordu: 

"Gei?çBayan. film. sanatmcia siz ·haki 
Onun lıu sualini cevapsız bıraktım. 

~ 

D.'l/Jn doğru11u bu ttlrlU alllyk •uallenl 
muhatap olmağı itstemlyordum • 

O zamandanbericlir, lci insanlardan ç~ 
kinmeğe ba§Iadım, · 

Size bir hikaye anlatayım: , 
Bir yıl evvel L<>s Ange1osta güzel} 

bir maymun almak istemiştim. Maymun, 
satan mağazaya gidip hayvanı üç gün; 

sonraki ikinci bir gelişimle götürmek ü. 
zere orada emanet bıraktım. Fakat, tüc1 
cara ü~ go:tn sonra müracaat ettiğim va~ 
kit, beni büyük sevinçle, gülerek kar • 
şılayan tüccar şunları süyledi. 

"Size binleı•.:e teşekkürüm var, Çün 
kü siz maymunu beğendikten sonra 

başka zamanlara nisbctlc. otuz defa 
daha fazla maymun satışı oldu ;Bereket 
arttı. 

İki yıl evvel (Viking) 
bahçemi yeşillerle süsledim. Muhteşem 

&arı çiçeklerle benim bahçemin bezen .. 
mesinden bir hafta sonra bütün Bl'vcrlev; 
saı:.ıya büründü. 

Nasıl oluyor da adet edindiğim bir şe 
yin terke.dilmesini ve insanfann arasına 
dönmekliğimi benden isteyorlar. Fa ... 

kat daha ınisal istiyor musunuz? 
Ben, akşam elbisesi yaptm;ı.:ak bir 

insan olmaktan çıktım. Çünk:.i, elbısele• 

rim hakkmd<1:_ki pliinlanmı gi~lemeğc 
muvaffak olama.zsam hazırladığım biı:: 

baloya benim planlarımı kopye eden en 
az on kadın g"clccektir. Elbiselerime iliş
brdiğim çiçekleri bile taklide yelteniyor 

ve aradan .:iç gün geçmeden binlerce 
kadın ayni çiçeği takmağa başlıyorlar. 

iki Türlü lnaan 

Yalnız ömrümü geirdiğim mavi salo
numda aükunet bulabiliyorum. Bui sa -
londa, doğduğum ~mlckete ait hasrc· 
tini çektiğim bütün hatıralar var. Du -

varlarda görülen el işlemelerini lsviçte ' 
bulunduğum günler zarfında bir arkada 

şımla yaptık. Bu itlemelerde insanlık 

ta~ir edilmiıtir. Bir tarafta iri bir erkclc: 
görülüyor. Baştan ayağınıza kadar size 
istihfafla bakan işte bu adam: başkala
rına muhtaç değildir. Onun yanında 

dostane gülilşle .dize gelmiş başka bir. 

( Sc>t11t Ommcıt ~ayrfwln) 

T:iUün yıl•h:lw· 

111:ırsıncla çpk ~ckiıı
!lf'll bir tcıbiatıı s<ı· 
lıip oltt;ı Gcrr'lıoııım, 
f,j, siituıılni~da. köı-
tli 1,;,,(ı/1ii tnlılil et- ..ı 
a:~iir i görc(c,7..-..,lıı i, 
Şi,ııdifıc l•adar çc
ııirdi(ii lıcr · / ilmde 
l1iiyiil; mumtfa1d-
11Ct1cf ' unstcrcıı 
Ga"rlıo • tm tabirıta 
1msıl scılıip''' 

0

01<lrt. 
r ılıU.: ; t'Jı intc tc. 
fl'rrı.:tıtma 1.-ad.ır 

~)11111~· <t11latıp lınım
tıııııı bir 11Ct'İ Hıra
fıJıt 1fet/nyor! .. 
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Kan koca, biri otıırıır t>aziyctlc, bfri mıa7.-ta, iç1.:i dolu 1w<lchleri ••• 

A dliye koridorunda geçvakit k,arşılaş
tığım adliye doktoru, seslendi: 
- Ne o? Bu saatte burada? Bugür. 

galiba ş?yle işe yarar bir şey bulamadım'-. 

Yoks!I v:ır da onu mu bekliyor sunuz? 
- Bu, her ihtimale karşı bekieyiş ! 

Biraz da .... le sohbet ettik de 1 
Onunla yan yana en üst kattan aşa

ğıya, dönemeçleri sahanlıklı taş merdiven 
Jeri inerken: 

- Sizı:ie, dedim, hayli gecikmişsinizI 
- Evet, lıugiin sabahtanberi boyuna 

muayeneye sevk,edilenler getirildi. Fakat 
ehemmiyetli §eyler değil, ufak tefek darp 
cerh filan ... haaa, bir de "iT,Plci \jkir,ı 

it - :ı\\ 'Hl'"X'F'° fl,A \'!~.Si 

işi var, ama böyle şeyleri de za!en yazmaz 
sınız! 

- Şimdi başınızı dinlemeğc mi yok
sa ... 

- Biraz hava alıp eğlenmeğe mi! A
sıl sormak istediğiniz şu "her ihtimale kar 
şı,, dan gelme "son dakikada bir şey var 
mı, yok mu acaba?., ,der, yal 

Gülüştük ... 
- Kendiliğinizden böyle bir "son daki 

ka,, dan bahis açmanıza göre, herhalde 
dilinizin altında bir şey var gibi 1, 

Gene gülüşme arasında nazik oldu
ğu kadar da sevimli adliye do'k,toru, o 
"son dakika..., daki şeyin ·etrafında daha 

Yaza1ı: 

MEHMEO 
SELiM 
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fazla dolaşmadı. Kulağıma 1doğru eğilerek 
fısıld<ircasına çıtlattı: 

- .. de bir adam vurulmuş.. So .. 
kak ortasında ... Tabanca ile yaral:marak.t 

- Ölmüş mü? 
- Polisin ihbarına göre, <ierhal. Ya 

rası şakağmdanmı§ ... İfadesi alınama • 

ınış .. , 
- Kimmiş? .• Kim vurmuş? .. Vuran 

yakalarımı§ mı? .. Se~bi neymiş? .. 
- Tafsilat yok .. ;. Polis vakayı, müd

deiumumiliğe kısaca ihbar etmiş.. iyi 
bilmiyorum, ama vaka yerine galiba mu
avinle11:lcn ... Gitmi§·· Haa 1 ·Durun bak,a· 
yım ..... Bize pek her zaman bildirmezler
se de,. Galiba bu sefer vurulanın ismini 
de yazmışlardı. 

Bu aralık son sahanlığa inmiştik. 

Adliye doktoru ceplerini karıştırırken, 

hırpanı kılıklı, kara sakallı bir adamla ya
lınayak başıkabak bir delikanlıyı yu'k.arı 

ya götüren b!r polis memuru, meşhut 
suç mi,iddeiumnmiliğinin yerini sordu .. 
Anlattım, onlar geçtiler ve bu 6ıraıda ye· 
leğinin cebinde bulduğu pusnlayı çıka

raran adliye doktoru, şöyle bir göz attı: 
- Evet •. İsmi var, .. Oo, ;hatta 'me• 

Ieği de ... 
Okudu ve ben,. .. irkildim! 

Ben, bu adamı pek yakından tanı ı 

yordum! 

Bu hikayedeki insan, kansını, iha -
net edince öldürmenin bir hak olduğu ka 
naatine saplananlardan bambaşkaydı; O, 
ceza kanunundaki, karısını m~yen ba-
21 sebeplerle öldüren kocaların sığınması· 
na açık kapı bırakan macide ihtirazi k,a • 
yitlerine baş vurmayı da istemiyordu; o 
kayitlere sığınmağa zorlayacak bir suç i~ 
!emek ihtimali biran dimağına konsa, a
'deta sil_ldniyor, üstünde kanat çarparak 
döne döne inip başında tünemek isteyen 
bu düşünceyi, bir silkinişte, değip geçen 
çirkin bir kuş gölgesiymişcesine oradan 
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uçuruyoıidu! 
Bu hik,liyedeki insan, - ben, ona kah 

raman demiyorum, bu söz başka bir ke
lime ile tekrarlanmış olmasını diye. Çün
.kü ben, yalnız asıl manasiyle insan de • 
mckle ona kahraman dediğim kanaatin -
deyimi - O, bu bahiste şöyle düşünü -

yordu: 
- Kadın, erkek, yaradılıştan bazı 

şekilleniş başkalıklarına rağmen, esas -
ta insandır. Her ikisi de düşünen, her iki 
.si de duyan ... ve hak.ta, bilhassa hiç ayırt 
edilmemelidir. Eğer benim işlediğim suç 
değilse, onunki de değildir. Onunki suç-

la, ben de bunu yapmaktan çekinmeliyim. 
Hakça hep biriz. Ve hele .. 

Benim ,her ne sebeble olursa olsun, 
onun hayatı üstünde pençelenen bir hak 

lnm yoktur! 
"Sonunaka!l ~r., birleştiği kadınaı da 

tıa C\'lenmeden de anlattığı bufün bu şey
leri, 1' sene kadar sonra bir akşam, baş
ka bir vesile ile başka bit" tarzda' tekrar -
)adı. Bu vesileyi, o günkü gazetede ba -
sılan uzun boylu yaz~lı .bir muhakeme 
vermi§ti. Karısını öldürmekten muha -
keme e:hlen bir koca, ağırceza mahkeme 
sinde, öldürdüğünün kendisine ihanet et 
~iği mürlafaası ile, bir yığın lakırdı sa · -
vurmuştu. Avukatı da ' daha fazlasını! .... 
,'Ne bir .safhada, hakimler heyetince 'kısa 
bir müzakereyi müteakip, celse kapalıya 

sevrilmişti. 
Kadın, o akşam bu vesile ile, ~oca

aının çok daha evvel de ileriye sürdüğü 

kanaati tekrarlayışı karşısında, bu sefer 
gözlerini açarak onu süzdü, uzun uzun 

ve dalgın ... 
Bu sefer bahsi evvelce olduj!u gibi 

bir tasvip sukutu ile başını eğip gi.ilüm
siyerek geçiştirmedi: 

- Sen beni aldatırsan, benim de se
ni aldatmama hak verrt\iŞ oluyorsun, dJ

mek? 
- Sana evvelce de söylcdiğirr gibi.. 

Aldatırsam,. .. Öyle! 
- Ya senin gözlerin benden başkası 

nı görmediği halde aldatırsam? 

k6ŞI lk@Ş\YJŞtlYlaaaaa , 
- O zaman .. Seni kendime ı:.yık say 

mhm!. 

- Ee, ne yaparsın? 
- Bunu da söylemiştim, sanırım 1 
- Gene söyle! Ne yaparsın? 
- Herhalde canavarlaşmam 1 
- Yani? 
- Yanisi ... Öldürmem! 

Kadın, şimdi sıcağı sıcağına tekrar
lanışlara .rağmen, ötedenberi biri'k,en kar
makarışık lal:ırdı birliğinden gelme bir 
kulak dolgunluğu tesiriyle, bir tehdit la
fının ortaya atılmasını bekliyordu 2aliba, 
ki.. 

Duruksadı .. 
- Nasıl tahmmiil edersin? 

- Neye? 
- Hiy:meti~e ! 
Erkek, kansını bakışları ile füatala· 

ladı: 

- Senin hiyanetine mi? ~en ide böy 
le bir §ey yapabilir misin? 

..._ Farzet, ki yapt.m ! 
- Um ... ma1'i istemem 1 
Kadın, ağız ucunda gülümseyiş çizgi 

si belirerek böyle diyen kocasından g'öz 
ayırmıyordu. Sinirlcndiı kaşlaıını bitiş -
tirişle, sesi titredi: 

- O başka! Fakat farzetnck de baş 
kal 

- Peki.. O halde.. Fakat bırak 

bu bahsi, canım .. ·Bak. bu gett' Viyana -
da .. 

- Rica ederim, lıif kar~ştırıp da 
kesme! bahis mademki bir ~ere ctçıldı, ka 
patmadan sonuna kadar götürelim 1 Be .
nim İliyanetime nasıl dayanırsın? Merak 
ediyor,.. Bilmek istiyorum 1 

- Peki,.. Devam edelim! .. Nasıl mı? 

(Sonu: 12 nci say?fdda) 
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