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' Betğradda çıkan (Vrcme) gazetesi. 
tlirı baımuharriri Svetovaki yukarıtdaki 
h.11ık ile Kurun o~uyucuları için bir 
lrıakale yazmı§, bize göndcrmi§tir. Bu 
~lede Yugoslavyadaki bugünkU ai
hlt ve iktmdl vulyeti tasvir etmiıtir. 

».1 Svctonki Yugoslavyanm en 
~le kalem sahiplerinden olduğu gi-
l •uifesi itibarile de memleketin U· 

laıuzııı vutyetini en iyi takd.:r Cldcd~ 
bir ınovkide bulunmaktadır. Onun için 
'-'111 okuyucuların ıüphesiz dikkat ve 
l1lq ile kargıhyacaklan bu değerli ya
~ olduğu gibi dilinize çevirerek 
tıesrediyoruz : 
ı.~~ Yucoalavyanrn dahili veya 
~ Taziyetine dair bazı ecnebi p • 
a.ttleriııde cndifcli yaxılar çılayor; bil· 
~ l.uaiin bu türlü yazılar bizim için 

lradar aülünç görünüyor! 
ıa:~ıo.Ia..y&JQn bir kere Wi dikta . 

ülc h.utabimı ıeçirdikten ıonra u
~ hayatında mazhar olduğu ilk İn· 
~a.rın. pek yakından takip ettiğimiz 
:: ~ dün ile bugün arasındaki flll11a 
~ ~~el mukayese edebiliriz. Vakıa 
h "la.lavyada bir zaman hericeıe endi. 
~~ teYle.r oldu, fakat biz bu haa
lı..L__ .. beplerine çoktan galebe ebnİf 

''llllayoruz. 

"hı li~len Stoyadinoviç hükümeti -
"1dc nı~~Cfalüyctle geçirdiği hidiseler 
t-1.-~ için tamamen nikbin olma· 

.... verir. 

8-ıaruz niçiıı: 
--2:-'ed~oruz. ki, ~eçen yaz mevai -
>- ....... V:atibn ıle bir konkordato im. ... -.ıtt·ı· \'" ı ı •n-alarda meydana gelen n 

toflavy•da bir nevi mezhep muha-

(Son1' 8<1. ! Sil. IJ. 

Ye~i ·Başvekil riıillete . 
hitap ediyor : . . 

Alman ordusuna 
·m·uhaıeıet yok! 

Viyana, 11 (A.A.)-Vaziyet"Dlühinı su. 
rette vahimle§Inl§tir. ·Alman ıinkrunetı 
A vusturyaya "iddctli bir nota vererek 
Ba11v~kll Şu§Diğinistif ası ve yerille Sei! 

~ 

!nıtuartm gelmesini isteml§tir • . Bu tllti
matumun saat 17 de mUbletlnin bitece
ği söylenmektedir. Menfi bir ~evap tak-

( Sonu Sa. 6 Sü. 1) 

A vusturyada dünkü 
Çarpışmalar 

•, 
('Yazısı 2 ncl Say.fada) 

Son Dakika ... _.. ................. __ 
Hudut şehirleri

ne girdiler I 
Viyanl), 11 (A.A.) - Röytcr bildı~

riyor: 
Alinan kıtalarının Salzburgla ldiğer 

Avusturya hudut ıehirlerine girdikleri 
hakkında bir §'lyia dolaırnaktadır. Fa
~at bu şayianın teyidi henüz imklnsız
drr. 

Mün.~h. 11 (A.A. Röytcr) - Alman 
kıtaatı ıazı! 12 de muhtelif noktalarl:lan 
hududu gcçmi§lcrdir. 

Prnğ, 11 (A.A.) -Ajans Alman ordu
sunun Avuaturyaya glrdifin.l bildirmek
tedir. Ordu hududu Paıısaudan geçmlftlr. 
Saat 20.45 de Viyanaaa hiç bir ma.llımat 
olmadıit blldlrilmelrtedir. 

Fransız 
buhranı 

Franaada hllkflmet buhranı de. 
vam ediyor. Şotan resmen lsUfuını 
verdi. Cumhurrelsl Lebrun halk cep
hesi başkanları no görUştUkten son
ra kabine teşkfllnl Leon Blum'e ha
vale etti. Hatırlarda oldutu Uzere 
Leon Blum'Un evvelce hUk<kmetten 
lsUfası malt zorluklardan dolayı 
gene fevkalA.de salA.hlyet istemekten 
ileri gelmişti. Ayni sebep hldfsele
rin sevkiyle Şotan'ı da cektlmefe 
mecbur bırakmıttır. Onun için Leon 
Blam'Un bu defa kabineyi yentden 
teşldl etmde ne derecelerde muvaf· 
fak olabileceği hennz belll deflldlr. 

Şotan hUkflmett lstlfasmdan blr
kac gtın evvel parllmento karan ne 
mnır mUdafaıı bUtçeslnl umumt bUt

{Bottu: Ba, 6 & ~)_ 

Atattırk'Bn. refakatlarmda Bqvekll, Vekillerimiz rn Bayan Sabiha Gökçen 
ohJui;u halde, Ankara Halko\'lndekl ı;U~ milsabakıılannı takip ederlerken. 

Atatürk'ün Türkkuşu
na büyük alakaları 

önderimiz intizam ve mükem
meliyeti takdir buyurdular 

Ankara, 11 (A.A.) - Rcisicümhur 
AtatUrk buıün aut dokuzda Etimcs
iut Tilrkkuıu meydanını ıereflendir • 
diler. V:ulfe uçuıu yapmakta olan öl
retmeıı uımetleriı:ıin UG~ tJ)ip 
ederek Jtepll lllH:mda tnllat alauflaı'
mcydan teıisatmı ıve :malzemeyi tetlo"'kj 
ve Tüildnııu gençlerine ayn ayn ilti· 
fatta bUlunmuJ1addır. 

Atatürk saat 12 de aladdan ayrılmrı• 
lar ve gördükleri intizam ve mUkem • 
meliyetten dolayı takdir ve memnuni • 
yctleri.ni bbar buyurmuılaırdır. 

BilyUk Jefin bıı değeri ölçülmez ala· 
kalan TOrldcuıu gençleri arasında ge· 
niı bir ecvins, ncyecan ve cojlçunluk 
uyandrnıuıtır. 

Amerikanın en bUyDk sivil tayyarecilik 
mektebi dlrektUrtl şehrimizde 

Sabiha Gökçen Ame
ri kaya davet ediliyor 
Amerikanın en bUyUk sivil tayya

reclllk mektebi dlrektöril ve mel}hur 
tayyareci B. Rlçard Vatem havacılr
ğımı~ hakkında tetklkatta bulun
mak ilzere Aİıkaraya gltm!f ve dUn 
şehrimize dGnmtıettlr. 

Bugtın Bllkreşe hareket edecek ve 
orada~ mubtellt Avrupa merkezle
rine utradtktan sonra Amerlkaya 
dönecek olan meşhur Amerikan tay
yareclsl dlln kendisiyle görOten ga.
zetecllere Türk havaeılılt hakkında 
edfndtll. lntlbalan l}lSyle anlatmış

tır: 

Tayyare piyangosu 
Tayyare piyangosunun bcıinci kepe 

desi dUn batlanuıtrr. Bu ~eşidcnln dl 
bUyük ikramiyeai olan elli bin. Hra 9 ı 8S 
numaraya ~ar.· 

Bu biletlerin tüblilerinC!en ikiai O • 
roıcUbalc mağa.ıumda çalıpn iki satıcı 
dır. On bet bin lira 35116 numara • 
ya çrkmqtır. 

Sonlan, 85 ve 16 ile biten biletler f.ı 
Jriıer lira amorti alacaklaıtdır. Kefide>'* 
bu sabah devam edı1ecekV. DQn ~· 
nan numaralan lilte halinde d~rdnn 
en aaydamuda bulacabnuz. 

~tetin peşiffclaı : 

Enginar pahalı ı 
Londrada bulanan eski Ha beş lmparat.oru il.aile SelAslJe'nln o 

bin lngtıt• llrabk bir maaş ve bir Blnt preml sa1Ahl7etl 1Je tekrar H• 
beflstana gönderileceilne datr bir t.akmı rlva7etlcr döndttltt maltın 
ılar. l\losollnl tarafmdan llerl s\lrtllen blr teklif olmak Uzerc :hıgillz 
Harlct1e Nazm Lord H&Ufab ne Halle SelA8f7e arasında bö7le btr 
mevzu lzerlnde bfr görttpıe olduğu da bu rlva7etler cttmleslndcmdir. 

Bu mllnasebetle Halle SelAsl)'e'nln I.ondrada otarduiıı apartı• 
mana giderek mll&kat 7apmak f!teyen bir guetıecl bekleme oc!um&I 
otururken &fÇlb&fDUD: 

- Bugln ne 7emek )"'&pmalı? Engln&r pişirsek olmaz mı?" 
DecUllnf, buna ka~ sabık imparatorun lflerlne bakan )'lbe1' 

rltbeU bir adamm da: ~ · 
-11.aJ'll', olmu, enginar çok pelıahl" ... Diye ceTap verdJlfn.l lfltmlf. 
GuetOOnln kolağma ~ bu bir çift • •a '*°8f.erl11ir ıtl Hal• 

Je 8e1Asl7e'nfn seçen sene nttıtr altm ve glmlf nevinden kıfmetll eş. 
)'ADDI parası da artık suymıu çekmtştlr. Bu vaziyete göre on bin ~ 
Uralık maaş tekutinln cazibesine kR~• bakalım sabık lmparatoı· ne 
baar .......... etellOeıeelET. 
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Yugoslavya kaygısız 1 k t 
Siııasi icmal 

meme e 
Avusturya (Vsttarafı 1 incide) 

rebesi hıllini alan hiidisclerden müte
ftll.it ruhi ıshrap devri henüz unutul
maıwıtır. Ovakit Yugoslavyaealci hü
kUınet muhaliflerinin en ıollanndan en 
ıağlanna kadar her rengi Ortodoks 
ldiaeıi ile birlc§mİ~lerdi. Ortodokslar 
ile elele veren bu muhalifler arasında 

batta Kntolikler ve dinsizler bile var. 
dı! Bütün bu tahrikçiler Komitem 
mensuplan ile de anlaımışlardr, esaıen 
din bakımından çok müsarnehakir olan 
Sırpları "Ortodoksluk elden gidiyor. 
memleketin en mukaddes manevi te • 
melleri yıkılıyor" .diye tehyiç eC:iyor
lardı, bu suretle hükumeti de yirminci 
aıır içinde emsali görülmiyen bir vazi
yete sürüklüyorlardı! O vakit muhalif
leri artık Stoyadinoviçin dü~mesini mu. 
hakk:ili bildikleri için muzafferiyetleri
ni var kuvvetleri ile baiıtmaktan çe • 
kinnüyorlarrlı. 

Falıat Yugoslavya için ıerçekten 
bir tehlike olmak iıtidadını aöıtcren 
bu korkunç vaziyetten kurtulmak için 
Stoyadinoviç'in önüne bir köprü kuron 
yine muhaliflerin Ortodolu elemanlan 
oldu, bu elemanlar ki kendi bec-rikıiz· 
tikleri n hatalan yÜzünden o felaket· 
Jj nziyetin meydana çdmiaıma ıebep 
elmuılarclı. Filhakika hük\ımcte muha. 
lil olan Sırp partileri aeçen aene ilkteı· 
rinin ıelciünde Zağrc!>e giderek Doktor 
Maçek ile bir anlatma imzaladık& 
ne~rinden iki gün sonra Sırbistanc!a İm· 
zalıyanları mnhveck•ı bu anlaşma ol
mu §tur. Zira bu anlaşma §Unu açıkça 
söıterdi ki iktidar mevkiiu.i her De pa. 
hasına ohırıa olsun ele aeçirmek hırıı 
ile yanan Sırp muhalifleri Zoğrebe tes
lim olavermiıler, Hırvat lideri tarafın
dan ileri sürülen her tarlı olduğu aibi 
kabul etmişlerdir. Bu p.rtlar ise Bel
g:-ndda sadece en sol parti mensuptan 
mü._tcsna olarak bütün Sırplar tara~n. 
dan kabul edilmesi imkansız olan ıey
ler idi. Bu muhalifler bu ıartlardan bil
lıaua biri ile Yugoslavyanın federatif 
bir devlet ı~kline ginncsini değilse bi
le derhal bir Konstitüant meclisiıtin 

to.:;ılnnmuxnı ve memleketin müstakil 
id3l"~i G"-klinin tayin olunmasmı kabul 
eü,;or:Ut<ih. 

mc-~r biı· tl\bir ile 'Yugoslavya henü2 
bir niyabet reji:ni altında bulunduğu 

bir a.rı:ıcla mcmle.1.cete bir konvansiyon 
empoze ediyorlardı. Bu suretJo Yugos. 
lavyada bir ispanya vaziyeti ihdas ec!il
miı bulunacaktı. Efktın lDDumiye o za. 
mana ~dar Ortodoks papasları ile 
l»irlcıerck milli devlet e:czını müclafoa 
ediyonnuı gibi görünen Belgrad mu -
baliflerinin Zağr .. be giderek imzala • 
dıklan vesika ile bütün memleketi meç
hul akıbetlere scvketligini görünce 
Stoyadinoviçin Yugoslavya bırıiğini 

esasından aynhnamak ıuretilc ne kadar 
doğru harekette bulunc!uğunu ~nlam:ıı
tır. Yeniden hükumet reisine kartı her 
tarafta ıempati uynnmı§br. Bundan 
eonra Stoyadinoviç tarafından klise 
mesel.:sinin halli için bir hareket baıla
ması beklenmiıtir. 

Stoyadinoviç seçen i!kteırin ortala. 
nndan itibaren ikincikiınun nihayetine 
bdar kendisini bilhassa bu mühim i~ 
""'1İ§lİr. Vatikan ile İmza edilmit o

lan Konkordato Hırvatlar tara!ınclan 

yazılmıı, Hırvatlann mezhep müsava· 
tı talebi tatmin olunmak üzere Sırp na
aırlan tarafından mi.tdaf aa edilmiı ol -
duğu halde baılannda Mnçek olan mu. 
halifler tarafından reddolunmu~tur; bu 
takdirde hükUı;!ıet için yapılacak ıey 

Katolikler tarafından bu suretle l:arıı· 
lanmıı olan vesikayı tnbiiür ki, devlet 
evrak hazinesi c!o.y<'.)arı arazına koy -
maktan ibaret kalırdı ••• 

lıte bu andan ili-bJren hüklımet ile 
arp Ortodoks kfücsi araamda anlapna 
ahakkuk etmit oldu. Konkordato'yu 
aac!ik etmiı olduklnn için haklannda 

aforoz karan vcrilmit olan nazırlar ile 
mebuılar tekrar kliscye alındı. Bu su
retle Stoyadinoviç ke:ıdi arzusu hilafı. 
na olarak karıısmda tcıeıkkül ebniı o
lan hassas bir cepheyi tasfiye ctn'.eklc 
beraber memleket dahilinde kuvvetli 
bir muvaffokiyet kazanmı;t olclu. Mu -
lıalifler ise ellerindeki bütün kuvvetle
ri kaybetti. 

Konkorlato meselesinin böyle tasfi
ye edilmesi üzerine halk aras:nda hü • 
kiimete karıı yeni battan vücut bulan 
tempatinin maddi delili geçen Jkincika
awu.ın (8) inde yapılan ayan azası in
tilaaıı. aöatenniıtir. 

Novi- Sad müstesna olarak Sırp mu
halifleri hiç bir tarafta kendi listeleri
ni ilan ec!ememi§lerdir. lntin&p edile
&k 23 nyan azasından hükU.met (17) 
5İni kaznnmıı, Maçek taraftarlanndan 
yalnız (6) kiıi muvaffak olmu§, Sırp 
muhalifleri ise bir tane sandalye bile 
alamrunı§lardır! Bu muzafferiyet saye
sinde hükumet ayan meclisinde §İmdiye 
kadar hiç bir c?efa cörülmcmiı olan 
kuvvetli bir ekıeriyete malik olmu§ 
bulunuyor. Esasen hükUmet mebuaan 
mecli&inde büyük bir ekseriyeti haiz ol
dufundan Stoyadinoviç bunt:an &<>nra 
ayan amıının dörtte üç reyini kendi 
fırkası, Yugoslavya raükal birliği le
hinde bul:ıcaktır. 

Mebusan Meclisinin kanuni rnüdc!eti 
gelecek ıenc Mayısta nihaJet bulducu 
için bu dcfoki ayan meclisi intihabatı 

cclccck m~uaan intihabab için parti
lerin karıılıklı kuvvetlerinin bir ölçüsü 
olarnk telfıkki e<lilmiıtir. Bundan baı
ka Şubatın altısında tesbit edjJen va
ziyete göre Hırvatistanc!a Hırvat blo
kunun kuvveti de zayıflamsıtır. Ve 
bugünkü Hırvat tellerinin tereddütlü 
ıiyasetlerinden dolayı efkin umwniye
de memnuniyetsizlik JÜ2 aöatenniıtir. 
Diıiplin ıimdit:en bozulmaktadır. Ve 
Doktor Maçck'in U.teıi ile intihap edil· 
miı olan mebuılardan ikiıi alchklan 
emri dinlemiyerek Belgrada gelmiıler 
ve mcbuuın meclisinde çalıımağa 'bat· 
lamıılardır. 

Sonra ~mleketin diğer ımntakalan 
ile biı- ahenkte olarak faaliyette bulun
m:ık istiyen iktisadi mehafil doktor 
Maçek'in "yüz ıcne intizar,, siyasetin· 
den bıkarak memnuniyetsizliklerini a· 
Çlia vunnaktaJır. Zira bir memleketin 
ekono:nisi ve aanayii siya.set adamları
nın keyiflerine göre hareketsiz kala • 
maz ve manasız yere kendini bot bir 
bekleme ıiyasetine kurt>an edemez. 

Bu ekonomi ve endüstri erbabı ha
rakete geçmek için YugOlıl.avyanın ya 
dahilden, yahut hariçten zorluklara ve 
buhranlara dü§meıini beklemek siyase
tinin ıuya dü§müı olduğunu ve bundan 
bir fayda çılcmryacağını parti baıkan • 
lanna 1>ilt:irmi~lerdirl 
Komıuları ile anlatmalar yapbklM, 

yani Btlfgatittan ite' aostııik paktını 
imz31adıktan, lt..:ıJya ile Adriyatill cep
hesinde anlattıktan, Macariıtan ile nor
mal yakın komıuluk münasebetleri te
sis ettikten, geıren sene ıonunda Sto
yadinoviç Berline, Parise, Londraya 
gi.:!erek buralarda fevknliide iyi kabul
ler gördükten ıonra artık hayalleri en 
geniı olan muhalifler bile Yugoslavya 
iırin dahilden nya hariçten gelecek 
zorluklar ve buhranları bckliyerek 
ıartlarını hükumete bir gün dıkte et
nıOk ümitl-.rini kaybebnit bulunuyor • 
lar. Bilakiı bütün Yuıosl:ıvyada vatan
dnılann yüzlerinde en küçük bir endi· 
te alameti yoktur. Devlet istikraz tah
villeri gittikçe kıymetlerini arttırmak
ta;!Jl". Her tarafta para bolluğu göze 
çarpmaktadır. Yugoalavya nizam ve 
intizam memleketi olarak grevlerden 
ve ir;timai ihtilaflardan uzak olarak 
§İmdiye kadar görülmemiı bir feyiz ile 
ikbsadi hıınıleler yaratmaktadır. Her 
tarafta terakki eserleri, her tarafta fa· 
aliyct ve ;nfa var! 

Bunlar, ba§ında Prens Pol'un bu
lunduau yüksek niyabet heyetinin üç 
ıenedcnberi tatbik ve takip ettiği ak.
iane siyaseti.'l güzel bir eseridir ki her
keı p::ık açrk olarak gözleri ile görebi
lir. Yukarıya lc:ıydctmiı olduğumuz 
nikhin mülahazalan biz bu eserlere da· 
yannrcl< söylüyoruz. 

SVETOVSKt 

hadise~er:n~n 

ınanası 
A\Tttpn lşlcı·i lngUJz - İtalyan ve 

tııglliz - Almnn nnlaşnın müzakere· 
lerl ile bir nz sUkfınctc doğru gider
ken blr<lcnblro tckrn.r knrıştı. Bu 
karışıklı6"1n en mUhlm sebebi A vus• 
turyndn Şuşnilc hUkftnıctınln lstlldAI 
mesele i lçin plebisite uıUracnat et .. 

mcstdir. 

Öyle görlilUyor ki Başvekil Şnşnlk 
HJtler ile yaptığı 12 şubnt 1038 an
lnşmnsınm Avusturya istikldlinden 
''nzgeçınck demek olnıadığnıı <'ihnn 
cfkdrmmuınlye ine göstermek lli· 
zumunu duymak \"e bunu göstermek 
fçtn da en prnffk ~nre o1nrnk plebl· 
sitl hulınuştur. Zlm Avusturya ll· 
zerinde emeller besleyen Almnnlar 
da AnşhJB clavasının haklı olduğunu 
fsbnt için fırsat buldukça: 

- Plebisite bnşvurnlmı. O \'akit 
Avusturyndn halkın arzusu Anşlus· 
ela ol<ltıb'U dcrhııl nnlnşılacnktır." 

Diyorlardı. 

Hu vaziyete göre Başvekil Şuşni
ğlıı son plebisit tcşcbbüsUndcn dola
yı Hltlcrin \ 'C Avusturı·n nazilcrhıln 

memnun olması lftzımgclirdi. Faknt 
vnzlyet böyle dcI;ildir. ne Almımya. 
ve ne de Awsturya nıızllcri Şuşni
ğin teşebbUsünclcn memnun değil

dir. Onlnr plebisitin gcfl bırnkılmıı
sını en ~lddetU vıısıtn.lnrla istemek· 
tedir. O haldo şlmdJyc kadar plcbi· 
a.it tm·aftArı olmayan Şoşni6rin bir-. 
donblro geri dönerek lsttklfil ve Anş
Jus şıklarmdnn blrlnln lntihnbını 

halkın reyine bırakması, buna nıu
knbll Alman nnzllerintn bu hareket 
karşısında memnun olacak yerde bl· 
Ulkls hiddet ve infial göstermesi ni· 

tin? 
Bu "niçin" in cevabını bulmnk 

zor bir iş olmasa gerektir: Mnliim· 
dnr ki Avosturyada bugün Anşlus a
leyhtnı1e bir hUkfimct teşldlntı var· 
dır. Hltler. Şuşn.lk nnlıışm:ısı Uzcrl· 
ne dahlllre nczarctJne tayin 'edJlcn 
Says f nkart honUz memleket dahi· 
Unde vaziyete hAkim olnıak için z~ 
man bulamamıştır. Bundan sonra 
geçecek hor gtınltn Avusturyada. na· 
zllcri kuvvetlendireceğini hesap e
den Şuşnik acele bir surette plehisit 
ya.pmall'a ve bu 811retle Anşlus dava
sını çtirlltme~e çalışıyor. 

Bn teşcbbUsU geri brrnkn.cak olur
sa elinden mllhlm bir fırsat kaçırmış 
olncağmı dllşUnUyor. Alman na7Jle
rl ise Avur;turyac1a ~·apılacak nlehl· 
sltJn kendJ lehlerine çıkabilmesi l· 
çln tRhlirllr ki mUmlrlln olduı:,'11 ka
clar ge~lkme!ılnl ve daha evvel hN 
mnlcsat için Avmıturya dahilinde I· 
cap eden tedbirlerin almnıasım tste
yorlıır. 

Bununla beraber Şnşnlk ııthA'a a
clımı geri nlncn~a benzenıcyor. 

Fikrlmtzco Viyana htldisclcrinin 
ifade ottiıtf en mUhlnı mnna A\'OS· 

tnryıı m~sclesinln öyle z::mncdlldll~I 
~ihl Şnşııik ile llltl('r nrnsmflıı knt'i 
ııınrctto halloı11lmC'miı, oldnltnnn glls· 
tormcslitlr: hattlt fnzlıı olıuıık Hlt.. 
lcr ile l\fn,.olfnf nrnsrn<ln da A no:;lus 
dftl'ft111ınm TO Orta A.vrnpa me,.elcs1-
nln mualltakt n huhrn<lu~umı moydtı· 
Of\ kllvtnUŞ Olntft~tı'hr. IlD ftlhnrln 
son Ml•,lc;clmin h11..-işnf1 ncrlfn • no
mn mihverinin kınlmıısmı mucip 
ofalllllr. 

Çapraz Kelime 
Yeni bulmacarn.1z 
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SOLDt1N SAGA : 

1 - KonuJan kuş. 2 - Ced, son ıünler-

de ucuıloyan bir sıda. 3 - l\tc:pa ezilip 
kurutularak yapılır. 4 - Talim görmemi~, 
ncıltn vurm:ık. 5 - Hayvan sı~ınıı~ı. kul
lnnıhnnyan demirlerde görülen şey. 6 -
Herlcc.o;ln nlrnşmlorı gittiAI yer, bir Türk 
şoirf. 7 - Akdenlıdc lıir adıı, kuv,·cı. S -
F.J y:ızısı şc!dlndcki Jınrr, lıir nota. O -
İnsanın sohip bulunduğu şey. 

YlJKARID.fN AŞAf:l : 

1 - Romnda oturan en biiyük ruhnnt 
rei!'I, hürriyeti elinden alınmış odam. 2 -
Ko~ucu bir hayvan, çanraşırdo Jrnllanılıın 
btr modele. 5 - l\fc,hur bir ecnebi ismi, 
tıahrncfo esen )'akıcı rUzı:ıtır. 4 - Bir emri 
hazır, çocu~u hl)y(lten. 5 - .Gnsheden, de
niz mesafesi. 6 - -'ukavele yapmak, · şu. 

A vusturyada dünkii 

Çar ış r 
Milislerle iht:yat efradı silah al
allına çağrıldı, hudutta tedbirler 

arındı 
Linz, 11 (A.A.) - "Nazi gençliği,, 

teşekkülüne mensup 5000 lişi dün mt· 
şam vatanperverler cephesi nümayişçi
lerile müsademe etmişlerdir. On lQşi 
ağır surette yaralanmıştır. 

Avusturya Bayrağı Yırtıldı 
Viyana, 11 (A.A.) - Nasyoruıl -

Sosy.,1istlerin tertip ettikleri teza!:nrat 
mUnasebetile dün öğledeu sonra şeb -
rin 'merkezfode birtakım hadiseler ce
reyan etmiştir. 

Naziler bliyük bir kahvenin camla
rile vatrınperverler ofislerinden biri -
nin pencerelerini kırmışlardır. 
Nümayişçiler bundan sonra Monar

t•?st karargahının CSnUndel..i Avusturya 
bayrağını yırtmışlar ve burada da bazı 
pençereleri kırmışlardır. Muhtelif 
zümrelere rr.cnsup nümayişçiler opera 
civannda çarpışmışla?ldır. 

Bir kaç kişi yo:ıralanmıştır. Süvari po
lisler bir ~as; kere kılıçlarını çekerek 
hücum etmişlerse de nümayişçileri da
ğıtmağa muvaffak olamamışlardır. 

Eyaletlerde de bazı hadiseler ecre -
yun ettrl.§, Gratz'da on kişi yaralanmış
tır. lnnsbruk'•da polis, muarız zümrele
re mensup nümayişçiler arasında çar • 
pışmalar olm:ısına mani olmuştur. 

Viyana, 11 (A.A.) - Nazi nüma • 
yişleri saat 22.30 da bitmiştir. Yaralı
ların adedi 35 kişiye baliğ ow:ktadır. 

Viyana, 11 (A.A.) - Bu sı.ıbah ünl
versite önünde arbedeler olmuştur. 

Tafsilat yoktur. 
Naziler Reyİima iıtirak 

etmiyeccklemıiı 

Viyan~ 11 (A.A.) - Naziler büyük 
bir ihtimalle pazar günü yapıl ::ı:ak olan 
.Plebi!ite i.ştir-ak ctnıiyecck)erdir. 

Çühkü menfi rey vermenin hiyaneti 
vataniye tcl:ikkl edilmesi ihtimali var
dır. 

İyi haber alan mahfeller Grnz ve 
Linz'deki nazJ liderlerinin istinkaf tav
siye ettiklerin! fakat nazilercc bu hu -
susta henüz k:ıti bir karar verilmediği
ni beyrr.ı etmcl:tedirler. 

Karagömlekliler harekete hutr 
MUnih, 11 (A.A.) - Röyter Ajansı 

muhabirinden : 
Askeri kıtaatın barekatınc:. dair ahali 

arrnında birtakım gayialar ıdeveran et· 
mektedir. Dün gece ve bu Gabah erken
den asker ve zahire yüklü kamyonlar 
Münihten geçerek Avusturya hududu
na doğru yola dUzclmişlcrdir. ''Kara -
gömlekliler,, hare1'ete hazır bulunm::ık 
üzere emir almışlardır. 

Resmi makamatın vermekte olduğu 
izahat, nazi nakliyat teşelclcülleıir .. :n :.ı· 

mumi bir manevrası yc:ıpılmak üzere ol· 
duğu şeklindedir. 

Avusturya general kom:olosu, bu sa· 
bah otomobille Avusturya hududuna 
gitmiştir. 

Avusturya hududunda AL'1llln 
Askerleri Tahıic'atı 

Viyann, 11 (A.A.) - Bavyera cihe
tinden hudut kontrolunun tak,v.~ye edil
miş olduğuna dair burada birtakım şa
yialar dolaşmaktadır. 

Fabt şimdiye kadar bu şayialan te
yit edecek birgCtna maH'imat alınmamış· 
tır. 

cası 
Dünkü bulmacanın balledilmit tekli 

t 
2 

3 ı---:---:--
4 
5 
6 
7 
8 
9 ,•...-..ı.;;;;-....;m.;-..:..;;.:...;:..,..,.....,_... .... 

7 - Bir işe Cosnt knrıştırmok. 8 - GliıOn 
hir rengi, bir renk. 9 - Köpek, fena leke. 

Nasyonal - Sosyalistlerin naşiriefkl• 
· aı:e • n olan Viner Nouste Nahrihten g 

teSı! müsadere edilmiştir. Çünkü reY 
vermemelerini mailere emrc:den ve ka· 

· · · ten· nunusasiye muğayir diye Plebisıt~ . 
kit eyliyen bir makale dercetıni§ ıdı. 

İnsbru~'de umumi binalar, askerVJer 
eıd• e 

tarafından muhafaza edfür.ekt ır. .. 
caddelerde bir nebze gerginlik tezrJıu· 
ratı görülmemektedir. 

V. na· 
Almanya tarafından bugün ıya 

da resmi bir teşebbüste bulunuırnast 
muhtemeldir. 

Münib, 11 (A.A.) - Resı:ni ıneba· 
fil, Avusturya hududundaki muntt&Zalll 
kıtaatın takviye edilmiş olduğunu be

yan etmektedir. 
Yon Papcn Berline döndü 

pa
V.~yana, 11 (A.A.) - Bay Von 

pen, bu sabzdı gelmiş olan bir tayYııre 
ile Berline dönmüştür. 

Viyanada Müzakere bir netice 
Vermedi 

Viyana, 11 (A.A.) - Seys inkar, 
dün akşam Başvekil Şuşnig ile uzun 
bir mülak.at yapmıştır. Fak~ naz~r: 
Paı.:ar günkil Plebisite karşı ne şe~.1 : 
hareket edeceğ.\ henüz malOm değil 
dir. . 

Bununla beraber istifa etmesi ibtı " 
' b:nce mali de var1dır. Kanunuesıxıi mı:cı · . 

ve nazır sıfatile Seys tnkar':n Başvckı· 
lin Plebisit yapılması hakkındaki kara· 
nna mutavaat etmesi laz:ımgelmekte • 

dir. 
Nazi mümessili sıfatile vazifesi rı• • 

ziler,: Plebisite iştirak ettirmektir. L:nz 
ve Graz'dak.\ nazi teşekkülleri nazırdan 

iJcre evvel davranarı..ı!t Avusturyalı naz 
pazar günkü Plebisite iştirak etıne~e· 
!erini kati surette t.ıvsiye etınişlerdır·. 

Bu itibarla Seya pek nazik bir vaı:ı· 
yet kar§ısında ktumıştır. 

Dolaşan bir şayfaya göre Von papen 
Plebisitin tehirine uğraşmış ise ıde ına· 
lCtm olduğu veçhile Başve'k,il dün ~k • 
şam bu ihtimali §iddetle reddetıniıtır• 

Avusturya.da ı"'Y1i!isler silah altın• 
çağırıldı 

5 
Viyana, 11 (A.A.) - Başvekil, 1~~ 

te ıcloğmuş olan ihtiyat efradını sıl 
1 or· altına davet ettikten başk,a, federa 

duya dibi bir ihtiy<:>t sınıfı olan va~a~~ 
severler cephesi Milislerinin de ~la 
altına çağırılmasını emretmiştir. 

Milislerin bu daveti, bütün Avusttır
yaya şamildir. MUhlm ihtiyat tedb'rlc• 

rl alınmıştır. 
Alman gazetelerinin şi~etli 

h.. ' ucum.an 
11
• 

Bertin, 11 (A.A.) - Bu s:ılıah .' 
. i~· 

Berlin gazeteleri, Avusturya PJebı5 • 

ne kar§ı şiddetli hücı:mlarda bulun 

mak~&L dtr 
Alman gazeteleri bu Plebisitin, 

• I" 
mokratik prensiplere katiyyen uyarn a 
dığını söylemekte ve gerek A vusturY 

• Vtl" 
1·-nunuesasisine ve gerek reylerın .... . 1 rı· 
r.~Imesinde hakkaniyete muhalif bu u 
duğunu ileri sürmektedir. 
Föfişer Beobahter diyor ki: • Al .. 
Bay Şu~nlg0in A vusturyadaki ııer 

man milletine karşı kulland·ğı u u te· 
naıan dikkate alınırsa, büti\n ın:; ğU 
ketin bugün heye:an iırinde bulun u 
pek tabii görUşmel.'.dir. 

Börsen Çaytung diyor ki: , yı
Fe~eral başvekil lehine Grar: da 

1 
.. 

Ptlan komüniııt tezahürleri bilhtıs&a 1.i •·n ,,_ 
yanı kayıttır ve bunlar, Şuşn g 1

.. nıl 
gibi bir vaziyet doğurmuş oıdugu 
gösterir. 

- ·n-o--

KANALtZASYON INŞAATf • 
b 1 d. •c '.keıı 

Kanalizasyon inşaatını c e ıy • ti.t• 
,_ verını~ 

di vesaiti ile yapmaya ~ırar • 
Bu arıda Kurbağalıderenin teıniı:lc:1..Jt. 

1 th.tt" me•i ile tstanbulun Beyoğ u "e. :/:! 
dar semtlerinin kanalizasyon ınfl 
ön pliinda gelmektedir. _____.. 

HlıRlJNa ahonP o/il"' 
naz ve edininiz 



j Şebi~ Hab~_rl_er_ij 
Kız talebeler bu yıl 
kampa gitmiyecek 

da a~i~diği üzere kız talebeler bu yıl- , 
b n 1tibaren a.skerlikj !der~ görmeğe 
~<Jnıışlardır. Bakanlık gene sonunda 

Pa çıkmalanru da kararla§tırnuş -
:ı da bundan bu ıene için vazgeçilmi§, 
ııı··n~ .nazari derslere devam etmeleri 
~<llıp görülmü§tÜr. Kız talebe bu yıl 

Pa çıkmıyacaktır. 
KOLTOR BAKANI 

RAHATSIZ 
1ıa tUitür Bakaru Bay Saffet Ankan ra· 
• ht~z~ğı dolayısiyle dün An~radan 
ıt tun 1 . . 

ıze ge mııtır. 
d' l3ay Bakanı dün Parkotelir.ide Kültür 
d ırcktörU ile genel iapekter ziyaret e-
crek hatınnı somıuglardır. 

1 l3ay Saffet Ankanrn sıhht vaziyetiy
t \Ccrrahpaş:ı hastahanesi dahiliye mü
rt ilsr.ısl<.ırı meşgul olmaktadır; bugün 
;ntgen muayenesi yapılacaktır. Sayın 
tdelt~irnizin acele iyileşmesini temenni 

cr.:z. 

lCIDEM ZAMLARI BAKANLIK 
l BUTÇESlNE MI ALINACAK 

ı Ik tcıdrisat öğretmenlerinin kıdem 
~ltınıı işin.~ bakanlık tetkjk etmeğe 

llarnıştır. 
b··llk tedrisat kıdem zamları vilayet 
h~Çcsine ait bir it olduğu için bakan
\! ın kıdem zamlannı kendi büt~er.:ne 
t ll'ıası meselesi mevzuubabs edilmek • 
tdir N . k k"k l;ı · etıce anca tct ı ten sonra an· 
§ıltıcaktır 

İli( OKUL öGRETMENLERlNE 

1
VtRtLEN KONFERANSLAR 

.,t llc okul öğretmenlerine açılan kurs 
~il konferanslar bu yıl çok rağbet gör

JtUr. 

'° ~onf eranslar ve kuralar hafta içinde 
ı~ erecektir. İ§tirak eden öğretmen

sayısı (17 50) yr. geçmektedir. 

1~tiyarbir Rum 
kadını 

~ro,qman oğlunu 
~abıtaya teslim etti 
•o~c!oğlunda Tarlabaıında Kircçhane 
bit ilgrnda oturan Aniça isminde yaşlı 
liJı:t kadın dün 32 yaşındaki oğlu ile bir
to· c crnn.~yet müdürlüğüne gelmiş, hc
\ır~ olan oğlunun hastahaneye ya-

l\ ~sını istemiştir. 
~ti l\t~a altı sene evvel heroine alıgan 
ı... ıınun; geçen sene Bakır~öy hasta -
~ca· 
\c1t lnde yattığım, çıktıktan sonra 
dc~r . bu zehire alı§tığıru söyliyerek 

Itır ki: 

dıı:; l3en çaınzışır yıkayıp geçiniyor -
l'ı:ıtd. Oğlum da seyyar satıcıhk yapı • ' 
dcı,: u. ~akat heroin yüzünden üstün • 
iatiy elbiselerini bile sattı. Benden para 
lthi~rdu. Bir kaç gün verdim. Çün'k.U 
l'ittj llrnayınca ağlıyor, basta oluyor. 
ı:!1n1 Yordu. Fakat ben de fakir bir ka
ltttil?\. :Rendisinc be~ kuru§ verecek ta
tbı il\ :Yok. Bunu hastahaneye gönde -... 
~~ıgırdıç ismindeki heroineman dün 
ltcıitı eye, oradan da Bakır~öy hastaha

c tönderilmiştir. 

lıt'J' 
"

8
,!.DI MAHAFILDE 

BORSA ACENTALAR~ 
ı liAzıRuGA BAŞLADI 

'I.. 'tanb ı ~Pan u Para borsası Mart sonunda 
1ta1ti :cağıntl~ın Borsa acentalan bura
ı:!ır, Cllaplarını t&afiyeye bqı.mıııar· 

biğc 
'crliii· r taraftan İstanbul borsa komi -
t tı.ırıc n ki 
"'.>cı tanı a 1 hazırlıklarının bir an 

ı:!ctt b arnlanması için emir geldiğin· 
~~la~&adaki muhtelif eşya satılmağa 
tba ~ Itır. Ankara boraasr içfo yeni 
v ?nacaktır 

b trilcn • 
0:--aaırı hlallımata ·nazaran İstanbul 

~ıırı da çahc:a bü' ük' kU ük' ~ arın h . :ı n y ç me -
b·aılltı b epsı Ankaraya geçmelı;tedir. 
t 

1 ltıUra:dan evvel '<le yazdığımız gi-
•:ta lcaı ~e heyeti ve mildilrleri bu -
1\ acaktır 

) llltar~ . 
,.~ti ~ Ya giden borsa acentalan he· 
"'°Oth "-b<iı h • . d'" k . ~ ... c:ıı. ıe nmıze onec~ tır. 

~~•t•tinden alikadarlara gc-
ta r6re, htanbul borsa a -
~ JauırlamDıt ijilekJer 

Maliye VekSletf.ne arzedilmitti.r. 
Heyetin bugün idare heyetini toplı· 

yarak Ankarada yapılan temaslar halcj
landa izahat vermesi muhtemeldir. 

BORSADA DONKO 
MUAMELELER 

Dün İstanbul borsasında birinci ter
tip Türk borcu tahvilleri 19,30 dan, i
kin~ tertip Türk borcu tahvilleri 
19,32,5 ten, üçüncü tertip Türk borcu 
tahvilleri 19,30 dan muamele gönnüt· 
tür. 
• Bundan baııka Merkez bankası hisse 
senetleri 101 den muamele gönnilı, 
Arslan çimento, Anadolu demiryolu, 
Sivas - Erzurum ve Ergani tahvilleri 
üzerine hiç bir muamele olmamıı, bir 
İngiliz lirasına merkez ban'k;ısı tarafın· 
dan 630 kuru§ kıymet tesbit edilmit
tir. 

Dün Londradan İstanbul borsasına 

gelen telgrafta bir İngiliz lirasının 
175,87 den, dolann 501,12 iden muame· 
le gördüğü, tlnütürkün 373 ten satıl· 
dığı bildirilmiştir. 

MORGOLDAKI BAKIR MADENt 
IŞLEMEGE BAŞJ,.ADI 

Etibtak, Kvara madeninden ıonra 
Morgoldaki bakır madenini de i§letıne
ğe ba§lamıştır. Bu yıl içerisinıdc bura
daki tesisat tama~lanarak Morgol ba· 
~ın dünya piyasasına ar.zedilecektir. 

Burada yapılan ke§ifler, madenin 
3,5 ile 5 milyon ton cevher ihtiva et• 
tiğini göstermiştir. Bu cevher yüzde 2,5 
tonorludur. 

Tesisat bittikten sonra her yxl 10.000 
saf ve standaıi.:l balar istihral edilebile
cekt/.r. Diğer tartıftan araya giren bazı 
sebepler dolayısile geriye bıralolan Er· 
g~ni bakırı da bu yıl piyasalarına çıka· 
rılacaktır. 

YENi POSTA PAKET 
GOM~OGO NiZAMNAMESi 

İstanbul gUmrilk b09mUdUrlUfUnde 
gUmrü~ ba~ müdürü Mustafa Nurinin 
başkanlığı altında İstanbul posta mil -
dürü Yusuf, posta ldairesi §efi İbrahim 
ithalat gümrilğü müdürü Mehtinin igti
rakile dün ~:::ıbah ve öğleden sonra ol
mak üzere i.ki toplantı yapılmı!tır. 

Toplantılarda yeni posta paket güm
rüğü nizamnamesinin ne tekilde tatbik 
mevkiine konulacağı görüşülmüştür. 

İstanbul yeni post;) paket gümrUğU ni· 
zamnamesi her iki dairenin işleıini ko
laylrkla yapmasını temin edecek çok 
şayanı !dikkat maddeleri ihtiva etmek
tedir. 

DENlZBANK MOESSESELERINE 
TAKDiR EDiLECEK KIYMET 

Denizbank müesseselerine kıymet 

takdir edecek lı;omisyon dün İstmbul 
den.~z ticaret mildürü Müfit Necdetin 
başkanlığı altında toplanmı§tır. Toplan
tıda evve11 ldenizbanka bağlı miles
seselerdcn her birinin ayn ayn vazi -
yetlerinin tesbiti l!zrm geldiği anlatıl
mış, bunun için de her müessesenin 
ayn ayn gezilmek suretilc ellerindeki 
malların tesbitine karar verilmiıtir. 

Toplantıda Maliye Vekaleti namına 
milli emlAk umum mütlüril Şefik, de
nizb:mk namına da deniz yolları umum 
müdürü Sa'1:iettin Kerim hazır bulun
muştur. 

-ıl-

BEDEDIYE iŞLERi 

BEBEK - ISTINYE 
YOLU 

Bebek - istinye yolunun yapılmllSJ 
için 600 bin liralık bir tahsisat ayrıMJ. 
ğı yazılmıştı. Yapılan tet1t;klere naza
ran bu miktar az görülerek bir milyo
na çıkarılmiştır. Bu yolu da belediye 
değil, Nafia yapacaktır. 

ŞEHiR PLANINDA 
MiMARLARIN ARZUSU 

REDDEDJLDl 

Şehir mütehassısı Bay Prost §ehir 
planını yaparken İstanbul mimarlan da 
belodiyeye bir dilekçe vererek bazı ar
zularda bulunmuşlardı. 

Mimarlar istanbulun plunı yZıpılır -
ken muhtelif müracaatlar ve binlar lrcıık
kında kendilennin de mUtalealannm 
alınmalarını iıtemi§lerdir • ..B~lcdiYe .bu 
amıyu reddetmi~ 

lnsanhğın onda dokuzunu temsil eden 

Sulhçu milletler 
Kendilerine karşı cephe alanlara 

"MuKavemet etmek istiyorlar mı, istemıyorlar mı? 
Yazan: 

Yuoanlstaoın Milletler Cemi .. 
yeti delegesi ve Parls elçisi 

POLiTiS 

Da.t Yunani.tanın deierli cliplomab 
Pariıte vermit olduğu bu konferansta 
dünya vaziyetini, buh.ranlarm amille
rini, vahim hadiselere rağmen harp ol
mamaaırun sebeplerini göııden geçirdik 
ten ıonra, yazıımın bugün verdijim.iz 
son parçaunda da ıullıun yalnız korun 
maaı değil, kuvvetlendirilmesi eaaımı 

itarel ediyor. 
Memnuniyetsizlilçlerin başlıca ıebep 

leri şu üç meseleden iler~ gelir: iptidai 
maddeler, nüfuz fazlalığı, cktisadi inhi

tat. 
Eskiden nüf usca fakir memleketlerle 

zengin memleketler, ilk maddesi olan
larla, olmıyanlar arasında aulhün te
minine yarayaci'k ahenkle bir müvaze
ne, hemen hemen kendiliğinden teşek· 
kül edeı:i&. 

Harpten sonra vaziyet tamamen de
ğişti. Amer~a Birleıik devletleri Sa
rılara kapılarını kapadılar. Bu kızıpılar 
bize de ancak yarı açık birakıldı. Bun
dan başkalan lda örnek aldı. Ondan son 
ra, nilfusu fazla olan memleketler ne
fessizlikten boğulmak tehl~esine uğ
radılar. Bugün Avrupada dört yüz el
li milyondan fazla nüfus vardır. A vru
pa bu nüfusu, yalnız ken& membalan
na kalsa yaşatamaz. 

tık matddelerin milletler arasınd<Jki 

taksimini para kar!iJlıklan ve serbest ti· 
carette yapılan tahditler çok haleldar 
etıniıtir. 

Bu vaziyetten birçoM\ Avrupa devlet 
leri ıztırap çekiyor. Fakat en gürültülü 
ıekilde kendin.'.. gösteren büyük devlet· 
terin memnuniyetsizlikleridir. 

Bu meseleler müstemlekeleri taksim
le halleıdilemez. Çünkü, ba§ka hiç.bir 
mani çılanasa bile, düny3da her]sesi 
memnun edecek kadar arazi yoktur. 

İptida maddeler meseles.~nin hZJllini 
ba§ka cihette aramak lbımdır. 

Daha 1911 ide, o zaman meclis reisi 
olan B. Caillaux (Kayo) anlamıştı ki, 
Fransız: - Alman münasebetlerini dü
zeltmek için, Afrikada müşterek bir 
menfaat tesis etmeye çalışmak lazım

dır. 

Bu fikri bundan altr sene evvel Baş 
vek!l Alber Saro da milsteml~elerdeki 
uzun tecrUbelerin kendisine verdiği bU-

yük bir salahiyetle, ele almıştır. Ona 
göre, Almanya ile İngiltereyi Avrupa
nın bütünlüğü meselesine alika ile 
bağlamak için. ''Onlarla bazı ittifakla· 
ra, bazı menfaat l:irliği, müstemleke 
malları taksimi gibi hal şekillerine gi· 
rişmek mümkünidür. Bunlar, doğrudan 
doğruya veya bilvasıta, Avrupanın 

müstemleke siyasetinck Almanya İtal
yayı diğer memle'lçctlerle birleştirecek· 
tir.,, 

• • • 
Nilfus meselesi kendöıi bambaıka bir 

§ekilde gösteriyor. Bu mesele Afrika 
müstemlekelerile halledilemez, .zira 
Afrika topraklan Avrupadan büyük bir 
muhacerete müsait değildir. 

Almanya, Afrikadaki eski müstcmle 
~elerfoe yirmi beı kitiden fazla bir nU
fus yerleştirememiıti. Bugün Trablusta 
yalnız iki bin bq yüz İtalyan vardır. 
Eritireade beı yüz bile yok. Yiikaek 
yaylalardan daha fazla yapmağa mü
sait olan Habeşistanın da İtalyanın ay
nı §ekilde ümidini bO§a çıkarması muh
temeldfr. 

Avrupadan hicret ancak mutedil mm 
takalara, timali, orta ve cenubt Ameri
kaya, Siberiyaya, büyük Okyanustalçi 
ada ve sahillere mUmkündür. Bunun 
için de Amerika ile, birbirlerine karıı 
taahhüt altında gfriıecek kadar birlet
mJı bir Avrupa arasında umumi anlat
malar yapılması icap edecektir. 

iktısat meselesi daha az karrşı'lı; de
ğildir. Mesele, Avrupa memleketlerini 
kendi kendine yerlik prensibinden kur
ta~ .lbırridrr. Bu prenıibe onlan 
korku ve harp sürükleniştir. Mesele, 
Avrupa ldevletlerini gümrük duvarların 
dan ~urtarmaktrr. Onlar bu duvarların 
arkasına, iktısadi istiktaılerini elde et· 
mek ümidi ile girmişlerdi. Mesele, ih
tiyatla ve usulle hareket ederek, ser
best mübadeleye ıdönmekt..T. Bu siya
seti bıra.ktığmuz için, elektrik ve tay
yare asnnda olmamıza rağmen, taş dev 
ri ticaretine dönmilı bulunuyoruz. Ni-. 
hayet, mesele, para sistemlerini sağlam 
la§tırmruc, işlerin tekrar fokip.fına ve 
ticari münasebetlerin inkl§'r!ına müsait 
müşterek bir ölçüye varmaktır. 

(Devamı var) 

(Yukanda) Türkkufu motörlü tayyare kampında çalı~rak turmn brövesi al
nııı olan öğı-ctmcn namzetlerinden e!d.uaa Günel'io Etimeıutta bir tayyare kazaaı 

netic:eainde hayata gözlerini kapadıjını bildinnittik. Dejerli tayyareci ar'bdatla· 
rmın omuzh\nnda ebedi nti1'11hat yerine götürülüyor. 

(Aplnla) Ankerada Y ........ . ~~~-!PD N•X~ ~!Ji-~ 
as- ........... 1' 

( Kısa haberler ) 
• Ankara ile İstanbul arasında tan·aN 

seferlerine nisan iptidasında başJanncak 

ve sabah akşam yapılacaktır. Pazar gün
leri İstanbul ile Ankara arasında tenez:züh 
seferleri yapılması da mahtemeldir. 

hmlr, Adana tayyare istasyonlarının 
inşası ikmal edilmek ü:tere olmakla bera
ber, İzmir - Adana - Ankara tayyare pos
talarının ne zaman başlayacalı belli de
Aildlr. 

İstanbul - Ankara seferleri hakkında di
rektifier almak üzere İstanbul lstas:ronu 
müdürü B. Abdullnlı Ankaraya gitmiştir. 

• Esnaf cemiyetleri yardım teşkilatı, es
naf hastahanesi vncuda getirmek nıcre 
Ca~aloğlunda bir bina satın almnğa karar 
vermiştir. Vücuda getirilecek hastahane 
şimdllik 25 odalı olacak, büyük bir bah
cesl bulunacaktır. 

• Şirketi Hayriyenin ilkbahar tarifesi 
bu sene nisanın on beşinden itibaren tat
bik edilecektir. Yeni tarifede seferlere 
Htıve yapılacak, 13,15 de KöprOden BoAa
za kalkan vapor Kavaklara kadar gidecek
tir. 

• Sirkecideki nhhm inşaatı bitmiştir. 
Eskisine nlsbeUe nhtun bir metre kadar 
yükseltiJmlşUr. Galata nbtımının KaraköY, 
ucunda yapılan gflmrük muhafaza baraka .. 
Jarının inşaatı da bitmek iberedlr. 

• Yeniden 200 mavna temin edildiAI ıı .. 
man limanda mevcut vasıta bubranınııf 
tamamen zail olacaifı anlaşıldığı Jçfn, Ka
radenizdekl mavna tezglhlanna ılparlf 
yapılması kararlatmıştır. 

• Haliç şirketJ, l>nOmthdeki ı>erşembe 
gfln!l yapacağı fevkalAde içtimada şirke .. 
Un vaziyetini son defa olarak giSıdcn ge
çirdikten sonra, şirketin tasfiyesine, ya. 
hut belediyeden şirketin haklarını alma
sına dair kat'l kararlar nrecektir. 

HaUç oirketlnln belediyeye olan borcu 
158.000 liradır. Belediye bunun Qzerine 
~lrket vasıtnlannİ haciz koydurmuş, hfı:. 
müddet için vapurlan munkkat bir idare 
fle ı,ıetmelfe bqlamıtlı. Beledrye ile şir
ket arasında davalar açılmıt bulunmakta
dır. Belediye şirketin hntiln vasıta ve mal
zemelerini kendine maletmek btcyor. 
Şirket te npurların bedelleriyle beraber 
bugüne kadar işletmeden çıkacak olan 
ı>arayı fsteyor. Perşembe 8ilnQ bu mese
lelere dair bir kanır ?Crnecektir. 

• İstanbul kambiyo borsası eşyası, mı 
ayın 22 sinde Ankanya taşınacaktır. Ay
ni haftanın ~nunda memurlar da Ankara
ya gidece1derdlr. 

• Evrak hazinesinde tarihi eserlerin tas
nif muamelesine dnam edilmektedir. Her 
çeşit ferman, muahede ve nslkalar kendi 
devirlerine ge5re ayrılmaktadır. 

• GOzel sanatlar akademisinde bu sene 
Y•ı>ılan ın,aat için 40 bin lira sarfedilmif 
ve biltnrı atelyeler çok snzeı bir hale ao
kulmuştur. 

• 938 senesi diSvlz bntçesi hazırlanmıt
tır. Yedi buçuk milyon lira kadar bir faz
lalık görillmektedir. 

• Kibrit •e ç.akmak lnhisarının, Yugote 
lavyadan "", 2000 kutuluk kereste getfr .. 
mesine mnsaade edilmi$Ur. 

• A,ı ve serom fiyatlan hem ço~almıı, 
hem de fiyatları ddlşmiş olduğundan buıs 
lar için Ankarada yeni bir fiyat listesi 
t:ınıim edilmiştir. Vekiller Heyetinin ka
rariyle de meriyete konulan bu listeye g5-
re, kolera, veba, dizanteri, melenpokok. 
tifo aşılan ile kızıl, difteri, 4arbon serom
larının fiyatları yenidca tanzim edilmlt· 
tir. 
• • Ankara.da yapılan yeni Fransıı:. se
farethaneslnin açılış töreni dolayısiyle 
bir kostümlO balo nrilecektir. Davetliler 
1850 tarihinden evvelki devirlere alt kıya
fetlerle geleceklerdir. Fransız sefirinin 
eşi, kıyafetini temin etmek üzere sureli 
mahrosııda Parise gftmlş gelmiştir. 

Bütün ııefirler, tarihi kıya retlerle bu 
kostftmlil baloya iştirak edecekl~rdlr. 

• Ankarada yapılacak olan yenJ hukuk 
fakfiltesl binasının inşası bugünlerde mil
nnka5nya konacaktır. \'akında soııyal bU
giler okulu yaptınlacak •e bu bina için 
200 bin kOsilr lira harcanacaktır. 

Estrgeme Derneil 
balosu bu akşam 
Bu akşam Tokatliyan salonlannda 

''Esirgeme derneği,, nin senelik balosu 
verilecektir. Gayet güzel sürprizlerle 
hazırlanrnıı olan bu zengı'.n balonun 
davetla1eri arasında fCbrimlzin en ta • 
nmımt ıimalın da bulumnaktldır. 

Balo huılatmm bir knmı, muJıtas 
ve vemalileria tedl.*n• ....,....,,. 
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György ilk gUn yemek odasnım piU.~i
~dekl kUçUk odadaki piyanoya parmak
lnrm.ı dokundurdu, fakat hemen kapat
lı: 

- Yiız senedir kimse çnlmamıe bu 
piyanoda! dedi. Bozuk! 

Bir daha da ellnl sUrmedi. Ondan son
ra çalgı sesi duymadılar. Yemek odasnım 
taraçasında her ak§am bir çingene or
kestram çalıyordu; evet ama, - nasıl 

aöyJlyeyim? - KöyUlerden mürekkep 
bir orkestra bu; o Uç "çnrdae,, tan baş
ka bir şey do çalmayor; bir do bir vals 
çalıyor; bu valSJ, Peştcde, piU§iltlerln
öeld avluda, Barbola, kıyameti koparta
rak aldırttığı akordeyonla çalardı. Or • 
ke.stranın bu zırıltısı saat ona kadar da 
öevnm ederdi! Köy musikisi bu. Belki 
György'iln nc§eıılnl kaçının, bu; belld 

piynnoyu da nrtık bunun için çalmayor. 

György yo.Inız neşeslnl kaybedip ko-
' ııuşmamakla kalsn iyi; üzerinde mahzun 
bir hal vnr, insan bunu anin.makta zorluk 
~ekmiyor. Fena bir vey tabll bu. Az ko

. :rıu§Uyor, hele hemen hemen hlç güldil
~iü yok. Buradan memnnn olduğunu g5s
lteren hiç bir BlAmet yok. Çocuklnrla hiç 

Fakat... bir şey var ki insana endişe 
veriyor, insanın ho§una gitmeyor. Eski

den György, hali ne olursa olsun, Mııt
mnzel Klaraya :kar§ı nazik davranırdı. 

Hnlbuk.i şimdi, György'deki o gnrip vo 
mUphem soğukluğu gören Paula bir §0-

yin farkında oluyor: ilkbahardan beri, 
hatt.5. loştanbori, daha doğrusu zavallı 

anneleri öldükten sonra ağabeysi Klara 
ya karşı artık geçen yaz Szeles'teld, ya.. 
but başka bir zaman, ba§lta bir yerdeki 
gibi eamimiğ ve nazile davranmayordu .•. 
Hele eimdi hurda Kla.rnya karşı dlla
ınan gibi görilnüyordu. Sorduklarma ka
ba kaba cevap verme~I, mümkün olduğu 
kadar ondan uzak durmağa çalı:etığı, an
cak bir lki lakırdı ettiği, daima ondan 
kaçtığı göze ç:ırpıyordu. Ondan kn.çtığı 

kadar ki:nseden kaçmayordu. Sonra, Kla
rnnm da hiç bir §eyin farkında değilmiş 
gibi davranmağa çah§tiğı anlaşılıyordu. 

O György'e karşı )ine eskisi gibi nazik, 
sanwniğ hareket ediyor, eski dikkatini 
esirgemiyordu. Hatttı. belki eskisinden 
fazla. Bu niçinler, nasıllar burd~ da ce
vapsız kalıyor! Ne yapacağız? rnizleri. 

~ynamıyor; okumnğa gelince.- hep o (Arkası var) 
ilk gün eline aldığı kitabın ynpraklannı •--------------

mlzt mi kapaynlmı ! ... 

S0vfriP duruyor. Babalarına ynzdıklan 

,mektUbe yalnız: "Gyl5rgy de ellerlnlz -
i:len öper,, diye il!ve ediyor. Herkes • 
len kaçıyor, banyoda ne Paulanm, ne 
Rlarnnın arkasından cclcmiyccekleri ka
örı.r uzaklnnı, sula.rm derin olduğu yer
lere gidiyor • 

B~-ada onun yaşında birçok çocuklar 
vnr ama, hiç biri Gyôrgy'e benzemiyor; 
hayn-, ba3ka1Bnna benzemtyen nsıl o. 
Otekl çocukların hepsi blrlblrlle ahpa.p, 
ankala§an, ~ık 'eden o.~ gibi 

çocukla?". GillUp slSylllyorlar ve'" YR~ -
yortar. Pnula, clddfğ bir anmda ve için
de soğuk bir endi§e duyduğu sırada: 

"GyZrgy'i!ıı nesi var acaba? diye dUşll
nU;or. Acaba hastn mı? Yoksa bir şey 
m1 istcyor? Nasıl et.sem de onun ruhu
mı. ynklaşsam ben?., 

Bu fikir zihnini dllha fıuln kemiriyor: 
"Ruhunn yaklaşmam mı llzım? yaban· 

tı m:ryrm ben? .•• Ynklnşmnya cesaret e
aemlyor muyum?, . Aklımdan geçenleri 
lııı;tn doğrudan doğruya gidip kendlsine 
sormayorum? Sorsnm acaba kızar mı ba
xıa ?., 

Bir gUn, öğleden sonraki o sessiz saat.. 
lerden birinde, iki kard~ yalnızdılar; 

ha.ziran gtineşI seyrek çam ağaçlarmm 
rırnsmdan geliyordu. György, her zaman
ki gibi, yanında açık duran kitap, otla.
rm ilstilnde arkası ilstn yat.mi§, gözleri
ni g()kyllzüne dikmlştL Paula konu§Ma.
ga karar verdi. Heyecanln: 

- GylSrgy, dedi, kita.p okumayor mu-
sw:ı? 

:Ağabeysi, başını çevirip bakmadı bile
- Hayır, dedi. 
- Öyleyse... ne yapıyorsun? 
öteki evvclA sesini çıkarmadı, son -

ra: 
- DUşUnUyorum, dedi. 
Pnuln, üzerine cesaret gelsin diye, de-

tin bir nefes aldı ve: 
- Ne dilşUnUyomm? dedi 
Tekrar bir sükut. Sonra: 
-Hlç. 

t~e ! Artık no bir§ey sonıblllr, ne bir
RCY öğrenebilir. Bu kelime daima hSZJl'
dır ve kilitte anahtar gibi durur. 

Fakat. dokuz buçuk yaşında.ki bir ço.. 
cuk zihni."le tak.ıbn birkaç sual var diye 
kafıwnı patlatmaz; bunlnn kendisi, iyi 
kötU hnlledemedi ml, oldukları gibi bını.
lar. Mademki György anlMllnuız birşcy 
böyle olına.51 ho§wnuza ister gitsin, ister 
gitmesin ,mı,ıdem ondan bir Sil" elde et
menin imkAnı yok, brrakalım kendi hn
Jine ! SuJar dnha. soğuk olacak, gllneş in-
anı daha faz.le. yakacak, pastnla.rm eski 

tıı.dı kalmayacak. Klnra &Art davranacak 
:!eğil ya; kllçilk Gizella do. yine eskisi 
gibi saat befi olsun da yediye kadar be- ·ı 
raber g('zmeye gtdollm diye bekliyecek
llı'. György ant0JJ1lmaz bir şey - her za.-j 
mo.nki gibi anlaşılmaz bir §OY -AU5t\D-. 
sek de, dO.~Unmesck de 6yle. 

Çember ayn 
siyaseti 

Sulbii Milletler 
Cemlycllnio dışında 

arıyor 
Bay Nevi! Chamberlain'i istiyen ac· 

ver, istiyen ecvmez. Fakat muhakkak 
olan bir §CY varsa o da §U ki, o ne iste
diğini biliyor. 

Evvela ne istiyor? Sulhi Yalnız, sul
hUn şartlannı biliyor. Bir memleketin 
sulbü zorla kabul ettirebilmeri., hatta 
fayda verecek bir şekilde mü~aşa e
debilmesi için o memleketin kuvvetli, 
son !derece kuvvetli olması lazım. Aksi 
takdirde, sulhçuluğu boş arzu olarak 

'I;alır. 

Bunun için Bay Chamberlain büyük 
Br~tanyanın askeri kuvvetini "hemen 
hemen korkunç,, bir hale getirmeye 

karar verdi. Geçen sene kabul edilen 
225 milyar franklık tah$isat bugfin kafi 
görülmiyor. Yüz milyar kadar bir para 
daha ilave edilece~ Hava ordusu 123 

filo· olacak. D~mayz bütün Fransız 
deniz kuvvetlerine muadil lir ilave ya· 
pılacak. Bir kara ordusu te§tdl edile -
cek. Bu ordu henüz zayıf olacak, fakat, 
Mareşal Frenç'in yaptığı gibi bir eef er 
ordusunun çekirdeğini te§kf1 edecek. 

Bay Chambcrlain büyük lir ruya o
lan müşterel; sulh mcfk\ıreıindcn vaz 
mı geçiyor? Hayır. Fakat Milletler ce
miyetinin "alil ve topal,, olduğunu tcs· 
lime mecburdur. Sonra, elinden gelirse, 
M.itletler cemiyetini doğrultmaya çalı-

pcaktır. Şim&ki halde, mefkOreıi ne 
kadar ooil olursa olıun, bu müessese 
bir !JeY yapmağa muktedir ldeğildir. O 
halde, sulbü Milletler cemiyetinin dı
şında kurmak lazım. 

B. Chamberlain'in &lrtatörlük idare
lerine kar§ı hiç bir gevgiıü yoktur. Si· 
yasetindeki esas, fert hürriyetidir. Fa -

}çat şunu teslim gene mecburdur lıt, diln
yada &ktat5rler var; madem ki dikta
tör var, onlarla baZI meseleleri mUna

kaşa etmek mecburiyetinl:ledir. Onun 

için, Romaya ve Bcrline muroiıha&lar 
gönderiyor. Kendisinde hiç bir teca • 
vüz fikri yok; fakat muhtemel bir tc -
cavüze kaf§t, ı.:lah ile olduğu gibi siya
setle de 1'endini korumak istiyor. 

Bay Chambcrlain'in siyaseti jşte bu. 
Silahlanma hakkındaki sözlerinden, 
müsbet ldüşunceli İngilizler her h~de 
memnundur; bu sözler dışarda da tabii 
büyük ak.~sler uyandıracaktır. Müphem 
lakırdı yok: Bunlar, pratik ve azimli 
bir aiY.aı;cti hıı~r veren sözlerdir. 

Q:.Uuı (Entrenzijan) 

T yyare Piyangosunun dünkü keşides·nde 
kazanan numaralar 

Listede kazanan numaraların ikramiyelerini Eminönünde 
1 ekkoilu Cemal gişesi derhal ödeyecektir. 

No: 

65 
74 

290 
292 
384 
432 
474 
591 
663 
789 

1002 
64 

165 
170 
244 
246 
272 
288 
507 

601 
1673 

T12 
776 
792 
899 
997 

2035 
188 
138 
196 
285 
609 
675 
855 
901 

3085 
171 
232 
387 
415 
590 
847 
879 

4021 
24 
M 

165 
180 
275 
341 
384 
387 
420 
511 
533 
674 
700 
709 
724 
835 
978 

5005 
165 
176 
187 
283 

5375 
393 
538 
690 
713 
773 
779 

fS060 
95 

317 
460 
492 
600 
641 
665 
679 
770 
828 
863 

Lira 

500 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
50 

100 
30 

100 
30 

500 
50 
30 
30 
50 

500 
50 
::ı 
50 
50 
30 
50 
30 
30 

200 
30 
50 
30 
50 
30 
50 

100 
50 
30 
30 
30 

200 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
60 

100 
50 
30 
30 
30 

100 
50 
30 
30 
50 
fSO 
50 
30 

100 
30 

100 
30 
30 
30 
50 

200 
50 
30 
50 

200 
30 
50 
80 
50 

200 
500 
50 

100 
50 

200 
30 
30 
50 
50 

No: 

7239 
286 
351 
357 
425 
704 
824 

8016 
20 
21 
55 

165 
282 
373 
377 
432 
459 
'90 
610 
644 
675 
735 
757 
768 
846 
930 

9052 
61 

169 
185 
374' 
489 
789 
9U 

10045 
10049 
159 
209 
263 
298 
358 
401 
550 
7M 
745 
820 
931 
994 
902 
864 

11018 
57 

142 
184 
193 
234 
329 
380 
382 
385 

11475 
54.1 
602 
83S 
855 
889 
947 
996 

12275 
305 
317 
448 
468 
485 
713 
779 
841 
866 
871 

13032 
1S1 
204 
219 
281 

13342 
407 

50 
30 
30 
30 
50 
30 

100 
50 
30 
30 
30 
30 

100 
50 

100 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 

100 
100 

50 
30 
30 
50 

200 
6,0000 

30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

100 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
50 

100 
80 

200 
30 
50 
M 
50 
30 
50 
30 
80 
30 
50 
30 
30' 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 

100 
50 
30 
30 
50 
50 

100 
50 

No: 

463 
541 
591 
708 
737 

14055 
101 
116 
142 
218 
291 
313 
357 
455 
590 
734 
824 
845 
955 

15056 
15059 

123 
217 
174 

15335 
363 
366 
427 
446 
451 
459 
517 
570 
628 
600 
718 
730 
741 
761 
773 
788 
862 
998 • 
955 

16030 
150 
253 
262 
265 
281 
339 
407 
436 
951 

17030 
155 
177 
207 
235 
304 
343 
556 
835 
30 
478 
.{84 

556 
'562 

17634 
688 
691 
704 
710 
730 
791 
808 
828 
ro3 
949 

18082 
89 

1 
195 
278 
327 
328 

30 
10,000 

30 
50 
M 
50 
30 
30 
l50 

200 
30 
50 
30 
30 
50 
ao 

100 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

200 
30 
30 
30 

100 
so 
30 

200 
500 
30 
30 
50 

100 
200 
80 

100 
30 

100 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
60 

200 
30 
30 
30 
30 
~ 

100 
30 
30 
50 

100 
30 

390 
30 
50 

100 
30 
30 
30 
50 
l50 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
l50 
30 
50 
50 
30 

No: 

391 
406 
535 
559 

18650 
662 
705 
775 
826 
848 
879 

19048 
190 
212 
326 
498 
558 
622 
638 
686 
729 
770 
845 
908 
920 

20090 
99 

223 
264: 

20349 
361 
424 
513 
:s62 
639 
763 
780 
881 
951 
972 

21051 
112 
185 
165 
185 
247 
350 
390 
451 
626 
722 
787 
798 
799 
923 

22023 
82 
95 
99 

132 
220· 
241 
269 
'.80 
347 
384: 
419 
.{82 

553 
598 
643 
811 
85S 
934 

23061 
162 
336 
386 
395 
468 

23486 
487 
498 
643 
68( 
711 

100 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
50 

100 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
100 

30 
30 
30 

100 
50 

100 
30 
50 
30 
50 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 

200 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

100 
30 
30 
50 

100 
30 
30 
50 
30 

500 
500 
~ 
30 
rso 
30 
50 
30 
30 
fj() 

50 
50 
50 
30 
30 

200 
50 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 

200 

No: 

747 
872 
94.9 
985 

24055 
111 
156 
210 
339 
369 
373 
380 
424 
484 
516 
560 

24711 
831 
780 

25016 
M 

115 
136 
146 
164 
173 
358 
399 
m 
498 
:512 
684 
725 
7615 
765 
777 
825 
942 

26002 
171 
294: 

26357 
369 
488 
:S03 
573 
575 
620 
786 
854. 
878 

27091 
201 
316 
600 
672 
733 
734 
891 
007 
966 
984 

28020 
62 

101 
305 
400 
575 
710 
907 

20007 
67 
70 

212 
240 
263 
264 
479 
268 
486 
512 
513 
!539 
629 
691 
751 

( Yeni Neşriyat ) 
"AR,, mecmuası 

TOPLANTILAR: 

K.Al.>lN 1-tEKIMLERt AYLIK 
TOPLANTISI 

Tlirk Gine'kjologi cemiyeti bu ayın 
toplantısını Profesör Kenan Tevfik Se· 
zenel'in ba§kanlığında yaptı. Bu cel -
sede: Profesör Kenan Tevfik Sezenel: 
- Klinik hususiyetler gösteren bilyill: 
bir yumurtalık kisti vakasınd.ın bah -
:setti ve ameliyatla çıkardığı Jiyesi göa

Bu kıymetli sanat mecmuasmm ikinct 
cildinin ikinci sayısı zengin mündere
catla çıkmıştır. Suud Kemal, İzzet Me
lih, t. Galip Arcan, Ahmet Muhip, ve 
Salih N. Urallının ve diğer bir çok mu
harrirlerin yaztl<ırlyle bir çok resim 
gaheserlerinin reprC'idu"lçsiyonlonnı ihti
va etmektedir. TavEl.ye ederiz. 

terdi. 

Dr. Ahmet Asrın Onur: - ı~ ra -
hiın kanserinde yaptığı Wertheim a • 

Lira No: Lira No: 

100 
30 
30 
50 
f50 
50 
50 
50 
50 
Z50 

200 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

1,000 
500 

50 
100 
50 
:sa 
:sa 

?SOO 
50 
50 
30 

100 
50 
50 
:sa 
50 
50 
50 
50 
50 

200 
30 
50 
50 
50 
30 

100 
30 
50 
30 
50 

500 
30 

100 
ao 
30 
30 
30 
36 

100 
30 
50 
50 
50 

200 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
rso 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

100 
30 

29770 
777 
786 
887 

30025 
66 

145 
191 
338 
347 
434 
452 
477 -
503 
629 
662 
690 
746 
976 
995 

31024 
5G 
60 
90 

109 
31112 

126 
314 
329 
388 
413 
456 
510 
560 
591 
689 
724 
7D9 
840 
841 
901 
950 

32018 
211 
261 
324. 
3:4 

32070 
613 
636 
73! 
7·17 
781 
814: 
861 
875 
931 

33027 
29 
98 

100 
215 
243 
467 
4.88 
524 
642 
658 

33659 
689 
77!. 
778 
793 
869 
908 
1!37 
927 

34045 
163 
228 
252 
316 
363 
386 
443 
499 

80 
50 
30 
80 

100 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
so 

500 
50 

200 
50 

100 
200 
30 
30 
50 

~000 
30 

200 
50 
50 
30 
60 
30 
50 
30 
50 
60 
30 
30 
50 
50 
50 
30 

100 
50 

100 
50 
M 
50 
30 
30 
60 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
~ 
30 
ro 

100 
30 
30 
50 

100 
30 
30 
30 
30 

100 
80 
50 
so 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 

200 
so 
50 

ı50 
30 

.. 30 

756 30 

34800 "'° 

003 
564: 
734 

85!5 200 
945 30 
91 tiO 

116 ı5,000 
159 tiO 
100 30 
273 so 
310 100 
366 30 
366 80 
353 ıso 
374 ıso 
451 ~ 
537 ıso 

30 
654 1 30 
744 .. 30 
767 30 
978 2(10 

36090 fj() 

~ 100 
204 60 
281 .,; tiO 
356 $, ~ 
475 fj() 
419 30 
604: 
629 fj()O 
664 so so 116 .~ fj() 
717 
733 tiO 
761 100 
765 15() 
784 30 

30 
921 : · ı;o 
930 .... 30 
956 .. ııo 

37000 
116 ~ 30 
139 30 

s11ss ıoo 
408 fj() 

~ '°° 
502 tiO 
602 30 
630 :soo ,,, 
043 ao 
722 30 
718 • so 

"" 30 
868 so 

37038 " fjO 
81 so 
98 
99 so 

297 so 
413 ~ l50 

30 
652 • 100 
745 100 
847 
845 2(IO 

ısa 
866 1oO 
881 60 
882 so 
944 • fj() 

39045 so 
65 

176 2()0 
214 ısa 
371 fj() 
-t81 so so 
52'1 ' l50 
708 
811 .,. 30 

ooo ·~ 30 

Paza rteai ~kşnmından ıtiba..reıs 

Sakarya' da 
Silola Sidneg 

ve 
Henry Fonda 

Yaşamak 
hakkımdır ... 

GALA TA TUNEL HANI 

Tünel hanının Galrıta ~amının ya • 
ptlma.ıu için belediye hesabına ıirket 

bankaya para koymak mecburiyetinde 
idi. ilk taksit olarak 15 b~n lira y~r
mıştır. Yakında istimluk i~i yapılarak 

tamirata başlanaoz•!ı:tır. 

meliyelerinden sonra, nekroz neticesi Fansızca e8zlU 
husule , gelen balib fistUllerinden ve Silvia Sidneyin ilk çevirdfli eıı 

H.uı una abone olunuz 
ve edininiz 

bunların tedavisinden bahsctU.. kuwetli ve en büyilk bir 

Dr. Hadi ihsan Gediz: - Kireçten- AŞK ve MACERA draınt 
mİ!i bir miyom ve cismi rzıhim kanseri' ll4'ı•m1S*'ll&m• 
vakası takidim etti. _____________ ___.,,,, 

'f ~ 
Dr. Ahmet Asım Onur: - tkiz bir fik Sczcncl, M<mıhut Ata, O~ dl* 

doğuma cit meşimeyi gösterdi ve husu· sin, Ahmet Asmı Onur, Hadi c;e 
ciyetlerini anlattı. Nuri Süleyman, İhsan Arif ve 

:Yapılan milnakaşalara: Kenan Tev- yadia ittirak etmitlerdirı 



....... ______ ....., __________ ...._ _______________ _..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;,;;;;;;:;;;;;;;~ 

~.-il~~BoRSA,, 
~ ı----U·3·'938 

inegölde tütün satışları 
başladı - . 

8lzalarmda Jddıa...,..,... f)l&nlar, .... 
ttacıe muamele soıwa.1erc11a. Halremla• 
..... u do ... p&Alf •bf ıı.,auan. ıa 

PAHAL AR 
s:.ı • lılaıtl ııf>. -

• Dolar • ZJOU 22.-
· Uret • Peqo .. j "6,-

• • Belçika Fr. 

126 

1°' 
84 • 1.A1 .... ~ 1'-

62,-

fncgBldc tık tlltun mahsnlll ftln yapılan tören •• 

~rıe~öl (Kurun) - Burada yeni tü
latıı P1Yasas1 iki gün evvel açılmıı ve 
~ 14t-a başlanmı§trr. Fiyatlar §imdi
~ rıorrnaı ise de ileride yükseleceği 

t Cdilmektc;dir. 
~u Ytl lnegölde yeni mahsul için ilk 
lld~~lnıak üzere gil%el bir tören ya
~· Ayın birinci günü Akhisar 
' de aUslenip kasabaya gelen ilk 
~ arabalannı Ha~evi bandosu ka
~lt drırnda kartılayıp kalabalık bir 
tlQ kUtıesile h:rlikte inhisarlar daire-

e Cttirfdiler. Tütünler dairenin salo-

nuna taş·ndı ve ilçebay, kı"a söylevin
den sonra kurdelAyı kesti. Bunu müte
akip eksper bay thsan tütünün muaye
nesini yaparken öte tar;;!tan da davet
lilere §elçer ikram edildi. Muayene bit
t.!ği zaman piyasanın nasıl açılacağını 

r.ı:ılamek için toplanmı§ olan halkı.• he
yecanı artmııtr. Nihayet piyasanın 
açıldığı ve pazarlığın baılayacağı ilan 
eldildi. Tütün sahibile yapılan pazarlık 
neticesinde mahsul elli iki ve görmez 
de yirmi kuruıtan satılarak ak piyas-a 
böylece açılmI§ oldu. 

Manisada 
llu. yıl içinde neler yapılacak ? 

Umumi meclls toplantılar.ını mühim 
kararlarla bitirdi 

Qı •ıu.a (Husus!) - Vilayet umumi 
~ 'Si aon toplanbsıru vali bay dok -
)\ LUtii Kırdann başkanlığı altında 
ııı~ı. "'e zabtI sabıkın okunmasını 
t~r~ltıp meclise gelmiı, i§ kalmadığı-
'- llldüg"U d d . • .. 'tl't . n en aınu encumen aza -
~tctı~in acç.:.:ne geçilmiıtir. Gizli rey 
'ttt ılc yapılan seçim sonunda §U ze. 

ı .... 
" 1ntihap edildiği görülmilttür. 

tıı~a~ Fahriye A~id E§me, Mah
~ !lllın TaY§i Akhisar, Mehmet Ya-

l) i§ehir, Etem Pulat Kula. 
del Olttor bay LQtfi Kud.M meclisin J 
ıı~c~~alt~rnalanndan ötUril çok mem 
taıa dıklarmı, vilayet ihtiyaçlaruu 
'~Undc tutarak verimli ve isabetli 
o~ ltın nıemleket için çok hayırlı 
~ b bru, ittihaz edilmi§ olan kararla
~le cpıir.tn tatbik olunacağından ba· 
~cliıin görUımcıine nihayet ve
ltr odiJ • Ve üyelere hayırlı yolculuk-
lll ~dığini beyan etmi§, Gilrde. üye
~ l de ilbayımmn beyanatına 'kar 
'lııtcliıin mesaisini riyuet maka
,1. kpıaytaıtırmıı olduğundan ve 
"'ıt:e.cttihaz olunan kaarrlann hils
~kindcn emin bulunduğunu 
it, t&r 1 lnaa bir .zamaDcla vil!yetimi.z 
~Ulcn irnar hareketlerinin yüksek 'lia tlcrl eııeri oıduğunu iıaretle 
°"e ~ na.nın. v'..ltyete tetckkUr etmiı 
'" 1-nnnıtır. 
l ~l Yapıtacalıj itler ıunlardtr: 

)etli ~tasma baıtanmak Uzere iken 
'bıt ııın ltküJ eden jilrinin arsıulusal 
~~tllt~ahaka açmasmr tasvip ettiği 
~ heykelinin inpı, heykel yapı
~d Yerin etrafının heykele layik bir 
~ ~ tanzimidir. 

-~tlıa ltır'lcaağaç .. 'Akhisar, Demirci • 
)~rtl 'le Salihli - Bozdağ - Oldemiı 
'-. e, 'I'urgutiu Manisa yollarmm 

erdi . ' 
3 ......_ t.:Jınesi. 

' ı· ltfttrılcketimizi zırat bakımdan 
' 

1
Y•de ilerletmek ve iyi gelirler 

t~~ck dü§Unceııile traktörler 
lıc~ •U aı, çiftçinin arazisinin daha 

i ...._ "'tUJrncsini teminldlr. 
ıı .ıcn· 
~~bı 1 tapılan memleket h;ıstaha-

. htak adedi yüze si~arrtacak • 
s ..... 

~~h bf~tnllcketimizin pek muhtaç ot

~ oı\ln.~~k doğum Ye ba'Çm evi 
..._~r. 

7 1ılı içinde memleketimhde 

miz ayaır .depotıunda mevcut olan hay
vanlann yeti;tirilmeıi hususunda iyi 
milkaf atlar almıştır. Bu yıl depo için 
aynca bir tahaffuzhane inp. ettirile
cektir. 

7 - Hususi idareye inbi.sar olarak 
modern ve büyük bir sinema binası 

inp olunacaktır. Memleketin çok muh
taç olduğu sinema binasının inşası hal
kı ço~ ıevinclinniıtir. 

8 - Vilayet merkeı:indek.: talebe 
yurdlarına ve klz: enstitüsüne ve kaza 
belediyesine yardımda bulunulacak -
tır. 

9 - 1limiı:dc ı:;nc:ıdem olarak inp 
edilmekte ıtadyomun tribUnleri yapıl
maktadır. Mükemmeliyet arzeden ıtad 
yom için lüzumu olan tahsisat tefrik 
olunmu~tur. 

10 - ilimiz: maarifine çok önem ve
ren deierli ilbaymuz bay Lütfi Kırdar 
bu yıl da buı kazalarda mektepler yap 
tınlmaıı için ıerekcm tahsisat bütçeye 
koydurmuıtur. Bu itibarla bu yıl öğ
retmen kadrosu 450 ye iblAğ edilmiş
tir. 

ı ı - 1ı:mir beynelmilel fuarında 
Manisa pavyonu çok itina ile yapılmıt 
ve görenler Manisa pavyonunun nıil

kcmmeliyetini değerlemi~lerdir. Bu yıl 
ıeçen yıldan d.aba mükemmel olznagı 

için tahgisat aynlmıttır. 
Bu yıl kUltUr, sağlık, bayındırlık, be

ıclcn terbiyesi, tarihsel, nafia 'Vua.ire 
huıuslarda flbayımı.z doktor LOtfi Kır
darrn bu doymak bilmiyen çalıtması sa

yesinde, memleketimizi gönneğe gele -
çekler ilimizi çok değiımit bulacaklar
dır. 

KIZILAY KONGRESi 
Kı.ıılay kurumu yıllık kongresi sa

yın ilbayrmı.z bay Lütfi Kır&nn bat
kanlığmda yapılmı,tır. Esk,i vilSyet 
merkezi heyet:nin hesaplan gözden 
geçirilerek kabul edilmiıtir. 

Yeni yıl için bütçe ve seçim yapıla
rak yeni getir kaynıddan baklanda ve 
yeni heyet aeçilmi§tir. 

BiR TAYIN, BiR NAKiL 
l - tlim!r memleket hastahanesi 

bevliye mütehassısı Şefik Uras 1stan
bul belediyesi emran zühreviye teıki-
1!tı Tophane dispanseri mllthassrslıft -
na tayin olunmugtur • 

! - Villyetlıni.z la~tıı m6dtırlüğilne 

Drahmi 
Uıvıçre Fı. 

' lAY& ... 
lı,IOrtD 

.Krcmç.L 
~111D Avua 

c·ezet.a 

• D1naı 

Yen 
• Kroatneo 

22 
C'ıSJ, 
23 
10. • .swilD 
s.ı. • Altm 

~ • Ranknol 

82-
68J-

- -
ı----Ç EKLER---... 

• Parilı 2:>.0575 • ıt.adriO liSôlv 

• N e't')'Ol'll 011~15 • BerUA 1.0086 

• ldlla.DO 16,lljS . v.,.,.. '.ıo 
• Bı11kMI i,'10~ • BudaplfCll 8,987ö 

•Att.aa Sô.1 '60 • .Bt1knl 106.0317 

• CePent 8 42tı2 • BelgraO at.,JS;> 
• 8oı)'a 63.4920 • Yokobame U268 
• Am.sterdAJD 1 4233 • 8tokholm 8.00!l) 

• Prag 2ıl.6715 • l.;OGClra ,so.-
• vı;,-ana '-:W6S • lılolllıtOft 23,73 

ESHAM 

1t .BankaSJ v sO 1 '11· Bayr\J -
AııadolO 23 75 Clmento 12 16 
Reji 1.60 »:erk• &U lOl 

etlkrazlar- rahvlller 
• 1033T.Bor.J19 B0 ıClekU1ll 

• • • fJ lU 8.1 1'runaJ -OJ 
e • • • O 19 80 Kalıta 

• • • 1D lU .:ıO • An&dalo t '° 60 
•Ereeni tallk. 09 011 Anadolu D '06.ı 

8. EnurWD 96 - Anadolu m 55 
•tetik.Dahli! 9500 UtımeMll A 1ıO 10 

mllijJJIDill 

ıu 
· latanbııl Btlediyeıl 

Şelıir Tiyatroları 

Saat 20,SO da 
FtDANAKl 

3 perde 

ıııınn 
\'o.um: Pandcli Hora; 
Tiirkccsl Fahri Kolin 

KOM.t-. Ul : 
Sa:ıt 20,30 do. (DALGA) Komedi 3 perde 

Yazan: Ekrem Reşit. Pazar günleri saat 
15,30 da matine. 
ÇOCUK: 

Cumnrtesi, Çarşamba saat 14 <te '(:M'.A.Vl 
BONCUK) Yazan: Zeki; Müzik F. Ege. 

ERTUGRUL SADi 
TEK TiYATROSU 

Pazartesi: (Kadıkliy -
S0re)71l) da "Bu ma
sal böyle bitti" Büyük 

vod vll 3 perde. 
Cnrşamba (Üskndar) 
da: "Unutulan adam" 

8 perde; 3 tablo .. 

TURAN TlYA TR OSU 
Bu akşam: San'atkAr 
Na,ıt ve arkada,ıan 
Hokkı JhıJCn, Rırın. 
Eyüp SabrJ birlikte 
8 kişilik Mlce - Pen-

ccr n Macar 
varyetcslnin iştirakfle 
(ÇiFTE GEI,INLBR) 

Sinemalar 
MELEK: Talib güneşi 
SAKARYA: Naıar boncuğu 
!PEK: Faka basmaz 
SARAY: Nnpolyonun capkınlıldan ' 
SÜMER: Mfişkül itiraf 

BARBAROS TORBESl 

Barbaros Hayrettin türbesinln etra
fının istiml!k edilmeıi için (300) bin 
lira istenmiıtir. Projesini gehir mUte -
hassııı Bay Proat yapacaktır. 

~ 
DUGUN KALKACAK VAPURLAR 

Snal 
18 
20 
15 

10 
15.40 

6.30 

Vapurun adı Glttl{jl yol 
Mersin Bartın 

Saadet Bandırma 

Bartın Ayvalık 
GEJ,ECEK VAPURLAR 

'CJ.t;en Bartın 
Kocaeli Mudanya 
Saadet Bandırma 

Alatur getirilmi§t.:r. 
HALK.EViNDE EDEBiYAT 

GECESl 
Geçen ak§&m evimlıJdc münevver ze

v-J.ın topluluğu ile bir edebiyat gecesi 
yapılmıttır. Bu toplantıya ilbay ve ge
nerallerimiz §eref vermi§lerdir. Edebi· 
yat gecesi toplantılan il1mizde gUndcn 
gilne rağbet gömıe~edir. Bu toplantı 
çok nezih olmu~ ve geç vakte kadar 
silrmU§tür. 

MAHRUKAT ÇOK UCUZLADI 
Son zamanlarda gelen mabrukatta 

çok ldil§kilnlük görülmUttilr. K.ömilriin 
Jr;ilosu 3,5-4, odunun kilosu 75 aantim
lctr. Mahru~tm daha dUıeceji tahmin 
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l'!O. 60 YAZAN: Turan Aziz Beler 

Holivut lokantalar 
Her yıldızın yemekte hosust bir Adeti ver 

Marlen Ditrih yemek artıklarını 
toplayıp köpeğine götürür 

Bu mektuplar halkın bir artiste 
gösterdiği rağbetin mikyasıdır. Tiyat
roda alkışlanan bir aktör veya. aktris 
nasıl birçok dcf alar sahneye çıkarak 
halka şUkranlannı bildL:irlerse sinema 
artistleri de öylece bu ala.kaya cevap 
vermek mecburiyetindedirler. Bu s&o 
bcple mektupların hepsinin okunması 
ve icap edenlere cevap verilmesi için 
tedbirler alm.mil2br. Bazan yıldızın hu
susi katibi bu.an de mukavele mucl
bfnoe stüdyo muhabere işini idare et
mektedir. BilyUk stUdyolarm husust 
postahaneleri olduğunu yukarda Yll' 
mıştnn. Dahlll tevziatı bunlar yapar
lar. 

Holivuda. gönderilen mektuplarm 
zarfları da mazruflan kadar tetldka 
değecek meraklı geylerdir- Kimisinde 
yalnız yıldızın ismi ve Amerika ya
zılmıştır. Kimisinde yalnız artistin 
fotoğrafı ynpıştırılmışttr. 

Amerika mqukası - America. 
s'Sweetlıeart - yazılı mektuplar Mary 
Pickf ord verilir. Bu onun tanınmış i
simlerinden biridir . 

Y aimz insan yıldızlara. değil hayvan 
yıldızlara da mektup yazanlar vardır. 
Bunların husust katipleri bu mektupla
ra. cevap verirler. Mesela Tom Mixin a
tı ve Tony'nin Rin Tin Tin isimli kö
peğine yaşadıklan mUddetçe günde 
yU.1119 yalan mektup gelirdi. Bu mek
tupl8l1 gönderenlerin yüzde 75 i ka
dınlardır. 

Mektuplar ne kadar çok olursa ar
tistin kıymeti o kadar artar. Halk bir 
yıldızdan bıkmağa başlarsa alametleri 
derhal posta akmmdan yani bu akının 
yavaş yavae kurum.asamdan anlaşılır. 
Bu mektuplarda birçok defalar da rek-
18.mlardan bahsedilir. Yıldızlar alaka
siyle malla.nnı rekl~ etmek Amerika 
da belli başlı bir yoldur. Bir Amerika
lı için bir yıldız yaşayan bir idealdir. 
Holf vudun gllr.ellik mUteha.ssısı Max 
Factor mUessesesinin Kiss Proff • pu
ııeye dayanan - pudrasının boyaların
dan tutun da yiyeceklere ,içeceklere, 
giyeceklere varmcıya kadar artisilerin 
isimleriyle rek18.mları yapılır. 

Bütün Amerika.da olduğu gibi Holi- ' 
w.dda da bizim bildiğimiz gazoz yok
tur. Bunun yerine Cooo oola ismiyle 
maruf kahve tozu karıştınlmı3 tatsız 
tuzsuz kırmızı bir içki vardır. Reklam 
sayesinde aenede 30 milyon dolardan 
fazla para ka::a.nan bu nınyiin nekadar 
Jezutsiz bir gey olduğunu bir kere tec
rübe etseniz reklarnm böyle manam: 
bir içkiyi gilnde 30, 35 milyon şişe 
aa.ttıracak bir derecedeki uyu§turuCU 
kudretine siz de şa.,a.r kalırsınız. İşte 
bu gazlı içkide daima. yıldızın isimleri 
ve tawiyeleri vardır. Güya bu içki in
sanı şişmanlatmaz; yağlandırm&Zm~· 

Bunmı için erkek kadın milyonlarca. 
ki§l su yerine bunu içer. 

Stüdyolarda film çekilirken sigara 
içmek memnu olduğundan artistlerin 
pek t.oğu Beech - Nut - Gum Yeya. 
Wrigleya denilen sakızlardan çiğ-
ler. Şirketler de mamfilatlarmı kulla.
nan artistlere mUhim paralar vererek 
bunları rekl!nılarma dercetmektedir
ler. Yıldızlar rekllm işlerinde stüdyo
nun mUsaadesini almak mecburiyetin
dedirler. bimler1nl mU!l8.8.de almaksı
zın reklama koydura.ma.zlar. Mesel& 
Ga.rbo hiç bir rekl~ yapamamıştır. 
Halbuki Amerika fabrikaları Gatboyu 
rekllmlarma geçirebilmek için ytlz 
binlerce dolar vermeğe razıdırlar .. 

Jean Harlow, Joan Crawford, Bille 
Dove gibi artistlerin isimleri birçok 
eşyada zikredilmektedir. 

Hollvudda inııa.n hemen bir etiket 

niz herkes sizinle dost olur; gezer ef. 
lenir. 118.ç yani somurtkan iseniz kim~ 
se yUzllnUze bakmaz; yalnız kal 
smız. .Ağlayacak olursanız da yalI1121 
ağla.rsmız. Şen ve neşeli k.imsel 
dostları çok olur. Sizi sabah kahvaltı 
smda hiç yalnız b~akmazlar. Sab 
kahvaltıları Holivudun esaslı toplantı 
lıı.rından biridir\ 

Bu şehirde herkes erken yattığı iç 
gece ziyaretleri ancak büyük eğlen 

ve ziyafetlere münhasırdır. Aleıa 

gUnlerde herkes erken yatağa yatar 
Sabahieyin altıda kalkar. Evli isek 
nsmı aln- ahbablarmda. kahvaltı ya: 
mağa gider. Bu kahvaltılar kısmen !n 
giliz usulündedir. Mutlaka Eggs an 
backan yumurtalı domuz sucuğu, sil 
lU tel kadayifi tntlısı ve ananaz yahu 
bir zamandanberi İngiltere başta ol~ 
ma.k üzere Avrupada t;.aammtlm ey1&4 
yen Grap Fruit isminde turun~ ben. 
zer bir meyva yenilir. Bunun üzerine 
biraz toz şeker dökülür. Bu m 
memleketimizde de yetişt:Jrilecek ol 
sa lngiltereye ve Şimal memleket! 
mUhim miktarda ihracat yapmak im· 
kfuu vardır. Villyetlerimizin ba.zıla• 
rmda bunun yetiştiğini ve ismine 
memesi denildiğini fakat halkın hl 
rağbet göstermediğini duydum. Vakt* 
pek de hoşa. gidecek bir lezzeti yoktur. 
lıtte Holivudun sabah kahvaltım tere
yağı, reçel ve siitlU kahveden mUrek· 
keptlr. Sabahleyin 7 ,5 da erkekler iP,. 
ne, ve, varsa çoeuğmıu mektebe gön-ı 
deren Amerika bayanı bri(; partishd 
de sabahları yapar. 

Holivudda öğleyin istirahat ve y&o 
mek için yalnız bir saat tahsis ~ 
ml§tlr. 12 ile 1 arası. Herkes öğle ye. 
meğinl alelAcelo bir restoranda bir vfl 
da.ha ziyade bir sandoviç, salat& Vd 

kahve ile kam.mı doyurur. 
Yıldızlar öğle yemeklerini sttıdy°" 

da.ki Lunch Ruom da yerler. Burala.rC 
hiç bir yabancı girmediği için serbest.. 
tirler. Yalnız gazeteciler stUdyoda bue 
Iunanlardan birinin davetlisi olup b~ 
yemekle.re iştirak edebilirler. Yemelı( 
salonları dört yilz kişi alacak bUyUJc.. 
lilktcdir. Masalar dörder ki§iliktir4 
~ kWa.r garsonluk vazifesini p 
rürler. Stüdyo aşçıl8l'I çok m.aharet., 
li ve bilgili adamlardır. İçlerinde eski 
Avrupa sa.raylarında bulunmU§ agı. 
lar vardır. Ekseriyetle Fransızdırlar. 
Yemekler pek nefistir. Bunun için ben 
de iyi bir yemek yimek için sık sUl 
stlldyolara giderdim • 

Bu yemekler hem iyi hem de mil• 
tencvvidir. Listeden istediklerin.izl 11&

çc.r ve ismadarsınız. 
Burada, aile içinde bulunUİduğundan 

herkes istediği gibi hareket eder. Bh: 
masadan diğerine bağıra bağıra konu• 
eu.Iur. Alaylar edilir. 

Bu yemekler esnasında yıld.Warm 
birçok garip adet ve itiyatlarını gör.o 
dilin. Chevalier stüdyonun fırmı:n-ı 

da pieirilmiıt ekmeği beğenmez ve ken
disi için evinde hususi ekmeğini ~ 
bcr getirip sofraya kor. Joan eraw .. 
ford her yemekte yediği salatanm U.. 
r.erine konulacak sirke ve zeytinyağım 
beraber getirir kendi eliylo de sa.lata.. 
run üzerine döker. Constance Benett! 
yemek tabak ve çatallarını ltendw p. 
tirir. Lupez Valez her zaman tatlıDt 
nı sofradan alarak beraber götürllr ve 
sonra yer. Marlen Dietrich t&bağmcıa. 
ki yemek arbklarmI sofradaki kl#d 
peçetelerin içine koyarak köpeğine g&. 
türUr. Hemen hepsi sofra.dan elma, &1'o 

mut, portakal gibi yemlılerl toplaya
rak. ~ ttzere, alıp pterıer. 
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Av s urya 
(Vstyanı 1 inci sayı/ada) 

dfrinde Alnııınya IUzumlu göreceği her 
tUrlU tedbirlere müracaat hakkını muha 

haza etmektedir. 
Viyana 11 (A.A. )- Royterin ôğren

diğlne göre, Alınan Ultlmatumu doğru
dan doğruya askeri bir hareket yapıla
cağını bildirmekte, fakat B. Hitlerln top. 
lnntıya çağırmaya hazır olduğu Rayiş • 

tagm toplantısında kat'f bir hareket tev
lit edebileceğini beyan etmektedir. 

Royterin ayrıca öğrendiğine göre, Al
man Ultimatomunu veren heyetin başın
da Hes değil, Npzi mmtnka eeflerinden 
Burkel bulunmaktadır. 

ŞUŞNİG ROllAYA BAŞVURDU 

Viyana, 11 (A. A.) - Başvekil Şuşnlg 

~an notası hakkında Roma hllkfımetl
ne müracaat ederek dert yanml§tır. Hft.
diseler Mussollnlnln Avusturya baklanda 
tanıdığı Haddı hareketin menfi olduğunu 
göstermektedir. 

Avusturya hUkfunetl vaziyetin fevka
l!de vahlmleemesine mani olmak için, 
pazar gilnU yapılacak olan plebisitin te
hlrlne mecbur kalmıştır. Fııkat Viyana 
bilkbetlnln bu hUsnUniyet nişanesinln 
:AJmarı hUkOmetl için kafi gelmediği an-
18§llmaktad.tr. 

ıxıxcı nın ULTIMA TUl\I 
Viya.na, 11 (A.A.) - Royter bildi

riyor: Alman hUkClmeU Avusturya 
hUkflmetlne gönderdiği ikinci bir ill
llmatumda Şuşntğln derhal istıfas1-
Jır istemektedir. 

1ST1FA ETTİ 
Viyana, 11 (A.A.) - Havas blldl

rlyor: Şansöltye Şuşnlg saat 19,45 
'.de istlfasmı blldtrmlş ve Avusturya 
milletine veda etmiştir. 

B. Şuşnıg bugünkü hddlselerl he· 
yecanlı bir ifade ile anlatarak Al
man hUkumetlnin bir Ultimatumla 
kendisinin istifasını ve Alman hilkCl· 
meUnln tekllfl veçhlle bir hükumet 
teşkflini iltizam ettiğini bildirmiş ve 
aksi takdirde "Alman kıtaatı Avus
turyay:ı. girmek için cmtr alacaklar
dı" demiştir. 

"AI.MAN ORDUSUNA 
MUilAlıl~FI~T YOK t" 

Viyana, 11 (A.A.) - Says İnkuart 
Viyana radyosunda. Avusturya mil
letine hitaben beyanatta bulunmuş
tur: 

FevkalA.de vahim dakikalar yaşı
yoruz. BUtün memleketten ve bllhas 
sa Avusturya nazllerlnden sUkfınetl 
tAm bir surette muhafaza etmeleri
ni rica ederim. Alman ordusunun 
bir ilert hareketi vaki olsa bile bu
na asla muhalefet mevzuu bahso-
!nmaz. 

A VlJSTURYA HUDUDmiA 
Milnlh, 11 (A.A.) - Reuter bıldl

rlyor: 
Öğleden sonra Alman ordusuna 

mensup kıtaat sahra topçusu He bir
likte A\•usturya hududuna doğru a
kıp gitmekte devam ediyordu. Yol 
Uzerlnde bulunanlar bu harekMm 
dUn geccdenberl devam ettiğini söy. 
Jfiyorlar. Hudut civarındaki mınta
kada ne kadar hayvan ve araba var
sa askeri makamat tarafrndan vazi
yet edllmlştlr. 
Mfınlhte bulunan kolordu karargA.

'bı bu sabah erkenden daha t>çıktı. 
(öğleden sonra kapanmıştır. 

ŞUŞ."\1G'İN MİLLETE ELVEDAI 

Viyana., 11 - Şuşııig nutkunda demiş-
tir ki: · 

- Cumhurrclsf, kuvvete boyun iğdi
~ millP.te bildirmeye beni memur et
miştir. Bu vahim anda Alman kanı dök
meyi hiç bir suretle arzu otmcdiğfmiz.. 
den, Alman krt'nlıı.n arazimize girdikleri 
takdirde çekilmesi ve verilecek knrarla
n beklemesi için orduya emir ve?"dik. 

Avusturya milletine, kalbimden fış
kıran bir dilek ve almanca bir sözle ve
oa. ediyorum. 

"Xann A \'OSttırynyı korusun!,, 
oınnruımEtStN!N DE İSTİFASINI 

İSTEDlLim 

Viyana, 11 (A.A.) - Naziler Cumhur
reisi Miklas'ın istifasını talep etmiştir. 
qumhurre!si bunu reddetmiştir. 

Yeni kabine kanıldu 
Viyana, 11 (Radyo) - Yeni kabine -
nin te§ekkül ettiğini Kldirmektcdir: 

Ba§vckil Says 1nkart ayni zamanda 
milli mildalaa nnırlığını da deruhte et
mektecftr. 

ftM}VEKIL SA YS iNKART 
Viyana, 11 (AA.) - Viyana radyosu 

Cenevrede 
Hatay seçim nizam
namesi üzerindeki 

Müzakereler 
müsait gidiyor 

Cenevre, ıı (A.A.) - Anadolu a
jansının hususl muhabiri bildiriyor: 

Komite müzakereleri, Türk proje
sinin ortaya attığı en mfilıJm pren
sip meseleleri üzerinde mUsait şe
kilde cereyan etmektedir. Müzake
re.tın haftn nihayetinde ikı:qall mel
huzdur. Neticenin noktal nazarımı
za muvafık olacağı şimdiden tahmin 
olunablllr. 
HATAY l\IALİYESlNt 
ZA YIFI..u\ TMAJ{ İSTEYORLAR 

Ankara 11 (Husust) - MUstemle
kecller Hatay maliyesini zayıflat

mak maksadlyle Sancak namına bir 
istikraz yapmağı dUşllnmektedlrler. 

Bnndan bir milddet evvel Hasan 
Cebbarentn evinde Dömenktn reisli· 
ği altında yapılan içtimada Suveydi
ye ve Arsuz yollarmın yaptırılması 
için bir istikraz yapılması bizzat Dö
menk tarafmdan teklif edilmiştir. 

Halbuki yapılacak böyle bir lstikra
zın hukuken tanınmasına katlyen 
lmkA.n olmıyacağı ve gerek parayı 

verenler ve gerekse alanların ileri
de mesul tutulacağı tabiidir. 

-a-o--

Hitler gençliği 
reisi 

Gençlerimizi Berllne 
davet ediyor 

Bertin, 11 (A.A.) - D. N. B. bildiri
yor: 

Türkiye büyük elçisi B. Hamdi Arpag, 
refakatinde bUyük elçilik memurlann -
dan bir çoğu ile birlikte, B. fon Şirnhın 
daveti Uzerine, dlin, Berlin Gençlik Te~
kiIA.tı direktl5r1Uğil servi.slerirJ gezmi§tir. 
B. fon Şirnh, Tilrk gençliğinden bir he • 
yetin bu sene Alınanyayı ziyaret etmesi 
ümidini izhar etınlştir. B. Hamdi Arpag, 
gösterilen hUsnü kabulden ve Hitlercl 
gençilk teşkilAtınr tannnayı hararetle 
arzu ettiğini bildirdiği TUrk gençliğine 

yapılan davetten samimi surette te§ek
kür etmiııtir. 

Amerikah 
tayyareci 

(Üst yanı 1 incide) 
- "Hiç mübalft.ğa etmeden söyle

yeblllrlm ki Ankaradakl tayyare m<r 
tör mektebi ile diğer havacılık mü
esseselerini dünyanın en büyük tay
yare müesseseleriyle mukayese edi
lecek bir mükemmeliyette buldum. 

"Ankara ziyaretimden istifade e
derek değerli kadın tayyareclniz Ba· 
yan Sabiha Gökçen ile görüştüm .. 
Kendisini tayyare meydanmda işba
şında görerek bUyUk kabiliyetini 
hayranlıkla seyrettim. Amerlkada 
Bayan Sabiha Gökçen gibi bir tay
yarecimlz olmadığına. müteessifim. 
Son defa askeri harekata da. iştirak 
edip bllyUk ceııaret ve kabiliyet gös
termiş olan Bayan Sabiha Gökçen, 
bir tayyareci sıfatlyle beni Adeta 
teshir etti. Her gittiğim yerde ken
disinden bahsetmeğl ve onu dünya
da tanıtmayı kendime bir vazife bi
llyorum. 

"Flütün dUnya tayyareciUk faali
yeti He yakından aia.kaıdar görünen 
Bayan Sabiha Gökçeni Amerlkaya 
davet ettim. Amerlkaya tayyare ile 
ve mevcut rekorları kırmak suretlle 
gitmek istP.dlğlnf, bunun için de da
ha çahşmak mecburiyetinde olduğu
nu söyliyerck bu sene haziranda 
Balkan turnesine çıkacağını na.ve 
etti. 

"Tayyarecilik sahnsmda harcadı
ğınız büyük emekler sayesinde pek 
kısa bir mUddet içinde dünya tayyn
recıııgınde mümtaz bir me\•kl işgal 
edeceğiniz muhakkaktır." . 
Cumluırr"isi Miklasın vaziyetin icabatiy
le mızır Says lnkartı Ba.şb:ıkanlık vazife
sini ifaya memur ettiğini bildirmektedir. 

Snys 1nlmrt, Cumhur başkanı Miklas 
tarafından kabineli tCiikile memur edil
migUr. 

Frankonun Anka 
radaki • 

aıanı 

Birkaç gUn daha 
kalacak 

Ankara, 11 (Telefonla) - Bal
kan antanb konseyinin toplantı günle
ri Ankarada bulunan General Frank~ 

•nun Bükreş ajanı Marki dö P.a.rtonun 
Bükreşteki hususi katibesi de buraya 
gelmiştir. 

Marki hcnilz Haric.~ye Veldletimi.z 
ne temas imkaruru bulamadığından bir 
~ç gün daha şehrimizde kalacakt:ır. 

KONT ÇANO 
Ankara, 11 (Telefonla) - İtalyan 

Hariciye nazın Kont Çano'nun memle
ketimizi ziyareti önlimüzdek\. Nisan ayı 
içinlde beklenmektedir. 

Başvekil 
Hukuk ilmini yayma 

kurumunda 
Ankara, 11 (Hususi) - Başvekil B. Ce

lal Bayar bugiln Vekiller Heyetinin iç
timamdnn sonrn Adliye Vekili B. ŞUkrU 
Snracoğlu ve kalemi mahsus müdiiril ol
duğu halde Hukuk ilmini yayma kurumu
nun Belediyeler Bankası binasmdakl 
merkezine uğrayarak kurumun davetlile
ri arasında bir saat kadar kalmışlardtr. 
Başvekil Hukuk ilmini yayma kurumu

nun bu yıl için yüksek mektep talebeleri 
arasında tertip ettiği ilmi müsabakanın 
ınUkft.fatlarmt bizzat tevzi ve kazanan 
gençleri tebrik etml11lerdir. 

Mekteplerde 
lekeli humma 

mı var ? 
Çocukfarm temizliğine dikkat 
edılmesi için mühim bir tamım 

gönderildi 
Son günlerde bazı okulların sıhhi va

ziyetlerinin bozulduğu görülınüttür. 

Bu arada bilhassa lekeli humnwya te· 
sadüf olunmuş ve bütUn okullara bir 
tamiın gönderilmiştir. 

Tamimde bitle şiddetli mücadele ~ 
dilmesi bildirilmektedir. Oğretmenlerin 
her sabah yaptıkları temizlik mu.aye -
nelerine daha fazla itina etmeleri de 
kaydolunmuştur. 

Bitli olarak görülen çocuk.tar evle -
rine geri iade edilecekleri gibi velileri
nin de dikkatleri çekilecektir, 

Diğer tCJraftan sıhhat ldirektörlüğü 

işe el koymuştur. Bu şekilde hastalıklar 
gözüken o~ullar süratle dizenfekte cdi· 
lecektir. 

Fransız Buhranı 
(Vst yanı 1 incide) 

çeden ayırm•ştı. Silft.hlanma işleri
ne alt sarfiyatı diğer devlet işlerin
den ayırmak ile millt müdafaa işi 
parti mUcadelelerlne mevzu olama
yacağını dahilde ve hariçte göster
mek istemişti. 

Bu maksatla teşkil edilen yeni 
milessesoya "Müstakil milli müdafaa. 
sandığı" denilmişti. Millt müdafaa 
ve silAhlnnma bütçesine de yeniden 
mllyarlar tahsis edilmişti. 
Şu kadar var ki bu tedbirlerin 

tatbiki için icap eden parayı temin 
etmek ayn bir mesele olarak hükCl
metln karşısına çıkıyordu. Hükümet 
bir taraftan mllll mUdafan için fev
kallldc istikrazlar aktetmek lUzu. 
munu hissediyor, diğer taraftan u
mumi hizmetlere alt muhtelif tah
slsatıardnn tasarruf yapmak lllzım
geliyordu. Ayni zamanda devletin 
maU vaziyetini ıslO.h için fevhalft.de 
tedbirlere başyurmak ihtiyacı duyu
luyordu. 

lşte Şotnn htikumetinln parlamen
todan fevkaHide salft.hiyetler iste
mesi bundandır. Sosyalistler ile ko
ınUntstlerln Şotan kabinesinde Azası 
bulunmadığı için bunu sebep olarak 
ileri sUrmUşler ve kendilerinden hU
kflmete Aza alınmadıkça fevkalt\de 
salAhlyet veremeyeceklerini söyle
mişlerdir. 

Buhranrn çıkmasına. sebep olan 
bu vaziyet gözönUne getlrlllrse vazi
yetin vchametl kolayca takdir r.dl
llr. 

A. U. 

--

ANKARADAN -
Demiryollarında 

nakliye 
Beynelmllel anlaşmanın tatbikine dair 

Ulyibaoın mllzakercsf ode 

Münakaşalar oldu, Nafıa 
Vekili izahat verdi 

Ankara, 11 (Hususi - Meclisin bu • "VekAlet kendisinde daha fU1a ~ 
gUnkU toplantısında, demlryollan ile eo- bulmalt için teklif etmiftlr .. 
ya nakliyatına ait beynelmilel mukave- vermiı,,tlr. ltb't" 
lenin tatbikine o.it kanun IAyihasmm mU- N:ıfla. Vekili B. Ali Çet:lnb18t 
zakeresine geçilml§tlr. lara verdiği cevapta §(>yle d~~ ,. 

Bu kanun lAylhasiyle, 2461 numaralı Boynelmllel bir komite • .fi" 
kanun ile TUrkiyede meriyeti kabul e- veleye alt işlere bakar. Vakit ..... ~ 
dilmJş olan demiryollan ile eııya nakli- bu komite tarafmdau U&veJer, .,,. 
yatına müteallik beynelmilel mukavele- lıır, tefsirler tebliğ edilmektedir· SiS ... 
nln 60 mcı maddesine tevrfikan teııekkUl illete eaJll.lılyet verilsin JtlsmllaDS-" 
eden heyetle, beynelmilel nakliyat ko- tef5lr ve izah edilsin diyoras. ıı 
mltesl tarafından işbu mukavele hüküm. bundan ibarettir. ,. 
lerinln tatbikatını teshil için ittihaz olu- Nafia. Vekili Ali Çetinkaya bu 1111111,.-
nacak kararlıum milteınmım hfikilmlerln sebetle beynelmilel komiteden gel~ 
nafia vekilinin tasdiklyle meriyete ko- nl bir tefsir kararını okuyarak. "fil etil" 
nulmasma salAhiyet verilnıesl istenll - bah.s olan meseleler bu gibi 18~ 
mekte idi • takdir heyeti umumlyenindir.,. d ıect' 

LAyiha uzun münakaşalar olınuş ve ez- Refik İnce, kanun lAyihdlDJD P bll'I" 
cümle B. Hakkı Tank Us • Giresun .. , toplantıya kadar mtlzakerestnln te tqı! 
vu suali sormuştur: Yeni bir hüküm ol. le meselenin esaslı bir tetkike t&'!e, • 
mıy&caktir. O hnlde bu tavzihi ihtiva e- tulmasrrıı i.stemi9 ve bir de takrir 
den karan yalnız Nafia Veklllnln ken • ml§tlr • edlJllll. 
dillğinden ta8dik etmesi l!;in mani bir Tekrar reye konularak ubUl _.;. 
kanun kaydı var mıdır kf, yeni bir kanun ve tetkik edilınek Uzere t~tı 
çıkarmağa ihtiynç görllyoruz.. ye encümenine verilmiştir. 

Nafia encOmeni mazbata muharrlrf, 

HükUmet borsaya 
nakdi yardım edecek 

Borsa teşkilatı hakkında bir 
kararname neşredildi 

:Ankara., 11 (Telefonla) - Borsa
nı.n Ankaraya nakli mUnasebetlyle, 
hUkClmet borsaya nakdi yardım.ela 

bulunmak kararını vermiştir. 

Diğer taraftan, İstanbul borsası 

komiseri ve memurlarlyle, borsanın 
bütçesi, borsa meclis ve itirazları 

tetkik heyeti, İstanbul borsa kotu
na dahll şirketlere ait esham ve tah
vllAt hakkında bir karaPname neş
redl imiştir. 

Kararname esaslarına göre, 1 ni
san 1938 tarihinden itibaren Uç se
ne müddetle kapanmasına. karar ve
rilmiş olan İstanbul menkul kıymet
ler ve kambiyo borsa.sının komiser 
ve refakat memurları mezkO.r borsa 
kapalı kaldığı mUddetçe vazifelerini 
Ankara borsasında göreceklerdir. 

İstanbul menkul kıymetler ve 
kambiyo borsasının 1937 malt sene 
bütçesi Ankara borsasında mer'i O· 

lacak ve Ankara borsasının tesis 
masraflarını karşılamak üzere mez
kClr biltçenln masraf losımlarında 

dört bin ıtrnlık bir fasıl açılacak

tır. 

İstanbul borsnsmda halen iş gör
mekte olan meclis ile itirazları tet
kik heyeti nisan 1938 tarihinden iti
baren Ankara borsası meclisini ve 
tetkik heyetini teşkil edecekler ve 
İstanbul borsası muamclfltından ile· 
ri gelen iş Ye ihtflfıflnrı da rüyete 
salA.htyetlt olacaklardır. 

İstanbul borsası kotuna dahil şir
ketlere alt tahvil ve hisse senetleri
nin kotanyonu mczkfır borsa ka
palı kaldrğr mUddetı;e Ankara bor· 
sasında devam edecektir. 

Yemen prensi bu 
J{Ünlerde şzeliyor 
Ankara, 11 (Telefonla) - Yemen 

Emlri İmam Yahyanın oğlu Seyfül
lsUl.m Elhüseynt önUmlizdekl günler
de memleketimize gelecek, bir haf
ta kadar kalacaktır. 

BugUn Romada bulunmakta olan 
Yemen Prensi, memleketimizde kal· 
dığt müddetçe hUkO.metimizln misa
fl rl olacaktır. Memleketimizde ka
lacatı bir hattallm tkl gUntlllU An-

karada, beş gUnUnU de 
ge"lrecektır. 

-o--
1LM11IABER VE OUZD.&ır 
FlYATLAIU 

- fi 
Ankara, 11 (Telefonla) - t-tr 

isticar konturatıarlyle mtıah .e ~ 
tlknl llmlhaberlerlnln ve ntıfUI tıl"' 
vlyet cUzdanlarrnın bedel mu1tab ut' 
de satılması hakkındaki kanuD 1 reJ 
hası bütçe encümeninden ıeo
meclfs ruznamesine alınmıştır• ~ 

LO.ylhada icar ve isticar ton:.,.. 
larına alt bugUne kadar lll ,r 
mevklinde bulunan hnknmler 11111 ;,ı 
faza edilmektedir. Ferat ve fil~ 
flmihaberlerl için ise, bllhase& ~ 
ınıer dilşilnillerek, beş kurut 
tesbit edilmiştir. ~ 

Bez kaplı nUfus hllvlyet eas4 ıtll 
rı beş kuruşa tıatılacaktır. ııaro 'Of'! 
kaplılara elll kuruş fiyat kOJalO 

FranMada Milli 
hOktl.met ~ 

Paris.11 (A.A.) -Avus~_,a.H ı1' 
ti dobıyuıiyle, yarın Blumun ~ 
tında bir mUil hU~met te§tll ec! 
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' TiFOBil -1 
r iye Cümhur iye.t Merkez Bankasın ın Tü 

/Jı r. Ihsan Sami 
ıfo 

'lıa... ve pu:ı.tıtohutalılttınn:ı. tut 

1 
31E12- 37 tarihinde biten 

"''il: ı~j .L •rıd \' n ığızuan ııınarı tilo bıı, 
ır H· it ıç rahatsızlık vermeı. f lt'ı 

~abilir. Kutusu 55 Kr. 
Altıncı hesap d evresi Bila nçosudur 

AKT i F 

l Z AY l 
b.}

1
13 No KASA: 

""il : lu maaş cüzdanımı, maaş se-
llııı, ;:~~ırnı ve nurus kftğıdımı zayi ct-

lrıi al::ıc&Rımdnn hükmü .Yokıur. 
~ SerYer Baykan. 

Satııık -Kirahk 

Altın 1Jatf kflogram 
Banknot 
Utakhk 

1~624,719 

DAHİLDEKi MUHABİRLER 

~-~'ta k 
-.rı azası civarında Pekmezli HARİÇTEKİ MUHABİRLER: 
•• l'eııın :~l't tıı.şl de ka.ın ateşle mUtebarrlk 
'lhl 1 bir un fabrikası satılık ve Altın snfl kilogram 
•ı .. 1ktır ~ c · ErenköyUode, Ethemcren- Altma tnhvfll knbll serbest 

6.482'.UOO 

dövtıler 

2 7.603. 73G.6S 
8.046.064.-
1.216.679.27 

9.118.729.56 

17.170.28 

36.865.469.95 
2.S!H.293.61 

SERMAYE 

iHT!YAT AKÇESİ 

Adt 
FevkalAdo 
Hususi 
TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR 

Deruhte edilen 
AJtm karşılıklı 
Reeskont mukabilt 

1.728.694.57 
376.477.83 

ü.000.000.-

144.676.501.-
19.000.000.-
13.000.000.-

PASiF 

15.000.000.-

S.105.172.4 O 

176.676.501.-•tc •dcıesırıde 2 numaralı köşke mu
'-, 'at. .. \ ("' A'ı 

1 ---:__eıeton: 52. l2S) Diğer dövizler ve borçlu kllring 
ba.klyelerl 

ı' -31.777.694.83 'PÜH.K LİRASI MEVDUATI 
~11011bııı Aallut. Mahk<'mtsi 6 ncı lluku'· teaı11d. " 

~rı: 
~I 

~ı ıtıaı tarafından Bakırköy Cemiyet 0-
't 111ttnQ 
~ -l'\>eı rrıro 14 de mukim iken on Oç se-

HAZ1XE TAHV!LLElRt 

Deruhte edllen evrnkı nakdiye 
karşılığı 

SENEDAT CÜZDANI l'ıtrede l!zkôr ıkametgiıhı tcrkcdlp ha
lı lltı)hl bulunduğu belli ohnn)'nn Dur

~ rııodne llınmc olunan boşanma dova-
)"eıııı .. deiııleylıln ikamclsiıhının met'- Tfcart scnednt 
~d, "binaen dovo arıuhollnln on ır,ün ESHAM VE TAHVİLAT cnzDANI 

l 1 Ct\'ap verilmek Oıtt!rc on beo. n[ln -
ç ~ile il ., " 
ı.~ ııa 1 iıncn ıc!ıllr,lno karar '"crllc~Jc Deruhte cdfle:ıt c\·rnln .nalıdfye 
"lı~ ' 14~• da mahkeme dh·onhoneslne 
il4cı ~r11ıııııu tehllA yl!rlne get"mek Or.cre knrşıh~ı 
~ <24885> Banka mnh 

I).-. V. HALACVAN 
~~il. 

11 l'ıp Fakültesi Lorealanndan 

~~lisllJ, MiDE Ye BARSAK 
l' ALIKLARI HEKiMi 

ı~UAVENE 4·10· 
il> ..... · a kadar; sabahlan randevu 
;-~ l'ak · 
•\h.. sım (Eski Talimhane) 

vqiUhak H amit caddesi Dirlik ıı.l>ar•-

AVANSLAR 

GA YRt MENKULLER 
__.,~--~~~~~-· 

DE~lfRDAŞ 

HİSSEDARLAR: 

MUHTETLlF 

22.641.7!!4.90 

a9.093.11G.os 
6.291.303.93 

1H.67G.50J'.-

51.54.0. 780166 

44.384.419.95 

8.928.392.81 

1.394.151.50 

99.147.4'1, 

4.500.000.-. 

3.443.2G3.37 

330.204.114.65 

~ ıs. 2 inci kaL 

'ıiicı0, 
v Vc;,kıf Akarlar idaresinden: 

Cenup Oemiryolları 
Müdürlüğünden: 

l\tnAı.m EV DÜKKAN 
~ i 33\ı:ı,ıo Akaretlerde 26, mükerrer 26, 

l ı, ~8· 
45

• 47, 89 num:ırnh evlerle 1, 29, 2J, 
...... '45 

ı q~ nunıaralı dlikk6nlnrın at<ık :ır-

.Aşa.ğıdnkf yeni t.Aritcnin bu kere fRtblka komıldut:"u aa7ın hnlkn UAn 

olunur: 

80 numarah hususi yavaş gidiş tarifesi 

DÖVİZ TAAHHÜDATI: 

Altına tahvm kabil dlh·lzler 
Diğer dövizler ve nlncnklr 
kllrlng bakiyeleri 

MUHTEJ,tF1
1 

Muvakkat alacaklılar, depozltôıa·r 
Havnlelor ve salro 
Diğer alacaklı hesaplar 

KAR: -

1.290.U 

24.839.261.69 

4 o.978.ırn 5. 75 
44.889.418.23 

.17.562.348.83 

H~840.552.0l 

86.867.658.9~ 

330.204.lU.65 

10 - 8 - 938 tarllılnden itibaren tam vagonla nakledilecek kasaplık 

hayvanlara cari tenzUlt tarife Uzerln den ayrıca yUzde on tenzlltLt yapıl:ı-

caktrr. (597) (123S) 

l 1 'Uret13 le klrnyo verllcccAiııdcn is
~ 11 Prırı 23 r:ıort 03R t'Orşanh!ı ~ünil sn:ıt 
'~e ita 1 1 
1 
l:l-.eıli k' nr Ak:ırcllerde 54 num:ırndn 

1'AM HA. !UlJl~Jıt \'AGO~~u\ un~ı HAY\~.ı:s NAXLtYATl 1 
29 Sonkanun 1938 tarihinden baş Ankara caddesinde

1 

kirahk dükkan 
"-.::.. -·3 3 ınokomlı§ınıı müroc:ınt etme-

........____ (24884) 

Z A l' I 
tatbik edilecektir lıgarak 

Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri ı;e arkadaki 

1 P.28'> 
~. ~ rıu 
b ı, 1 rrı ITı:ıratı nmnllSr şoför elılircliml 

tııQ ~·oİı Yenisini nlnraAımclon t•<;Jd"inin A. ZtlMRESt - RüçUk cüsseli hay\'anlar: Kutu, marya, keçi, koyun domuz. 
Itır. <2ts8G) a. zUMnESl - nuyUk cUst1ell hayrnnlnr: Merkep, ökUz, manda, deve, bey-
l~tcrlon oAlu Şıınclor .Sıks:ır. j k t b ğ ı k d ~ .....__ g r, a ır, o a, ne • ana. 

1 ~ Bu nn.kllyatta.n ton ve kilometre hatıına 4,16 TUrk kuruşu Ucret alınır. 1 

lô) sa 2 ••• Bu Ucrot mocburl olan atideki asgari sll•letler Uzcrlnden tatbik edile-
depolan kiralıktır. 

B' ·teıtirilmek suretiyle 1SO metre murabbalık blr mesaha elde edilebi· 
lir. tsteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna mllracaatleri. <Q) IK iF O R cektlr: 

'•Ilı." ıs t h 4 t q'*aaıtın Atasagun - me re murnhb:ıı satı tı vagonlar için: I<at başına on. 
• lic, nh - 18 metro murabbaındnn nokean eatılılr va&onlar Jçln: Kat başına 
·~. 1ı1Un sabahlan tıekiı buçuğa 

ıallıla 3,5 ton. 

1~ 'ayy
11 
rı 17 den 20 ve lladar J.ilt 1 KüçUk cUsell ( ı\ zllr.nestuden} hayvanların naklinde kullanıln.n iki 

t nııttı re apartmzınlan ikıııcı daırt katlı vagonlar için yukarıtJaki üoretler iki katlnmr ve yalnız ikinci kat 
I:~ lirada ha.ıtalarmı kabul cdeı. için yUtde 31) tCJıtllfıt tatbik edilir. 
~ı 'teıı gunıerı 14 aen ıW ye ""• j 
cı.1 bastıılarını parJ1e·ı l<\Jrur •. Ha 1 tstlta olunnrak mUteferri masarif cenuıı demlryollnrı işletme itllil.r-
b lı 01tuYucuıarıru da kupon rnuka· namesinin 9 uncu tarifesinde tesbit edilenlerdir. 

llııı..... rıcıc ınua"enc cdrf"r, tşhu tnrlff'deki şeraitte nakledl len hnyvanlarrn tahmil ve tahliyesi 
................ r - 1 cld, ı:i!J~::ı 
"-.~ her rnkit mUrsll \"a mUrsellIE:1yhlere olt olduğundan, aşağıdaki UçUncU tık-
.~ ı MM •• ** radn derpiş odllen keyfiyet harlç olarak diğer ahvnl<le hi(: bir gi:na tahmil 

ı i"a" 
11 

ve tahliyo UcrcU istifa edilmiyecektlr. 
4ı cJ ' 'l'ahakkıık, Tahsil S. na~memur-~ 0/): • T 

~ ~kı Ş:ıh 
~ rı 49 ,suıı:ın yeni Gümüşsııru moh:ıl-

Qtt\ı ı\1t111 ~~ 1 i2 lırsnp s:ıyılorındıı' koyıtlı 
's38ııulldrık· ılıJız Osmanlı Şr. nit rabrikn 
'ıo 1 t:ıl'ıhı 1 hlr kı<ıım makinell'rin 12 - 3 
~ r, (Ja fnı rıcte cumnrlc5i F;ünü ~ah:ıh sanı 

"..: C:lar~tlk:ı rhhillncle sııtılncnih 'klnri 
~ flrtn olunur. (24880) 

----------
c.>-. l A l' 1 

llııı~ ·•a,nı 
"~·ı'-D37 11111,nnşa orı:ı ol:ulun<inn 24 teın-

' 11 nrıı · 8'1 1~ıtıı z 11 ndc alını~ oldııitum tahsil 
Rıı, ~ ~o. 1~Yi ettim hükmü yoldur. 

lsmaıı Hakkı oslu füd,•an Öz
(Y.P. 2045) 

~·n:na~n~~ 
~'hı • ŞU k r ü Er ta tı 
l' o~ıu N 

ti. 2256~ uruoıımaniye cad. No. S 

rATn'tıc Ş.U:TJıAIU 

1 - Dcmfryol idaresi mevcut ne gibi vagonu varsa mUrslllero onu •er
mek le mükellef olup, \'agouun cinsi ve sathı hususunda hiç bir mecburi
yete tt\bl de~lldir; şu kndnr ki verilen yagonlnr her vakit kapalı olmnhdrr. 

2 - Çobanlara alt merkep ve beygirlerin, beher iki vagon koyun ve 
keçi için bir merkeı> \'eya bir beygir ft:b:ı.rlylc kcyun ve keçi 'agonlarma 
yUklcnmeslM istlsnnt surette mUsande edilir. 

3 - Tnhmtı vf'l tahliytı ameliyatı mUrsll ve mtlrseliloyhler tnrafmdnn 
yapılır. 

Muvn.rınlotto milrsollleyh ''eya ''el:r!H bulunmadığı takdirde, masarifi 
ıı:rımuen TnJ\l sahJplerine ait olmak Uzcro Yaı;onlnr resen tahliye edilerek 
hayvanlar nmhnra konulur. 

Du talı:dirdc ~enup demlryollıırı lşletme ttlllıfnaınC'sJnln 9 uncıl ta.rife
IPtndc mc7.k!'ır P.m P-llyat itin derpiş odllm!ş olan masarif bedcllerl istifa 

olunur. 
4 - Nnklf~:nt müddcıUnce haY'"anların muhn.!aıası icin mUrsfllcr bun

lara 1Azımgclo11 bnkımı yapmahdrrlnr. Bu munmcle kolaylal)tırılmnk Uze
re hayvan sürilcill rinln han·anlara mahsus vagonlarda \'Cyahut katarın 
furı;onuntin atideki şcraitle meccanen ıseyahııtlerine mUsaade <ıdllir: 

- llny,·an sUrtıcUlerlnln \'eya Hhlplerlnln bir cmtea trenine kabulll 

. ' .,. . '. ~ . . . . . . . --------
sinin mesullyetton tebriye edildlğlne dair, mahreç l&tasyonu muratıden 

bir beyanname alacak ve bu beyannamenin nynf blhlmum nakliyat evrn
kma da yazılarak imza cttırllecekUr. 

J - Hıı.yvnnların kat'edece~I gür.er gı\hta beher bir katlı vagon için bir 
sürll<'U ve iki kath vagon ıcın iki silrU cil meccanen seyahat ettı rlllr ve tca
bında. hnyvnntarın snhlbl bir sUıilcU ilibıı.r edlllr. 

SUrUcillorin kimlerden ibaret olduğunu hay•;an sahibi tahriren mah· 
reç Ist:ıSl'Onuna blldlrmell ve bunlnrm sUrUcUlUkle maruf olduklarını da 
tnsdlk otmeliclir. 

- Biletler mahrc~ istasyonunca verilecek olup, hamiIJerinden her biri 
kcndfalne verilen biletin Uzcrlno imzasını koymalıdır. 

- Eğer bileti mal sahibi kullanacak fı;e, irsaliye beyannamesiyle blr
Jllcte mahreç istasyonuna kendlslntn mal ftnhlbl olduğunu mUıflr olarak 
blr de tasdikname vermeğe mecbur tululablllr. 

- Verilen biletler, hayvanlar han ı;l trende nakledlleceklenıe yalnız o 
trende muteber olurlar. 

Meccanen verilmiş biletin hnmiU ntn ~·edlndokl bilette mahreç lstaıyo. 
nunun t.nrlbll damgası bulunmaz rn yahut lcendlsl blloUn muteber olduğu 
glızergAh harldnde gttrUlürse, biletsiz yolcu addedilerek bilet bedeliyle ce
znyrnnktJyl tediyeye me~bur tutulur. 

V - SUrUcUlore veya hnyvan sa hlplerine mccr.anen verilmiş biletle· 
rin bamfllorl, demtryol memurları tarafından talep vukuunda, hüvlyetlcrt
nl isbat \'O yolcular hakkındaki bilen mle nlzamata inklyat etmefe mec
burdurlar. 

Dilet aft olduğu kimseden başkası tarnrrndnn kullanılır veya ihtiyal 
vnki olursa, bllctlar derhal hamlllerl nln ellerinden alınır ve kendilerinden 
verek verilmiş olan biletin bedeli, gerekse cezayinnkU tamamen tahsil e
dildikten başka haklarında ayrıca ad 1f takibat yapılır. 

Dundan başka şirket bunları bir mUddet mcccant blletten mahrum 
etmek hakkını da haizdir. 

(Dr. Osman Şerefett'n 
•:->artımanı keyfiyetinden. hllhasso. hıımute muhtellt olduğu takdirde şlrkete hf~ bir nahn fazla mııtfımat edinmek istlyenl&rln Rart amlete CC!DUP Demfr-

mesullyt>t lPTC'ttiip e>tmeı. yolları MUdUrlU'1:Une mUracaat. atmele rl rica olunur,, ,(1368), 
J - Vukun ,:Plecck hı>r türlU kaza ve vukuattan cloln:n DemJryol idare-
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-- Arada büyük· fark var - .. 
Pertev Çocuk Pudra8ı: şimdiye kadar hiçbir benuri tara!ma.uı tak. 

lid edilememl§tir. Bu pudranm, en bllyUk meziyeti bilhassa çocuk cild.. 
lerl Jçin hazırl:ıwnıs olınBBJ ve terkJblııde tahriş edicl hiçbir madde b~ 
lunmamamdır. 

PERIEV ÇOCUK PUORASINI 
Şişman, vilcutlu, bazJ klnıseler de kuJJanmaktadırlar. VilcudUn iltL 

valarında ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha müessir bir 
pudra benUz kcşfedllmcmıştir. 

ONU DIGER ADJ (TALK PUDRA) lan ile ka.rıştırmaymll. 

Ne-ıl~n 
1 

spir· ? 

Çünkü A-SPfRTN senefer· 
,denberi her türlü soğukal~ 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
"" . fesiri şaşmaz 'bir ilaç olduğunu 

;.,,,. 

lsbat etmiştir. 

A S p_ i R İ N in"' tesirinden 
p :"il\ 

emin olmak""' için ,Jütfen a,,,,marka;.a . 
_sına_dikkat-~-dJ.rr!i. 

,• ~, • I • • 

I.· , ·"' • • 

Piya ko bayileri arasında 

Daima ir·nci ••• 
Dai a şampiy n ••• 

1 1 gişesi 
Sahibi Cemal Güven 

Dün çekilen beşinci keşldenln 
en bUyUk ikramiyesi olan 

S ·• O ir yı 
9185 numaralı bilet sahlplerl~gE~~! 

( Orozdl - Bak Mağazası müstah
: demlerinden Bayan marl ve Bay 
• Coni Flllpldls) kazandılar ve pa
ralarını derhal Tek Kollu .Cemal
den aldılar. 

Edirnede otobüscü Bay İsmail 13541 
numaralı biletle 

10.000 Lira 
Kazandı, kendisine yıldırım telgrafla müjdelendi. 

Adres= EmlnönUnda kö ede 57 numarah 

Tek Kollu Cemal Gişesi Sahibi: Cenıal Giiven 

- Hiçbir yerde şubesi yokt r 

. 1 

ı r, 
PERTEV Karbonat komprımeıeri 

HAZIMSIZLIK 
Hayahn zevkinden inıanı malınım eder 

Çok temiz bi • Karbonattan ve toz karbonat almaktald müıkülat 

gö~ önün.de tutularak yapılmııtır. 

··---ıw--.ms• HER ECZANEDE SATILIR. -----· 

Akhisar Beledlyeslnden: 
Belediye bina proje müsabakası 15-2-938 tarihinden itibaren bir ay 

mUcldetle temdlt edtldill UA.ıı olunur. (1017), 

1-1ı:;Q TO~L~ iZAMATI GiŞl:;LEEZ.iMiZD~N ALiNi Z 

Hcwa 1 

~RADYO ~~ tal iLE 
Kolayhkla istasyon bulmak meselesi 

halledilmiştir 
Amerikanın En Lüks 

vosu 
rR? kabet IFByatıırada SatıDmalktacrır 

5 LAmba ve 45 Liralık flii-
ı .... sust Modeli Olnleylnlı 

Bir HArlkadır. 

• 
Genel Deposu: 

KOLUMBiA PAZAFll
1 Sfrkecı : Hamidiye caddesi No. 1 

Telefon: 28818. 
Sahibi A.Sm us 

NtmiYat mUdUrU Refik A. Sevcn_gil J:.~----------.. •••ı-•••---------•'!I 



'Allnabell11, lfmdl Franıız sinmıı 
artlıtlerlndrn Jan Müra11uı 

karmdu: 

Tek isimle 
tanınmış bir 

yıldız: 

Anabella 
'1nıınbclln, hemen bep hassasiyet ifadclcn. 
bircn rolleri oynar. Du boşıı giden )'1.ldızın 
iml ismi, Süzan Karpantiyedir. İlk rejisöril, 
... Ann:ıhel tee" isimli .bir şJlrin bu serlevha. 
sındnn mUlhem olup, yıldız fcin bu ismt 
bclirtmıştir. Kendisini reJlsör Knrl Frohliş. 

"Operadaki yangın" filminin 
nlmnnca \•erslyonundn oynııt
tıktıın sonrn şöhret bulan Anna
bclln, rejisör Pnvl Fejosun en 
beyendf#i yıldızdır. Dttifndc 
.ilk şöhrelfnl lemin eden bu yıJ. 
dızı, bugün Holivud, Paris \'C 

Londra J>nyl::ışaınıyorlar!? ... 

'Jb:M&trltr, Amtrllw.ı. tir •oı11au komediıl 
filmi reolrdi; "Bar.oncı ı•e dırbı" iıimll olan 
bg f llnıde, karıııındokl Vilyam l'oveldlr. 

Atınahella, dli1111a f ilın yıldızları arasındc 
yolnrt te.k isimle tu11uımrı bir yıldı:: olnl'<il( 
da mc1hurd11r,· 011rı nyrı iki ilim birden 

taımıcı:/ 

Annabelln, "Barones ve :ıığı" fil· 
minin baıka sahnelerinden birin· 
de, barıyodan henüı cıkmııtır: 
Vlluam Povelt!, ayaklarını kuru. 
lalltrıuor: bir boıka ıahncdnde 

_,e ualnrz baırna, "o'' na 
di1şünıiuor1'.M 

iLAVE~i 



llüşiiKce: 
.. _ ••awı ~---........, 

Sinenıa arlistler1ne 
karşı bes&eoeo 

Meçhul aşk 
1R delikanlının evlnde bir silrü 
sinema artisti resimleri gördüm. 

O:lasının duvtdarına asmıştı. Bazıla

nnı öyle çerçeveler içerisine koyrr.uştu 
k.-.. kıymetli bir tablo sanırdınız. Bu iti
nanın sebebini sordum. 

- H.:ç, dedi. Hoşuma gidiyor ... 
D<ıha bir çok kimselerin odalarını si

nema artistlerinin resimleri süslüyor. 
Albümlerin yapra~an arasından muh
telif pozlarda sinema artistleri sırıt -
maktadır. Birbirlerine kart gönderen -
ler, Holivud yıldızlarını seçiyorlar ... 

Kadın ve erke~ sinema yıldızbnna 

karşı beslenen meçhul lir sevgi var ... 
Bu o kadar umumileşmiş ki, sinema ar
tisti resmi temın etmek adeta bir ihti
yacı karşılamak nevinden bir şey ol -
muştur. 

Eskiden çikolatalnn içerisinden 
djiny., ilim ve irfanına yardımı dokun· 
muş meşhur adambrın resimleri çı • 
kardı. Şimd: sinema artistlerinin resim
leri çıkıyor. 

Bununla beraber, bu iptil~ her halde 
sebepsiz ·~ğil. Sinema arttstlcrine ba -
~an kimselerden çoğu, sanırsınız ki o 
resimler:!? kendi sevdiklerinin örnek -
lerini göriiy.,rlar. Ancak şurası düşün
meğe değer: Acaba sıne~ yılwlan 

mı bizim sevdiklerbnizi :.od.ırıyor? Yok
sa sevdiklerimiz mi, sinema yıldızları
na benzemiştir? 

Sinema yıldızlannın resimlerini tari
hf bir ·vesika gibi sakhyanlardan bir 
kısmı, o artistlerin her hangi filmde al
dığı rollere de meftun olrıbilir. Bu no~· 
tada temenni edilecek bir cihet var: U
nıit edelim ki, sinema artistleri resim
lerine düşkün olandelikanhlar ve genç 
bayanlar, sevdikleri artistlerin cemiyete 
cidden faydalı olan rollerini beğenmiş 
bulunsunlar. O artistler, - hakikatte 
ne k.-.dar hoppa ve manasız olursa ol
sun -, dddi filmlerindeki faydalı rol
leri ve bırakttklan güzel int.:ba dolayı· 
aile. duvarların istenildiği }\·dar yük
aek köşesine asılabilirler. Çerçevelere 
yerleştirilir, albümlere konurlar. 

Sinema artistlerini beteri kaygılar -
d<r.ı hiç b'..rile ilişiği olmıyan bir ilahi 
mahlfik gibi tasavvur edenler bulundu
ğunu · biliyorum. O kimseler, sinema 
artistlerinin resimlerine, birer teselli 
aynası gili bakıyorlar ... Teselli aynası .. 
nedir bilmem; fakat. her halde insana 
kendi iç ve dıı yüzündn b.'ltka bir §CY 
gösteren cisim olsa gerektir ... Sinema 
artisti resimlerin; bu balrjnndan saklı -
yanlar için. en ideal artist resmi. artık, 
en havat taTJrlıs.:lır ... 

Sahiden sinema artisti denen mab • 

Fi1<ir ve ·edebiqaf: 
1- '-" ..._. - awwwı ........., 

n sarayı 
nan mcm1cltctıcr \"ardır onıda bir s:e. 

5it insana tcs:ı.düf cclcrsiniz. Bu insanla
rın almlarmcla münc\'\'er etiketi bir 
damga halindedir. Bo müne\'Ver insan. 
larm en bliyilk huı."Usiyetıcrl en kısa bir 
2amUD içinde en bil~iilı hususiyetleri lil'! 
saca, l<üçlicük bir formüle lınğl:ıyıvcr

mcl<>rldir. 

Karma luU'Işık, en çcHn meseleler sat
hiliğin bcrrnklıi::','1 nltında halledilir mllp. 
hem, izaha mnhtııç, noldalar lınzfolunUJ'. 
İı;bat.n dclllc lüzum lialıruu. 

Nnpolyonnn hlr mm:-.nlar icleolog diye 

L<;tihfnf!a lın~,la.clıl.'1 insanlar rcnlite~1 
tnnnnrunııl' isinde bu miineYverlcrc ben. 
ZC'rlcr. Onlnr rc:ılitc yerine ltendi akıl
Iarmı, t.'ibiatln lmnunları yerine kendi 
bu1uşlanm ikame ctlcrlerdi. Bmılnrda 

<İ!l tablalı \ 'O h:ıyatı law:ramnk yerine 

lıı>ndt kl'ncl1nl Uma <>frn<>k htrlncl planı 

lc:~nl ccler. YU7.de yi\z itimat c~Uen a

lnt ölMis(} ne bUtün dünya mcsclclcrl 
mL'ıeke \'UMJllll'. 

• • • 
Bu suretle karar Yermekten, sCzlş.. 

ten, tc<-riibcnln vcrdır.1 deruni ahenk ve 

.~ u lbA ~DDDDD 

Sük\ıt.n skan, 

Ralılan yakan; 
Bi.r srr nıı ''ardı! 

Gi>k., geldi dize; 
Yddn. dcnlzo 
İnip yah'antı ... 

Kıyıdan ayık 

Suda, bir kayık; 
Çlrpmdı durdu.-

Oöğ8ııl gibi dar 

Komya, riizr.U; 
Başmı nnJu._. 

Mehmed Selim'e 

Salar 'kudurd u!-· 

M. uuı.nst DOSDOGRU 

lüku, bir çok kimaeıer, .kendilerinden 
baıİça bir varbk gibi düşünmügtür.· 
Halbuki onlar, insan felaketlerinin mu
sallat olduğu zavallılar arasında adeta 
sıra bekiyorlar. Kadın ve erkek sinema 
yıld ızlan arasında ölenleri düşünUn ... 
Ölümlerinin aebeplerini araıtınn. Ayılt 
aebeplerden dfinya yilziinde günde yüı; 
tane, çöpçU, bin tane arabacı ölüyor. 

.UU24ET MUNIR 

YAZAN;; Sadri Ertem 
boln,stnn !:-Ok farklı bir 50ydir. !i'ikir spo-, 

rundao, r;üphe ve tecrilbe anımcslndcn 
mahrum olan <'Cmlyetlerde ortaya ~ıknn 
lılr psikolojik lınldlr. 

'l' eni bir ıscye, yeni bir hale r.,l.rcn t-(}4 

mlyetler mrdır kI bu yeni bayatın Jıcye
cıını ile yapılan her şey ldcnııc~lr. Vo, 
elindeki malzeme ile her §eyi yapacnğı. 

nı sanrr. Ilir ned iptidailiğin Ui kendisi 
olan bu psikoloji yeni bir şey öğrenen 

~kta, yeni bir medeniyete lııtlbak e
den cemiyette derhal kendini gösterir. 
Jlııtti o kn<lar ld; fikrin ve llmln tnrihl 

bize d!lima bunun ml~allerlnl gösterir. 
mr~<;ela y{'\~J teşcl>kül eden bor lllm ev. 
velu, bütün dünya mcsc1<>lcrlnl hallet
me?' lc'ldlıısma 'kalkar; sonrn yı:ıvn~. ya
VO'J yntn~na giren btr n<>htr giht mubl. 
ttnJ tayin eder; nsıl sahnsnın ~Ur. 

* • * 
Yeni bir medeniyete intibak me<:burl

yctindo imlan cemiyetlerin içinde clıso-: 

rlyn eline gce}trdi!,ri 'küçük bir pıı.r~ayı 
bir lıarlkuladellk, bir fe\'kallldclik tıtsı-' 

' j 

mı f\llnan insanlar bol bol yetişir, ı.·c bo 
roba sahip olan için her şey stimtte, ko
laylıkla halledilir. Fakat hallrdllcn me
sele lnsnnı filıirdc, mcdenlv('ttc '\'tılıaya 

değil scrnba süriiklcr. Almlannı tclek-· 
kürllu oydo!:'11, bısa.nlıır, lçlerfnclc büyilk 
hakikat lsti.rnplarmr ve btiyillı damla.-' 
n t"~"Alllar bu kafile arasından çıka-'1 
maz. 

1'1kıin serabı Sl'rablanD en korlmneu

dur. 

JKt KADIY ARASINDA 

lki lmd ın, sokol<ta karşılaşıyor: 
- Demek Frnnts seninle evlenecek? Pekl1 

anın vnktilc gizlice benimle nişonl:ınflığın1 
aa.nn sl>ylcdl mi? 

- - H:ıyır, bu kadar açıktan açıAn söyle. 
mrdi; yalnız., vaktile bir talnm. budalalık• 
l:ır yaptığını itiraf etti ve bu da, bana yet• 
ti: 

YUMURTA 
Küçük kız, hir hırlü yumurta yemek iste

miyordu. Ne uman ·6nftne yumnrta kon~ 
a~ız, hımın f'~iyordu. ııünün birinde de an
ne~ine şöyle sormaktan kf'ndini nlam:ıclı: · 

- Anne, t:ıvuklar arada sırada olsun yu. 
murladao başka bir şey yumurU:ı.ynm:ıtl:ı.~ 
mı ki?! 

___..._____ 

ŞAPKA KUTUSU 
ı-:na ismlnc1f'kl yaşlı teyze, evin 'kapısı ~ 

nünde h:wkmyordu: 
- Ferdinand, uman ,apka kntoıntı! Şap.o 

kn kutumu •Otomobilde unutmuşum! 
Yillenl, ·evctcn fırlayor. o ~ırnfla otomobili 

harekçt ettiren '°fôrftn peşi sıra koşarnlc, 
bağır.ıyor: 

- H:ıllo! Tt-yzem şapka kutusunu oıomo
bilitc unutmn,r 

Şoför, h:ışını yan çe"rirettlr: 
- Ynnıln•onun~ dfYOr, şn"lıa .L:utusa 

onunla birlikte otomobilden lndil 

Kadı""l Iarın 
şımarttığı erkek 

(Altıncı sayı/ adan devam) 
parasız olduğu halde ilk, gördüğü :res
torana girip mükemmel bir yemek ıs. 
marlıyor. Bir müddet sonra servisi ya-

!J>an kadın gelip para isteyince Gebl cep
lerini ter&:ne çeviriyor ve ~'Abla affet 
amma param yok!,, diyor. Servisi ya • 
pan kadın ayni zamanda ,dükkan sahi. 
bidir. önce bağınp çağınyor. "Seni 
ha,pse göndereceğim., diye tehdit edi -
yor Gebl hiç ses çıkarmıyor ve kadm 
bu .saçsakal birlirine kanşnuı adama 
acıyor. Affediyor ve hatta onu yanında 
alıkoyuyor. Gebl altı ay ~adar burada 
büfe garsonluğu yapıyor. Patronu ba
yan ile aralan pek te samimi ••• 

Gel zam;:o git zaman bir rejisörün 
kansı bu restorana düşüyor. Y·emek yer
' kcn güzel büfe garsonu ile .alakadar o. 

luyor. Onu birkaç defa evine davet e
diyor. Bu kadınla da Gebl ·çabuk sami· 
m~yeti ile~lctiyor ... 

Nihayet bir gün Gebl kocası rejisöre 
takdiı::n ediliyor. Rejisör ona bir tal..'UD 

küçük roller veriyor. BunlLın muvaf • 
fakiyctle b:Ş<lrcın Gebl'e ba_şka roller 
veriliyor. 

Kısa bir zaman sonra zengin bir mu. 
kavele imzalıyarak 12 ayda 1'2 film çe
viriyor. Gow Boy .fümlerini terkedip 
başka daha ehemmiyetli filıriler çeviri
yor ve yıldız olarak parlıyor. 

Çok ac.ıdığmı bir şey varsa o da 
ıGcbl'in vicdansıdığıdır. Bundan başb 
pek hoş ve neşeli bir artist',dir. Fakat 
niçin kenıd.:ne yardım etmiş a·rkadaşla

nnı ·unutsun. Bilhassa o zavallı ·~ift~ 

'hizmetçisini? 
tŞT.E HAiN BiR 'TIP 

Bt\kın ne oldu. Kızcağız aev,gilisin ,. 
den mektup alamayınca ve Gebl'in fil
.me de girdiğ!..ni öğrenince atlayıp tre
ne Los Ancelese geliyor. Her tarafa 
koşar"1< Gebl'i arıyor. Onun çal .ştığt 

'stüdyo kapısının önünde haftalarca 
bekliyor. Nihayet bir gün Gebl'in tel·• 
kapıdc:a çı~t:ğını gören ku sevinçle üs. 
tüne atlıyor. Fakat Gebl oradaki stüd
yo bekçilerine : 

- " ıOnu ·tanmııyorum. Şu kadını ya. 
nımdan çekiniz!,, diye emir ver~yor. 

Gayet minyod bir kız olan bu çiftçi 
hizmetçisi bekçilerin kolunda bayıla • 
kaldı .... Zavalh kızcağız sevgilisine .h.:ç 
bir zamoo ~vuşamadı. Kızcağız ayı • 
Jırken ben de eczahanede yam başında 
bulunuyordum. Meseleye Amerikah 
·gazeteci arkadaşlarla alakadar olmuı • 
tuk! 

Kadınlar tarafından :gayet ·ımıartıl • 
mıı bir yıldız oÇ Gebl ile muhtelif 
yerlel':!e Ye stüdyolarda görü.tüm. Hır
palayıcı bir karakteri vard.T. Kabadır. 
T.ahsili ortadır. Derin düfiinmeği sev • 
mez ve gayet güzel bilirdo oynar. Ku
man pek sever. B!r arailk kansının 

serv~tini kumarda ~ybetmekle meı -
pldü. 

Eberi.rctle nqelidir. Sevdili kadın 

1 

...... 

" 
f J 
)~ 
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Hay\•:ınlarn muh:ıbhcll ol:ın nd:ım, k:ırlı 

havada çamlıkta gezerken, köpeaiııc ses
leniyor: 

- M:ıskotcuğum, ikısa gctrim seni so
ğııkt:ın lıoruYamıyor mu yo'ksa? Pnl!omt 
Yerirdim, fak.at tnşı)·nmazsıo 1 

ı.,.nınD 

. ..,, 

:1 

ı ,_/ 

~-~~~ 1 

'lsıntislik mütehassısı kocıı, knrısınn 
·ı.~ııuisinin çizdiği bir grııfik göstererek, 
şöyle ıliyor: 

- Evlendik evleneli hana karşı göster
diğin sevginin geçirıliği lnhnvvüUcri, işte 
hurad:ı görebilirsin!? ..... Kurt. 

tipi esmerdir. Manikür ve pedikürün 
meraklısıdır. Kadın ,hususunda tecrübe 
sahibi olan artiste sordum: 

- '' Bir kr dının karekteıini nasıl 
anl.arsımz?., 

- " Çok basittir. Ayaklrnıu çı~arır 
bakarım. Karakterleri buradan anlaJI • 
hr!., 

Gebl'e bir 'kaç defa bakkmda 
yaz~ığrm yazılan gösterdim. Bizim 
Tiirk. gazetelerini merakla gözden g_e.. 
çirirdi. Heceleye heceleye beraber. o • 
kurduk. Sonra ben tercümelerini yapar
ldım. 

- "Sahi m.:?. Beni Türkiyeden bu 
~adar seviyorlar mı?,. diye sorardı. 

Gebl'e sorduğum hemen illr sualler
den biti şu idi : 

- -En sevdiğiniz pyler nelerdir:P .. 

- "' Tabiati ve apk haYQL Yürll. 

mt'tt, "-0\U\a'«., fıa't '-C.'\)t ~nnanm.-.-. 
'!blum ya ben iiÜ\li;\. ot,\u o\aı:a~ dün."' 
yaya gcl&ın. Denize ve yelkenc:i.liğc 
bayı\ınm. Lakin pek iyi de yüzmem !,1 

- " Dansı pek sevmediğinizi söylü· 
yorlar. Bu doğru mu?,, 

·- ''Danstan zevk duymıyorum. La
kin güzel bir slow veya vals olursa iyi 
ve enteresan bir partnerim de varsa .. ,, 

- "TatrJ zamanlanruzda ne yapar· 

sınız?,,. 

- .. Bol bol a\"3 giderim. 1yt nişan· 
cıyım. Derelerde balık ta tuunm. Evi
me gelirseniz size kolleksiyonumu gös
teririm.,, 

Fırsat bulup bir akşam üzeri iki kat. 
lı evine gittim. Bahçe k.:pısı açık ·ol • 
dtığu :çin zil çalmıyarak içeri daldım. 
Dahçcde bir adam iğilmiş kübre eliyor
tdu. Başında geniş bir panama olduğun
dan yüzünü göremiyordum. Ona sor • 

1 durn: 

- ''Mister evin lmpısı hangi tarafta-
dır? • ., ' 

- " Yolu t<:ıki,p ediniz!., diye ccva!) 
aldım. 

Tam yürümeğe başlar~cn bahçivan 
zannettiğim adam yüziinü bana çevir· 
ıdi, bir de önümde l:imi göreyim dersi
niz? Bizz.at Gcbl 1 

- " Vvbat a ımrprise !,, diye bağır • 
dım. "Bahçıvanlık mı yaparsınız?,,. 

- " Tabii. Kendi b:ı:1çemi kendim 
düzeltirim. Bahçıvanlarım ancak arl.s
tan vizefesini görürler. Galiba benim 
ç~!tçi olduğumu unuttunuz 1 Buyurun 
eve gidelim . ., 

Kazma küreği omuzuna attı ve fidan 
torbasını da ·eline aldı. önüme ·düştü. 

Hayretler itinde kald m. Gebl olduğu ·• 
nu bilme;;eydim onu hiç bir z::cnan bah
çe dü§künü b!r sinema yıldızı olduğunu 
zannetmiyece'ktim. 

Sade bir haynt yaşıy:ın Gebl famil • 
yasının mobilyaları diğer yıldızların 

evi gibi eksra modern veyahut lüks de
ğL1. Her şey basit o1makln beraber kıy-
metli. 

"Living room~, (ya§ı:ı.ma oqası) nd".l 
bir ta"k:ı.m ı&eyik ıca;afan, <.<ıT'a\•ar püs
tekileri, <fildişleri .asılı idi. DOldurulmuı 
ku§ların sayısı belki elliyi aşardı. Hay. 
ret içbıı:ie kollcksiyonoı b: layordum. 

- •• Bunları hep siz mi YUn:lunm., 
diye sordum. 

Biraz düşündü, sonra ku141ğıma ·iti
lerek: 

- .. Hayır dostum. Satm ahyorum. 
Uf aramızda. 'Valttimi bqka yerlerde 
geçirip eve dönerken eEme gelen hay. 
vanlan alryorum. Postlan bira.ı: taı;e 

kana bubi:m mı q bitti... llalüm ya, 
ge".,:.nme dünyası bu!., , 

Aldım::ıı ne geldi biliyor ~muz? 
Misis Gebfin bana ''fdcal koca.. dcyiW 
.Filhakika Amerika için .. ideal.. bir ~ 
ca. Ne yaparsan yap 'da kendini tuttur~ 

·~ı . 
Aradzo üç sene geçti ve Geb1 de b

nsm:Iau bofandı. Şimdi Gaıole Lom !9 

bard ile evlenmek üzeredir... Yani re9ıo 
men. •• 

TURAN AZtz BELER 



Hayattan hakikTbirvaka: ······-· .............................................................................................................................. . 

Uykudan zengin uyanan fakir 
YattıOı zaman 
altında bir şlDtea 
den başka bir 
şey yoktu. · 

U.vandığı zaman 

.Kendisini ipekli
ler, yastıklar ara
sında ve bilhassa 
güzel bir kadınla 

buLdu 

iBazı şzürler için şöyle derler: -

- Bir sabah gözlerini açtı ve ken
disinin meşhur olduğunu gördü. 

Bir sabah gözlerini açıp kendisıni 

zengin bulanlar da var. işte r.~ze Ame
riltada cereyan etmiş bu neviden tıad
);ulide bir vakayı anlatalım. 

Bennood Holman isimli bir Ameri. 
kalı bir akşam periş:ın bir binanın ta
van arasındaki yatak odasına çıknuş; 

b!.r battaniye ve bir §ilteden ibaret olan 
yatağına ginnişti. Soğuktan titriyordu. 
Kamı açtı. Uy~uya daldı ve gözleri
ni açtığı zaman kendisini ipek çarşaf
lar içinde mlikemmel bir karyolada 
buldu. 

Şaşmadı. Gözlerini uğuşturdu. Bu -
ruşuk elleıüıi bembeyaz ve tırnakları 
IDZl:likürlenmiş bir halde buldu. Döşe -
meli çıplak bir odadayken, ş:mdi zemi· 
ni kalın bir halı ile döşenmiş yerde bu
lunuyordu. Duvarlarda gayet zarif tez
yinat ve boyalar varJr. 
Kapıdan içeriye h'.r kız girdi. Ber -

mand ruya gördüğünü zannediyordu. 
Fa<at kız, §Öyle sordu: 

- Uyandınız, öyle mi? 
.,ft .,.,:ld, hala k.endini ruyada far -

zcderek: 

- Hayır, dedi. Elan uykudayım sa
nınm. Çünkü bu gördüğüm şeyler be
nim için ancak uykuda görlilebilecek 
ıeylerdir. Hn)9ki dünya ... 
Kız, bu sözler karşısında hr.yret et. 

mek3izin sadece şunu söyle..:i: 

- Siz, pek hastalanmıştı:ıız. Geçmiş 
olsun. Ben sizin ha~tabakıcıııızım. 

Bermard inanamıyordu. Derker: kn
pı :ıçrldr. Gümü~lü bir tepsi içinde ken
dia:ne kahvıılh gctirdi!er. Gcrm3nd, 

vücudünün orasını burasını çimdikle -
di. Uykuda olm<xlığma inanmak isti • 
yordu. Fakat imkansız ... Bunlar her -
halde bir ruya idi. 

Do~to,.lar geldiler. Bermand, kendi
sinin bir tavan arasında uyanması 11-
zımgeleceğlni 11öy1Uyordu. Halbuki bu. 
rası ... 

Ona hakikati bir türlü inandıramı • 
yorlardr. Bermand yataktan kalktı. 

Yürümeğe başladı. Dir kaç gün sonra 
bir uşağın refakatinde olarak yata~ o

dasından çıktr. Bulunıduğu evi baştan 
başa dolaştı. Harikuliide bir evdi bura-

"· Dışmda peri C:üorasmı andıran zen. 
gin, renkli bir bahçesi vardr. Bennand 
hata .: 

-.. Bunlar sah:Ci değil, uyandırma -
yın beni! Uyandınn:ıyın beni! Diye ıs
rar ediyordu. 

Hadisenin bak,ik~i ise şöyleydi: 
Bu adam, bir çok sefalet çektikten 

soma garip bir uyku hastalığına uğra
mıştı. Ve bir akşam tavan arasındaki 

odasında bfr daha kalkmamak üzere 
y;:.tağma uzanrİuştr. Tam dört s::ne 
böylece uyudu. Bittabi kendisini has • 
tahaneyc kaldırmışlar ve haberi olmak
sızın tedaviye başvl~nnuşlardı. ttmit 
kesilmiş bir haı.m olduğu görülüyordu. 
Lilçin talihten ümit kesilmemişti. Bu 
srrada zengin bir amcası ölerek kendi
sine bir servet bıraktı. 

Bu servetin Bremand"a ait olduğunu 
tC3bit etmekte ve Bernardı bulmakta 
hayli güçlü!c çektiler. Nihayet onun 
h:r hastahanede olduğunu öğrenmekle 
ttldılar, amcasının evine getirdiler. 
O zamandanberi, gayet maharetli dok· 
toılar ve hastab:ıkıcrlar elinde iyi edil. 
mesinc çahşılmaktaydı. 

Kendisine enjeksiyonla yiyece1' veri
yorlardı. Trrnaklarr her c:üo manikür 

yzıpılıyor, kend.:aine temiz banyolar al
dırılıyordu. 

Günün birinde uyanacağı f~rzedile ~ 
rek terzilere mlikemrnel elbiseler do 
yaptırılmıştı. Uyanır uyanmaz evvell

1 

250.000 liralık bir çek verdiler. Bunun 
haricinde bir çok emlak tevarüs etmij. 
ti. 

Bernard hala: 

- Bunlar sahici değil, d.:yordu. Gör.• 
düğüm bir .ruyadır. Bir gün uyandı .. 
ğrm zaman her şey elimden gidecek, 
Onun için çok rica ederim. beni uyan·" 
dırmtıyın 1 

Kendisini gayet fü~s bir otomob'.lc 
dindirdiler. Şehri dolaştı. Gördüğü fi.. 
karaya daima para veriyordu. Hem pa• 
ra veriyor. Hem de şu sözleri söylüyor• 
du; 

- Siz benim sahici dostum olama.z
sızm. Çünkü bu gördüğüm lir ruya • 
dır. Fakat ruyamda bile bütün fakirle• 
re srodet temin etmek isterim. 

Her akşam yatmağa giderken, buru
yanın biteceğini söyliyordu. Sabahle .. ' 
yir~ uyandığr zaman hizmetçilere se • 1 

vinçle şu yolda hitap ediyordu: ' 
- Ruya hali devam ed."yor. Yarabbi 

ne mesudum! 

Nihayet avukatlZJrı onu, bır zaman • 
lar oturduğu berbad tavan arasına g~ : 
tUrdüler. Böylece ona hakikati öğro- ; 
tebileceklerine ~anidiler. Fakat Ber • j 
nard hakikate inanacaft yerde uyan - , 
mak üzere olduğunu zannetti ve etra· 
fındakilerc yalvarmağa başladı : 

- Allahınızı severseniz, beni bıra

kın. Bırakınız uyuyayım. 

İ§ tekrar doktorların eline ıclüştU 
Çünkü zmalh gencin, şuurunu kaybc. 
derelç tamamen deı.:rmesindcn korku -
yorlar. Ayrıi zamanda iş mahkemelere 
de intikal etmiştir. Şimdi blitlin Ame
rika bu zengin zavallıdan bahsediyor. 

AA UAK.KES Sarayzn llnflnlde 

• ..,. • . ·§ıwuuıdo~ ~qııqccc:.ır .z.ıq 'lrJıfU'I 
tı: Bunlar hep tüccar kılıklı adamlardı.. 

r.Yirmi yaşında gen~lerden doksanlık 
ihtiyarlara kaıdar her yaştan, her boy .. 
. dan ve her renkten olanları vardı. El .. 
lerini sı.rayın yaldızlı lylpısı Ustilnde. 
'ki pencerelere doğru uzatıyorlar: 
; - Bize acı l Bizi kurtar, ey bUyük 
:.vasilevs 1 

Diye yalvarıyorlardr. 
Zırhlı askerler kapının iki taraEmda 

1'yalın kılıç duruyorlar, biraz sokulan 
İ;>lursa kılıçlan bir ~şek hızile ka11dr· 
nrak, yaklaşanların göğüslerine daya• 

1 

yorlardr. 
Sırma elbiseli nazırlar, dik başlı za: 

bitler girip çıkıyorlar, .fakat halkın ne 
istediği sorulmuyordu .. 
. Pencerenin kuytuluğunda bir karaltı 
görüldü, Hepsi üzerine baktılar. Biri.si 
yanındakilere döndü: 
, - Saray nazmdır 1 

Hepsi birden kollı?Jrım oraya uzattı
lar, daha yüksek daha acilı;h bir sesle 
bağırdılar: 

; - Bizi kurtarın! Bize acıyın ı Ba• 
,km ne hale geldik 1 Hepimiz soyulduk, 
hepimizin mallan yağma ed:ıdi. Çıplak 

;kaldık. ttstelik vergi de istiyorlar. Biz 
1
vergiyi nasıl veririz? 
, Sarz.y nazırı ~emile istiyen köpek 
ıUrüsU ia4 ~ibi şöyle rastgele göz 

!attı ve çekildi. Omuzlar çöktü, göğüs. 
•ler birden boşaldı ve başlar sarktı. 

Bir dakika sonra bir zabit onlara 
'yaklaştı; 

- Vasilevs sizi. dinliyecek, iç!nizden 
b!rini göDderin ! 

Doksnnlr~ ak sakallı, ihtiyaıcı ileri 
dürttüler: 

- Sen git! Hepsini anlat 1 
İhtiyar adam kapıdan girdi. Satonlaı:: 

CJao, koridorlardan geçti. Hepsinden 
'büyük bir salonda bol mezeli, yemekli 
;ve yarı çıplak kOOınlarla çevnlmiş bir 
-masa başında Vasilevsi gördil. Yere 
;.kapandı Vasilevs kucağında ~kaha~ 
:Jar atan sarışın kadını bir itişte beı 

İaıdmı öteye yuvarladı. Sonra ihtiyara , 
çıkıştı: 

- Köpekler gibi uluyanlaOOan biri 
"de sen miydin dışarıda? Ne istiyorsun? 

- Eveti Kurtlardan ş:kiyetimiz: 
varı 

- Kurtlardan mı? Hangi kurtlar• 
'dan? 

ES K ü 
KOR~AN 

1 
Yazan : K ad.ircan Kaflı 
Resmi yaoan : Nihad Pınar Jı 

- Evet! Ben geldim. iç, eğlen, çok 
yaşa! Helal "olsun! Doğrusu canının 
kıymetini biliyorsun. Ben de böyle ol· 
mak isterdim! Fakat elimde değil. Ho. 
şuma gitmiyor bunlar 1 Denizler ve 

fırtınular göı:ümde tütüyor benim 1 
Bunaldım, ey büyük Vasilevst Veıidi· 
ğin sırmalı elbiseleri getirdim. Artılc 

para istemiyorum. Oturduğum sarayı 

da bırakıyorum. hin \'er 9e artık gide 
yim. Çünkü biraz daha buralartia lQılıı
sam sıldıracağım. Soyukı:ak gemi, ya· 
prlacak yağma, asılacak adam .;,stiyo. 
rum, Sana verdiğim sözü unutmuyo
rum. Baı;ka sulara gideceğim. Senin 

- Deniı kurtlarından.. Korsanlar • 
~n .• Yıllardanberi gemilerimiz baıttn • 
!1ı7oc, matlarımız yağına ediliyor. Çar• 
~ar bomboı.. Vergilerimizi vercmiyo. 
'suı;. 

Vasilcvı kucağma ıserileıt bir ~um. 
;nlı sardr, uzattığı altın şarap barda
. ğınr son d21!'nlasına kadar .=çti. 

· Şimdi ihtiyar için: 
- Atın dışan ! 
Diyecekti. Fakat buna vakit kalma. 

dı. Salonun kapısından homurdanma -
ya benziyen sesler geldi. Sonra geniı 
omuzlu, kara saçlı, kara bıyı19ı iri bir 
adam ,görlindü. Bunun sırtmda k~n 
ellisesi ve belinde kılıç vardı. Sağ e,,li. 
ni kalbinin üstüne götilrdü, baş eğdi .. 
Sonra doğrularak etrafı süzdü. 

imperatorun eli havada kalmıştı. Beş 
kadeh kumral ~adının ~ıptak göğsiine 
ldüştü ve mırildandr: 

- Frankopulos !. (T_, i; l f cu .<ı ~ıı •.farıı rcl'iriııi::.) 
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~ cıııaAe•"•• 'naip. e&.. 
cet,'im. Ora\aTdan ana 4a ~aiye\er. 

yo\\arım. 

Arkasına baktı. Kucağında kocaman 
ve sırmalı bir bohça tutan upğma ·cm.! 
retti: · ~ 

- Getir onul 
Aldı, V~silevsin ayaklarının dnine 

koydu. 
Eski korsan eöyle~ Vasilevein 

içi rahatlıyor, yüzU gWümsiyordu. Sua 
tuğu zaman ayağa blktı bir masanın 
üstündeki kiolu kadehlerden birini aJ .. 
dı. Ona uzattı: Aynı zaımnda urtım 
okşadı: 

- Sana hak veıiyorum; 
Bu sırada bakıflan hlll yerde ıUrtl· 

nen ak sakallı adama iliJti. Bin:!enbire 
gözleri parladı. 
' Bu, gerçekten parlalıj bir buluştu: 

• - .Niçin yabancı denizlere gidecek. 
,an 1 Bat ıu ihtiyar ne diyor? Delir 
Jere tilccar gemileri ~kamaz olmuılar. 
ltoraan gemileri her tarafı doldurmll§.; 
Seni amiral yaptım. Donanmayı al, en
Jine açıl, korsan gemilerini yakalal 
§imd: zenginlik onlarda.. Etraftakilcı: 

\>u &Özleri takdirle ka.r§ıladılar. 
:Vasilen emretti: 
- Çabuk, amiral elbiselerini, amiral 

bastonunu, amiral kıhcıru bu yiğit ada 
ma verini 

Eslı;i korsanın da gözleri pırıl pınl. 
Clı. Av kokusu alan bir canavar gibi 
dilini ağzının içinde oynatıyordu. 

Bu haber her tarafa yayıldı. Birkaç 
gtln sonra Bizans donanması Bosforu 
'geçerek Karadenize açıldı. 

1 Eaki korsan cene eski kılığındaydı. 
Yanında hep e&ki arkadaılan vardı. 

lJu haberi alan korsarilar birer delik 
bulmuılar, ~edi kokusu alan fareler gi· 
bi sinivermiılerdi. 

Zavallı Frankopuloe günlerce dolq-
b. ·ufukta bir gemi görünce hemen o

1 
:tarafa aUrilyor, fakat bunun ne korsan 
ne de yabancı olmadığını anlayınca sö
vüp aa:yıyordu. 

Bir sabah gene ufukta üç gemi gör
oU. Donanmayı o tarafa çevirdi ve kaır
'\ıladı. Vardiya bağırdı: 

- Tüccar gemiler.: .. Vaailevsin bay. 
rağını taşıyorlar 1 

Eski koraanm gözleri döndü. Gemi
leri dikkatle süzdü. Hep;i de mümkün 
-0lduğu kadar suya gÖD\.ÜlmüşlerdL 

Deme~ ki tıkabasa dolduruimuşlardı. 
Kılıcını çekti ve homurdandı: 
- İsterlerse Allahın b<\yr&ığını ta§J• 

aınlarl 

.Ve haykırdı: 
- Rampa! .. 
Gemidekilerin hepsi de aynı ruhu 

t&§ıyorlardı. Hepsi de aynı cogkunluk. 
la kancaları kaptılar, Jalıçlanru çektt· 
ler. Biraz sonra üç tüccar gemisi tam 
manasile soyulmuş, içindekiler esir 
edilmiıti. 

Pranlı:opulos onlardan birine yağma 
ettiği mallarla erlrlerin yanımı doldur 
muı Bizansa gönderiyordlL 

Korsaıım elçisi, yığın yığın ipekli 
ve yüruil lrjumaılaın, torba pl>a a1tın· 

il-KURUN'UN ILAVESt 

At.\ asın 

Cevabı c•ı 
Colc tılcl bir ıarkı aıar n• "derlııdtn akae

der.: 
"Yenilik getlrcctlt ili 11olcu llGhndadır. 
Dolacalt gün renglle lcwumalcta htr ıe

Jıer .. 
B1111lnlen .,lmallQll o ıaelılr oJcuıdadır''. 

Boı baltıılar nvJdme hdld pabancı nedeni 
Oıltntn o yolcrınan acap ıddmı 11olt mu? 
64ılerl lclSr lcaıgunlar ııılımı içmeden 
Beni "l/trmdc .llltmiı gtinilm arıdan çok 

mu?. 

Bua o "A.tlds" ım lcl 'Atlal bile irkilir .. 
Duumuı olıa bu ıağlam adımların ıtılnf: 
Allaia tmudtnin 11iicü bile devrilir, 
Artıkça Jıauallmln o 11tntı pt.rdııtnl. 

~ 
Omuılar.ıma çliktn ıu haJ10hn 11ükündtn 
Kalam altın papacalc dülfinctmln dinini. : 
Yaıamak mümkün dlgt bir llln kalbinde 1 

btn, i 
Akrtplt.re can verdim rlQntlmeden lcinlııi. İ 

Sac l1lt.11enltl' için hakikat nt acıdır/ 1 
San'atın goz11a1ından çalacak tlmcu cırar. ı 
Sahili döven dalga aalılldtn davacıdır, , 
Dlnltd!Qlm rü:odr.da htp ılntlr masalı oor/ · 

i 
Rntoklı dam, susnz gijl, aQarır:z da4 baılorı il 
Buldau tarlalarına i1111ıtn reklrotltr, u 
Çamurlu 11ol, harap balJ, yeni mtzaı: taıları 
Kalbimin aynıuında sa11ıkla11an bir konur 

1 

lıırdıkra duygumu kııkançlığın diılerl 1 

1 
Sonsuz ufaklarımda akar ıalar ltrltmlıl 1 
Kuuular var 116dımda uadeder geçmiılt.ri, : 
Cihan bir avuç toprak, lrendt htr damla İl 

deniz. i . .. 
lsmall Sata Eagln ij 

'(•) Atlas, Mavritanya kralı id~ llAhlıır~ C 1 UAhı Jilbiterin oAlu Persee'ye misafir kal-
; makları tekindiAinden Persce onu omuz- i 
1 lnrmdıı dünyayı tnşımoğn mahkClm etmiş. ii 
İ tir. iı 

L:- H 
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lan, mücevherleri ve bir aıra esirini 
V aeilevıe sundu : 

- Bunlan amiral Frankopulos gön. 
der&. Vasilevsin payıdır. Arkası da 
gelecektir. 

ihtiyar adam salonun kapısında görün
dü. Hilngür hüngür ağlaıyarak Vaai
Jevsin ayaklarına lr:apandı: 

- Bize acıyınız ı Gönderdiğiniz ami 
ral; korsan gemilerini değil, bizimk.~le· 
rl vuruyor! 

Vasilevs bir ona bir de gözlerinin 
önündeki ıaltmlara baktı. lhtiyann ba • 
§ına lir tekme vurara'Hi sırtüstü yıktı 
ve haykırdı: 

- Kazancından Vasilevsin payım 
veren namuslu bir adam ancak sevilir. 
Sizin topunuz birden bu malın onda 
birini verdiniz mi? Ne yapalım, alıı
mıı 1 Onun da sanatı bu .. 

Sa""a\. ba"Te\\e\.leT\ ~ 

A. Babikyanın 
şan resitali 

Başarıyla verileQ 
bir konser oldu 

Geçen Cumartesi akıam üzeri Bey .;• 
• . . 1 

oğlunda "Fransız Tıyatrosu,, nda., İ• " · 
1 

tanbul konaervatuvanndan mezun mu •. 

gamı.iye A. Babikyan tarafından baga . ; 

rıh bir p.n resitali verildi. ' 

Söylenilen parçalar, programda; 4 

kısma ayrılmı§tı. 1 inci kısımda Y ohan
1 

Sebastiyan Bab, Kampra, Mozart; z
1 

ind kısımda Leo Dölib, Geni Sadero,. 

Gustavo Pittaluga, Yosef Ştravs; S ün~ 

cü kısımda Moris Ravel, Jorj Hü, E "' . 
mil Nerim, Şad Guno; 4 üncü lQsımda 

Cemal RepıJ, S. Parlrutaryan, Gomidas 
:Vartabet, Kurken A.lemph tarafmd~ 

vücuda getirilmit parçalar vardı. 

Mozartdan "Don J uan,, r, Leo Dö ~ 
libdeıı "Lakme,, yi, Şart Gunodan ''Ro

meo Ye Jülyet,. i aöyliyen A. Babikya

run taganni ettiği parçalardan Jorj 

Hünün "Ruyada ağladım'', Cemal Re. 

§idin "Ak koyun", Kurken Alemşahın 

"Şarkım,, tckrarlattınlllllf, en 'sonra, 

programdakile bittı~en sonra da, bat

ka bir §ar\r söylettirilmiJtir. Bu kon· 
serde bilhassa güzel ıöylenilen parça -

lardan biri de, Yosef Ştravsın ''Avus • 

turyaruu köy larlangıçlan,. ıarkısıchr. 1 

Enteresan olarak tertip ocı:Jen prog. 

ramda, daha ziyade küçük, ince, oynaıt 

parçalara yer ayrılmı§tı ve tatlı, munis, 

styyal sesli olan sevimli muganniye, 

bütün bu parçalan, düzgün bir teknik• 

le pürüzsüz olarak aksettirdi. Pro!P.sör 

CemaJ RC§idin piyanoda a'k.umaksızın, 

uygunlukla refakati de, prkılann tu • 

tuklaşmakııızın; bir çırpıida ortaya ko
nulmasmı kolaylaştırıyordu. 

Mugaruı.:ye, her parça tckmiHenince 
tekrar tekrar alk:ı§la.nnuıtır. Kendisine 

zarif 3 buket verilmek. suretile de tak..· 

dir Hadelendirilmiı Ye konserin muva!• 

fak olmasında hissesi bulunan piyanist~ 
., 

aynca alkışlanarak, kendisine ide bir" 
defne dalı verilmek ısuretilc takdir, 'ba
riz1eştin1miştir. 

17 den 18 buçuğa kadar süren ve. 

dinleyicilere uvkli anler geçirten bu 

pn resitali, kıymetf muganniye A. Ba" 

bikyan ·tarafından yalgnlda baıka hiıı 

konserin dalıa verilmesini temenni ri
tlrecek kadar ca.ziD .olmustur. 

~ "o"Mın. '1!'., ~"\"T ""-•--~ 
W"". b"'ll.a.\an da. bulul\dutu ~-.la
Pragda b\r bara gtd\Jor. O gece bt 
~arda entereB&D. bir numara. vardır, 
'1oks maçı; fakat. kadınlar arasıncıat 
J)pora karşı sıcak bir alAka besleyen 
İRobert, bu gibi mtısabakalan hlc ka
brmaz. Mühim maçları tercih eder, 
~ster be71lelmllel futbol maçlan ol
~un, ister DaTis kupası için tenle °" 
~nlan olsun: fakat uıt ıaevglsl, bob 
lmnısabakalannadır. O şimdiye de~ıı· 
)>lrçok btlyilk boksörtın ring berinde 
'karşılaşmalanm görmllştil; ancak, 
sporlarla allkalı hayatında. •••• kadna .. 
ların rlngo berinde kartılaşmalanna 
hlc mi hiç eeylrcl olmamıştı! 

Dolayıslyle Robertln bu barda ka· 
dmlar arasında gecen yumruklaşma
yı candan bir alAka ile seyrettiği tnh
mln olnnabiltr; bu kadınların her 
halde hakiki sporla yakından meşgul 
olmadıklannı 'f'e sırf bar mUşteriJert. 
nl e~lendlrmek maksadfyle ringe çık
tıklarını evvelden bilmekle beraber! 

'Hakikaten bu seyirle adamakılh eğ
lendi; bann bfitlln başka müşterileri 
gJbl.. ve bu arada mutat üzere bütün 

1 
rakibelerini yenen bir kadm, bassa-
ten hoşunn giderek. boyuna ona hak
tı! 

O gece böyle zevkli geçti. Robert 
ertesi gece, daha ertesi gece, hUIA.sa 
artık her gece oraya ayak bastı. Ka
"dınlar arasındaki maçlan merakla' 
'takip ediyordu; hele "g6zdesl" olan, 
Roza M. in yumruk atmasını! Derken 
Jloza bUtfin m~larda rakibelerini top 

tokun yenince. .Robert sevincinden 
kabına sığama.dı, "nakavt" cı boks 
ııamplyonu dişiye, kendielyle evlen .. 
meslni teklif etti. Onun şamplyonlu
#u kazanme.siyle şahsan ne kadar gu
rur duyduğunu, sevdiği kadının zafe
riyle ne kadar mesut olduğunu anlat.' 

' tı. Roza da, tekli! U~rlnde uzun uza
"dıya dUşUnmeden, muvafakat cevabı 
1 > 

,verdi. Dunun Uzerine delikanlı, res-
men nişanlanma.dan tlerlde karısı o-. 
Jacak kadını P...nnesiyle babasına tak
«llm etmesi rn.zımgel<liğini, onlnr n-1 

za g6stermeden bu izdivacı memnu
, niyetle göze aldıramıyacağını söyle-. 
di. Boks şampiyonu Rou. buna dara
ır o1du. 

Robertln ne annesi, ne de babası 
bu evlenmeye itiraz etUJer. Onlarm 
hiç blr diyeeeklerl yoktu. Bu 11uret
le de ~k geçmeden dtıttın, dernek 7&
pıldı. Fakat evıtllk hayatmm ilk dev
resi pek bahtiyarlıkla geçtikten son
~. yavaş yavaş anlaşamamashklar 

başgösterdl, bunlar gitgide toğaldı, 

n1Unakaşalar kavga şeklini aldı, fhtl
IA.flar mllhlmleşti, şiddetlendi. Arada 
"dehşetli bir gerginlik! GünUn blrJnd~ 
\10 Robert vaziyeti haddinden aşır\ 
'rahatsız edici sayarak, boks pmpl .. 
yomı knrrsı aleyhine boşanma davas~ 
açtı! 

, .Şampiyon karısından bıkan ıroca, 

cıavasmda acalp iddialar llert 8Qrt ., 

Kollarınızı sım sıkı 
bağladıktan sonra 
karşınıza Reçlp kah

kaha atan bir kadına 
ne yapa bilirsiniz 

Şeytan kulağı
na kurşun 

Boksör 
kadınla 
evlenen 
erkek 

işte böylece cezasını 
buldu 

7ordu. Anlatışına göre, karısı, ken • 
'dlelne eziyet etmekten zevk duyuyor
du. Kendisi. bir meslek s11.blblydl; bu 
roeelek icabı da sabahleyin ı,ının ba
~ına erken yetişebilmek için geceleri 
t.am vaktinde yatağa giriyordu. Hal· 
bultl, boka maclanna devam etmek· 
len bir ttlrltl vazgeçemeyen kaneı°' 

bu sebeple eve geceleri gec; Taktı ge-. 
Uyor; gellr gelmez de kendlslnl bay• 
il lıoyr:at,ça. ıı.reketle M&n4ıtı.Yorda. 

l\\.~ ~~ ~. 'h'l. .. "C\.~- .. ~\., 
1

ll.~n t>~ ._tm~. 'lle;nMa\n\ "bunun \.J 
c:,\ne aann1ş ""e amun\u bat;\a.mıştı~ 

"Daşlla. b\r defa da 1anar l1\r ciga.'r'ayı 
a~7.ına sokmuo, kendlsl \lrk\lp aınd .. 
nlnce, bu haline kahkahalarla katıla· 
11ıya gUlmUştU! 

Roza, ctgara hA.diseslni tasdik ~ 
mlştlr. HattA bu yUzden ı, mahkem ... 
ye de dU.şmüştil. ÇUnkU yorgan tutu,. 
muş, Robertln vücudunun bazı yerleri 
hafifçe yanmıştı. Kocası lle mahk8'1 
mede karşılaşmışlar, kar.ısı olan ken• 
dl!I, "kaka şaka" yaparak hafif ge
~.Jştlrllen kazaya sebep olmaktan iki 
gün hapis ce7.a5ını "kesenkes" k~· 
eliyle yemişti! 

Fakat lş bununla bitmcmlştf, ki;, 
Robert, bu ateşli lAtife tesiriyle sinir 
buhranına uğramış, asabı vahim su
rette boi.ulmuştu. Bu da işin ayn "fe 
ehemmiyetli bir cephesini teşkil edi
yordu. 

BJrdenblre beklentımedlk bir tıe"Y~ 
Rozanın kaynana ve kaynatası, dava.
ya karışıyorlar_ oğullarına "sahabet.
ellik" etmek suretiyle değil,' bllllla 
gelinlerinden yana çıkarak! Şahit m
fatlylc mahkemeye gelip, oğullarının 
aleyhine yürüyorlar. 

"ntrdrn birc bir şey oldu!" Oyle 
bir şey, kl böyle yepyeni bir vaziyet 
orta ya koyuşla boşanma davası, f&ŞI• 
l acak tarzda seyrini değiştirdi. Ro.
bertln sinir rahatsızlığı tesiriyle "no
torlk" bir yalancı olduğu, olan biten 
şeyleri kA.h aksine anlattığı, kAh ta 
hadiseler uydurduğu netlce11lne van-.. 
lıyor ... Yalnız biri mUBtesna!" Roza. 
nın da tasdik ettiği yanık clgara me
selesi, ki işte kocası da bu yüzden aı .. 
nlr hastalığına uğrayarak bu hale sel 
miş bulunuyor! 

Çekoslovakyada olan bu maceralı 

e\·lenmenln boşanma davası safbaaın
da Prag m.ahkemcsl, ne karar ven. 
yor? Robertln boşanma isteği redde
diliyor; fakat esastan değfl de, b~ 
başka bir cihetten .. Robert çekti~ D
nfr hnstalrğı sebebiyle "hacir" altına 
alındığından, bu vaziyette bir şlkAJ• 
te lstinatla şahsan dava açmak ehU. 
:'"Jyetlnl haiz değil, .. hukukan bu .,..,: 
1lyette bir kimsenin davası mesmu • 
lamaz, muteber sayılamaz. Ve işte d• 
layıelylc de, şimdiki halde red ! ! ... 

- Bakınız, bunu ben icat etUnt, .... , 
Driç oynıyan dörı kişiden biri ipret ,.. 
rine dillerinin ayn~ını dürttü mil, caa .. 
•i, bunu derhal hildiriyorr 

llaranl,,. 



39093 Numara ? •• 
Çek,ilen piyankoda, büyük ik
ramiye, üstüste 2 defa bu nu

maraya 'isabet etti '!. ....... 
39093 ün hikiyeai.. Pnıqa krallıit 

'clnlet piyangosunun kurulut tarihi o. 
lan 1794 ıenesinden itibaren 13 üncil 
pİYanaO çekiliyordu; .. , 1800 eeeeeİD .. 
~de.. Büyük iknmiyenia ~eceii aa 
aelip çatmııtı. Bir çift öbüz çocuk, 
llUIDU'&.11 çft<mek için aeçilmiılerdi. 

"Saadet trampeteüni çalmap el attı oı 

lar,,ve binlerce numaradan birer tane
•ini 'ikisi birden kanayıp, elleri titriyo
r*, bu numarayı olaryacıak olan kim-
9eye U7.attdar. Heyecan içerisinde olan 
o adam da, telifla kapbğı bülriilrniiı 

kağıt parçasını aleli.cele açb veyüksek, 
pürüzsüz sesle, neticeyi bildirdi: 

- Büyük .iknuniye, 39093 numara• 
ya isabet etti; bu numarantn sah.iplel'i, 
jopyekUn 30.1000 Taler :kazandılar! 

Kazanan bahtiyarlar, ecaba kimler • 
di? Berlin §ehri ahalisinden miydiler? 
Hayır, zu sefer Dansaig ve bir parça 

da Silizya, memleketin talihli .insanla -
nru barındıran sahalardı. Bu S izli ra• 
kam, arkadan \'e önden ·oltunuıta ayni 
tekli mubaf aza eden bu yekün, hemen· 
cecik herkesin ağzında dolafOW.ğa 'baı
lamışb. Kazananlan merak edenler, 
azlıktı; çokluk, saadet getiren numara 
ile alwdardr. Salonlarda, eYlerde, mey. 

hanelerde, bahçelerde, hülisa her yer
de bu mevzuda bir Çak §eY anlabll)'or
du. Bir çok kiti, ileride bu n...-rab 
lııileti tedarik etmek üzere, bir puula-
7a 39039 Ü kaydediyordu; bu puwlayı, 

Eir 

~ 

\\. 

cebinde ,itina .ile saklıyanlardan bazıla
n, e.ıerinde sönük lamba ıpi'rnda tek• 
rar 'tekrar gözden geçirip düıüncelere 
dlıılıyodardı. Pannaklan arumda tut .. 
baklan kağıt parçaar, evirip çevirirken 
çıtır çatır etb"kçe, bu esrar cWu •esler, 
talaa)'Jiiller kanatlandmyordu. lmkin
sn teJler, tahayyülle mümkün oluyor• 
da. o etki zamanlarda eksik olmıyan 
nıbmlardan ahkam çıkancı kjmseler, 
39093 rakamınm saadet ilahesinin te • 
veccühüne mazhar sayı olduğunu Ol'ta• 

ya atmalrtan geri kalmıyorlardı. 
Bu itibarla, ertesi keıide için bu san-

ıaıyonel 39093 No.ya kartı öyle şiddetli 
ve hararetli tchacümle rağbet gösteril· 
di, ki! BununJa beraber, bu numaraya 
bağlanııın ümitler, bu sefer yerine gel
medi, bota çıkb. Halta müteakip keıi
dedc de ibu numara çekilmedi. Ve ya
vaş yavaı 39093 unutuldu. Numara, 
aımnı kaybetmi!,.. sihrini kaybetmİ§ 

sayıldı. Herlr:es, artık onu umursamıaz
laıtı; ''yalnız biri müstesna!,, Silizyalı 
bir kasaplar kiıhyası, 39093 e sadakat 
gösterdi. Keıidelerdeki neticesizlikler, 
onun bu husustaıki inanıpnı aarsamadı; 
bu adam, boyuna ayni numarayı, aldı! 

1825 senesi geldiği vakit, 51 inci ke
ıide yapılıyordu. Gene "bir çift öksüz 
çoeuk, sandet trampctesine el attılar,, 

n bir çift numara çekip çıkararak, ıw
maraları söyiiyecek adama mattılar. 

O da, bu kağıt parçıJarmı elleri titri-

örnek ÜÇ 

~3trıa.-. 1 

-
tngiitcrede Susseks ey<•~etiride Bray

ton s~lindeki plajda, güneşlenen 3 
kız! Biribirlcrinc hemen trpkr bpkısrna 
bcnziyen, bu mayoları ve sandalları da 

'cir örnek dilber aarışm k.ız; üçGz doğ
muş •ıe filmde de birarada göriincn 3 
İngiliz yıldızdır. "Hopi kızkardeş .. ; 
Britanya Adasınrn, bulundukları yerin. 

,Çocuk sogrfi'rn1r~ 
lR.atii ıwiınlm., p.I ,.m, nwmfıatl, 

l>ilmece eilenceler.le hazrıiımc& 

Pazartesi gilnilntl 
bekJeylniz 

$ F IZQ..-Wlllltılmııllfl~ 

~ açb ve bildirdi: 
, - Büyük ikramiye 39093 numaraya 
• 1 
isabet etti, bu nwnanmın sahipleri t0P.9 
7ekun 100,000 Taler bunddar! 

Xaılı bir adam olan Silizyah baaP.-. 
' lar kahyası, ıuarla üzerinde clurdup· 

numaranın kendiaine bııhaiı ettiii eerJı 
veti evine götürdü, üzüntüsüz olarak

1 

daha bir kaç lene yap.dı ve bu suretJe.1 

sadakatinin, ıebetmm m~tmı i'Ör • 
1dü; pek öyle bol bol olımeımAcla bera • 
ber! 

39093 numaranın aaadet 1ıetiricil~ 
§Öbreti, ansızın tekrar dörtbir taraf( 
çmlatb; memleketin en vzak, en sapa 
taraflanndan da bu numara isteniliyo:-
du. Fabt, artık ayni numaraya isabet 
vaki ·olmasının arkası kesildi. 1825 den
ber.i .... 

Buna rağmen, Alma.nyada bu numa
ranın uğurunu unutmryanlar, timdi de 
vardır. Kim bilir, belci de?!. 

Bir alman mecmU3sı, ''ihtimal,, di • 
yor ve biz de '' •.• bak oyunu 3 dür!~ 
manasına gelen bir Alman atalar ıöziy
le, önden ve arkadan okumakla hep ay• 
ni neticeye vanlan 39093 ten ıdaha bir. 
§CY beklenilmesi yerinde olduğunu be. 
lirtiyor; kesenkes değilse bHel 
Şimdi bu yazılan okuduktan sonra, 

ihtimal bizde de bu numaraya bel bağ
lryacaklar, bunun pefinde koıacaklar'. 
bulunacakbrt Ve ... netice ne olacak a-

ı 

caba?. Bunu hiç tüphesiz zaman göste-
recektir!?... · 

kız 

"' 
-~ .~ "'b:,__, ~ 

cie güneşli geçen bu Martın bir günün· 
de. yany<Jna yatıp bu resmi ~ekt.:rmit
ı-=Ur ... 

• 

Ede6r§o~.· -
Şamda gece 

alemleri 
YAZAN: Dr. Cemil sareyrnan 

Ş am.sokaklarından bir nehir gl· 
bl ~amurlu suların gectıtt Bi

·7ah ve yağmurlu bir gece ... 
Arabaların lclnde pelerinlerlmh;e 

bürünerek,· yoldan gec;enlere meralı: 
Ye tecessUs ihtiyacı veren btr kame 
olmuştuk. Bize Şamın eğlencell bir 

' gecesini vaadeden eski ve kibar bir 
nlleye davetliydik. Böyle glzll ve 
esrnrlı geceler Icln düşünülerek 1ntl4 

hap edilmiş derin ve karanlık bir so
,kaktn, içerdeki sesleri sfik{ln ve zul· 
. mcıt Iclnde boğan eski bir Emevt bur
cunun altında, alçak bir demir kapı

'nın önünde durduk. Ynğmur, başla
'rımızın üstline dolu taneleri gibi şid
detli düşüyordu. tçerde bizi bekle
)'enler vardı. Bir uşak, kapıyı nça
rakı 

- Tefaddn!U ..• dedi. 
Bu kUçük knpıdan, başl:ı.rını eğe .. 

rek geçen yirmi z.ı.blt vardık. 
Büyük tnş avluya, kaanm sesleri, 

aydınlıkları aksediyor; sazendeler, 
;reni gelen misafirleri, neşldelerle, 

kasidelerle karşılıyorlardı. Ev sahip
leri, güleryüzlU kibar insanlardı. Ml-
1sflfirlere <'ski arap evlerinin bakır 
Jhrlklerlyle kakuleli kahveler, gUzel 
,kokulu turunç şerbetleri ikram edl • 
yorlardı. Hayuzun etrafında, içki f • 
'~enlerin sUslU tabaklan dlziliydt. Dı • 
farda yağan şiddetli yağmura rağ -
men kaanın ılık yaz bavası, insana 
hararet ,.e neşe verlyor.du. Blrlhlrle
rine bakışan gözlerin manidar suali
ni , ev sa.hibi ce\·apsız bırakmadı: 

~ t
,~ 

. 

-· 

$ 

..__ 
• 

Dr. CemU Süleyman Şam.da 
askerken 

lizcrlne koy.. Orada. helcca11mu elin· 

le ....... " 
Arnpça b1lcn birisi, bunları birer, 

M.rer tel"f1llnıe 64/Tor~ lçlr/de11, 7t1DUJ,as. 
, ıea bl&bedealerl1 salcllt re bOrmetfr 
'Alaret ed.lrordu. Sonra gene devam 
,19tt1: I 
~ ".Ey ce7Ian gözJU çöl dilberleri .. ; 
ıSaçlarnı gecelere hayat \'eriyor; göz. 
terinin nuru gtlneşlerl aydmlatıyor4 
Bent do aşkın, glineşlcr gibi yaktT .. f 

lli'akat sen, hayat Teren geceler kac:lar 
saJdn ve gU.zelsln ..... " 

1 Şimdi herkes, bu yüksek Usanı, bu 
belli' ve sebhar musikiyi derin bir. 
huşu, tclnde dlnleyordu. Kaanın 109 

• · taTanına. eski bir mabedin silkfln ve 
.nıhanlyetl slnmlşU .... 

~ Kaside bitti: hepsi birden Mısll' 
bestekArlarından DAvild Hllsnlnln u,.. 
vaktan ağır ve sanaUI bir bestesine 
başladılar. Utlarm, kanunların muaı .. 
ki kasırgaları içinde, sanki eski Ka.. 
hlrenln gUllerl, yaseminleri açılıyor: 
uzaklardan gelen dalgalar gibi, her 
nağmeden bir enin, bir figan yUks64 
Uyor: bazan Nilin rUyaya daldığı sa.. 
kin ve mehtapll geceler gibi, her şer, 
bir hUzlln, her şey bir hUlya oluyor-
du .... 

}JzzclırU. vclabrs&n, ravdatnn lllnır 
şak ... Velverdu vclyllseınin ccnnctun 
lllmuştnk ..... 

Arap muslklslnl anlıyanlarm göz .. 
lerinde, yanan ve tutuşan bir aşk nr• 
dı, musil;:i, ruha bir şıfa gibi hulül e
diyordu ... 

Fnsıl hittikten sonra herkes, unu .. 
tulmuş bir şeyi hatırlayarak kalktı

lar: kadehleri doldurdular; zevk ve-
ren, neşe veren acı zehri, silze sUze, 
seve seve lctııer ... 

GP.c~ yarısına doğru yavaş y:>.xaş bir 
uyuşu k1 uk sin on çehre lerln Uzerin
deıı, birdenbire sevinç dalgasının ge~~. 
..tlğl farkedlldl: kapıdan, bllcziklerln' 
sesi, ipeklerin hışırtısı işitildi. 

Direr birer içeriye giren mug~nnı .. 
yelcrin, rakkaselerin incilerinden, ol· 

(Sonu 10 mwu ,,sayfada) 

- Affedersiniz, beyler .. dedt. Mu
~nnnlyeler, tlyatro dönUşU gelebile -
cekler .• O zamana kadar kendi ken -
dlmh:e o~lenebilirlz .. 

Bir :numa;ralı şık kadın 

Mısırın güzide bir saz takımı, arap
larm hisli ve dokunaklı nağmeleriy
l e, bl7.e, Nllln m('btnplT gecelerinden, 
Afrlkanm muhteşem .gruı>larmdan 

hatıralar getiren neşideler okuyorlar
dı. Bu nağmelerin, bende, Uk lşlttl

i~im ozan sesine benzer ruhant lılr te
siri vnrdı. Kaside söyleyen Mısırlı
nın ynnık ve lhtlzazh sesinde, beni bu 
tıJemden ayıran, topraklara surun -
meltten kurtnran başka bir ilham, 
başka bir kudret, beni varlığımın t -
çinden alıyor bu arzn mensup olmı -
Yan rUynlnra sUrUklUyordu: 

''Pok çok sevdim .. diyon1u. l'('k çok 
ı:-tmıp f,.'-Oktim •• A~kımla ı~~h,...a Pd('r
"in dlye onu senden ~i7.lc!1lm.. l~Aer 

elJ:>fliV<'tn lam:ınt elmPk isterst"n, gf'l, 
l,uln!dnrmı, m<•uırnn<Jn toprnklnrm 

Pııristcki en meşhur motlıı nıiicsscsclcri -
11in şefleri, her sene oldu{!u gilıl hu St!ııc 
tle müşterileri anısında Parisiıı en şık r.i· 
yinen kndıııım seçmek üzere bir oukel ac-
mışlnnlır. Arnlnrındn tnnınnıış terzilerle 
urlistlerin htılunduQu jüri; \'tı7.İ)'Cli sözden 
ı:ccinniş ve r,eçcn srnc olduğu gibi hu se
nr de \'indı;or Duşesi, 1 nuınıımh şık ku
ılın snyılnıışlır. '}:osnirc göre 2 numnrnlı 
şık K<'nt Dü~csi, 3 numaralı şık Prens Ağa 
Hanın karısı Hl'gum Ağıı llıın .. 4 ve 5, ve 
~ırnsiyle di~cr nunınrnlılnr, ~unl:ırılır: Bn
roncs Erl:ıngcr, Misis Pellovs, B:ıroıws 

l\illi Bo~ilıl, Misis Hurrison Vilrcms, Mil
licenl TI:ıccrs P.nlkolm, Kon!t•s Hnvgvils 
flrv<'ntlov \'e Leydi Mavntlınllın. 

Bıı ltı">nifc nnrnrnn. şıklıktn Amcriknlı
l:ır eltsrriyctledir. Yıılııız aslen Elen pren
sesi oları l'eııt Uüscsi, Frııııc;11. cılnrı l~rcıı 
sc~ Bt'ıcıırn M!a Hını, lrıı-ıilh: ol:ııı 1 f'\' ıll 
l\(<t\'nlh:ıllın, seçilen 7 Aınerl'knll\'n lrnro;ı 

:ı A'·nıpalı<lır!? ....... 

0 ~= m-r rs u'"'1 -.•r d ._ 
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Kadınların 

şımarttı~ı qıldız 
Or t a t ahs llll, fakat iyi bllArdo 
oyoıyan Klark gable'e ilk defa 

şunu sordum ı 

Bir kadının 
ikarekterini 

nasıl an larsınız 
:tlUU&8U..-. ........ --·--·-••aa-.. u-.-:• 
la • I 

~ A nlatan : İJ 
ı! Turan ı 
~ Aziz :i a:---- --·- 1 

Verdiği cevap. 

"Çok ba$i ayaklarını 

K LARK Gebl'i tanımıyan kimse 
kalmadı. Bundan beş sene evvel nk rollerini oynaın.:ğa başladığı zaman 

IJu köylü çocuğu ile bütiin Holivut a· 
~ay ediyordu. Fakat çok sürmedi. Baş. 
lk,ıl jönprömiyelerin papucu dama atı]dı 
fve bir sene zarfında Cebl Holivutta 
~eşhurların arasına g.:.X-di. 
, Giyinmesini ve yürümesini katiyyen 
ıbilmiyen Klark yür.ümek öğrendi ve en 
son moıda elbiseler içinde gczmeğe baş
ladı. Bir iki sene lçinde sinemacıların 
\gözbebeği oldu. 

istidadı Ye vücudünün teşekkülün • 
oeki güzellik sayesinde günden güne 
yükseliverdi. Bilhassa lçadmlar bu gü
scl erkeğe ftşık oldular ve yine kadın. 
lann sayesindedir ki Gebl 'bugünkü 
nıevki.:ne elde etmiştir. 

Bugün bütün Amerikada kadınların 
ağımda Klark'ın dedikoduları çalkan
,nıalc,tadır. Bundan on iki sene evvel ö
ı]en zavallı Ruldolf Valentinonun yerini 
bugün o tutmuştur. Hmta diyebilirim 
&i Valentinonun aşk rekorunu da kır -
'ınıştır. Holivuta Gebl'e "Demsey vü • 
'.vutlu Valentino,, adını takmışlardır. 

!Evı.:. kadınlar kocalarını terkedip gece 
ve gündüz bu yakışıklı adamın yolunu 
~klerler. Kaloforniyanın en güzel ıdil· 
berleri Gebl'i elde etmek jsterler ve 
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muaqene 
her sareye başvururlar. 

Kendisini tooıdığım zaman yaşlı fa
~at güzelliğini iyi muhafaza etmiş bir 
zengin AmcıikaJr ile evli idi. Misis 
Gebl'i matbuat balosunda bana takdim 
ettiler. Zayıf bir bayan. Oldukça da ki
birli. 

Misis Gebl'e şu suali sor':lum: 
- " Bütün dünya kadınltırı kocanız. 

la alakadar. Onu seviyorlar. Kıskanmı., 
yor musunuz?,, 

Güldü ve cevap verdi : 
- '' No Mister l Benim olan bir şeyi 

nasıl kıskanayım. Buna bilakis pek 
memnunum. Hatta gelen mektup - , 
lara bizzat ben cevap veririm. Gebl'in 
onları okuytJCak vakti yok bile •.. O sa
dık ve ideal bir kocadır .•. Geçici flört. 
ler içfo yuvasını yıkmaz ... !,, 

Gelb'in hakiki mazisini bilen pek az 
kişi vardır. Bildiğimi rötuşsuz anlata· 
yım bu artistin ınazi&:ne beraber göz 
atalım. 

GEBL HOLIVUT YOLUNDA 
Gebl fakir bir çiftçi ;:.ilenin çocuğu· 

dur. Günün birinde çiftliğe güzel bir 
hizmets:J gel:yor ve Gcbl'e aşılı; oluyor. 
Az•bir zaman sonra Gebl'i sinemaya 
girmesi için teşvik ediyor. 

- "Sen Holivuda git. Ben sana para 
bulurum,, diyo.ı: .ve sehre inip teyzesine 

ederim,, 
saklattığı, biriktirdiği parayı alıyor vf 
.Gebl de yola çıkıyor. 

Holivuta var..:ı Gebl i§ bulamıyor. 
Stüdyoların kapılarında bekliye bekla. 
ye canı çılayor. Parası bitiyor ve ıü :~ 
rünmeğe ba§lıyor. İçinden hiımctçl ıa-i 
za küfürler yağdırıyor. ÇünkU sürün), 
snesine sebep odur. · · 

Bir gün açlıktan gözü kararıyor ve 

~ .scwıı ~ ·inci ıavf ada 

~ -- ----·- -....__..- ----

.. 

Kaöeh\ewa \ç\ncle· 

Gözbebekleri.nden ışıkı·a~ ••••• 
Dün geceyanSI 
!Bizi 
Sallandırdı ham"lı koltuklarda lç1ö(I 

Pul pul, 
Darın turuncu 1.ŞJkları 
J>ökUlllrkea şaraba, .. ~ 
'Kadehlerin lçl 
Gözbebcklerindcn ıŞık vurmuş 
Gibi gelmişti bana ... J 

Orada 
Se°Çer gibi olmuşnnn l>ay~oi lialtısları.. 

1 Sıcak, seJYal 
J>crinle~cn ruha akıştan *'"'J 

ı . ,__ --
f :ve llaila 
l il"aslanırken koltuklara, 

' Darmadağın kabkahıılan 

Sarmıştı bu dört kişilik .JmUD1n.Jiar11tı1 

Diln gecerarı~ı 
Gözlerde parıltısı 
Sönmüş bir kııdmıİI~ 

Canlılığuı 

izi 
_Basta, yorgun, <lal~ 
Gözlerden silinrnlş. 

Dcyıız ~arşaflnr nrnsmcm.-
1Didinınlş, 
:Kaskatı nzruıırken o 7atalcf.ıf; 
~J>onukla5an gözlere, k~ı.taklan 
Sapsarı inmiş. 

Didinme, .• dinml.5t 

Şimdi tirpcriyorom 
Hatrrlaymca şarapta batiışlı\rı~ _tiaygml!_~, 
Sof,rnk 
Bir ül'pCrlşle knrış!Jor jclm, 

inun akşamki ncş'o 
'Nerede? 

O şarapta i~tlğim 
Pul pul tunıncu şarapla - i~Uğlllf 
Bakışlar, 

SönUkleşen gözbebcklerindenmf§ 
Gibi dnygum. 

J)urgu num, 
Sesim bo~k: 
,:Yorgunum. 

Şimdi koltoJ;,'1lm<1n. sallnnınırorum: 

Uzaktaki cazdan gelen 
Sevinç giirUitUlcrlno nldnnm~·.nrıwı .. 

Dün geceki sarhoşlnkmnş! 

Rnlılarumz JlCnlclcnirkcn bizim 

(A)'Jll saatte 
ılJJr ruh u~oş! 

~
Bb ruh? HaJir, belki beş, on 

lki Jblerce, binlerce 
iyon, milyarlarca ruh .. , ' 
lıptan ayrılarak .k~VD.J~~~·~ 

1Nereye? 
ı ı • ...... İ! l 

Neye? 

l ·ll••••ı9•1 1 

ırumc? 

' • 111 •••••• l 

ıj'J? .? 6.U.IU !_1 f 

)ffilJMED AET.1M 

..-Ullllltıa 111ınınmııı1111uırınıııuıın11111ıııııııııuın-'m lW mun111ıı mıııııı""' 

Bir karnaval 
hatırası 

Fransadaki büyü~ ihtilal denilen 
ibtilfilin tesiri, orada müteakip yıllar· 
da da devam etmiş, insan hayatına hi~ 
m.: hiç kıymet verilmiyen ve boyuna 
seller gibi kan akıtılan bu ihtilalin te -
siri altında, müteakip yıllarda da en u
fak bir sebeple kan dökmeğe temayül 
gösterilmiştir. 

12 Şubat 1820 deyd.:; bir cumartesi 
günü .. Karnaval mevsimi Paris .. Şehir, 
~arnaval eğlenceleri içeriS:nde yüzü • 
yordu ve Kont Greffulhe, sarayında 
mükellef bir maskeli balo veriliyorou. 
Kont, uzun zamandan~ri gizliden giz
liye, tçin için yanıp tutuştuğu Pren:;es 
dö Berriyi de davet etmişti. Prenses, 
bir kraliçe kostUmile göründü, Kont 
Greffulhe de aktör Potiyer kıyafetinde 
ortaya çıktı. Bu aktör, o vak,it bilhas. 
sa meşhurdu. Oynadığı mevzuu Yunan 
esatirinc!en mülhem bir eserde de, kız
lan Danaidleri geceleyin kocalarını öl
dürmeğe teşv.:k eden me§hur Danas ro
lünil temsil ediyordu. 

Balo, sonuna yaklaşmıştı, dave,liler 
yavaş yavaş gid.:yorlardı. Kont, Pren
sesin elini tuttu ve uzun uzun, !derin
den derine gözlerinin içine baktı. Tam 
o sırada Prenses, sanki büyülenmiş gi. 
bi hançerini yokladı ve sarardı; dudak
larını ısırdı. Demin Kontun keoo:sine 
verdiği hançer, muka\rvadan değildi; 
sahici hançerdi. 

Aradan 24 saat geçmişti ki, Prenı 
dö Beriye öldürülmüş buldular. 
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Gabrieıe 

d1Anuncio 
.(7 inci sahif adan devam) 

nlişler bulmak hususunda devamlı a • 
raştınnasile, tasannu ifratına vamuı • 
.tır. D'Annuntıiyo. edebiyatın bütün 
ubalarmda tcfne toplamı§tır. 

D'Annuntsiyo, politikacı olarak da1 

pir olarak şöhret edindiği k&:ı:lar meş· 
hur olmuştur. 

1890 dan 1900 tarihine değirı 

mcb'uslar meclisi azasındandı ve sonra, 
1912 de Tarabulusu İtalya tarafından 

0

ffgalini barraetli harp nakaratile öve
rek. İtalyan m:Iliyetperverliğinin ruhl 
've fikri sevkedicisi olarak ortaya çık .. 
mıştır. Dünya barbinıde tayyare zabit. 
liği sıra&ında bir gözünü kaybetmiş, 

miralay rütbesini elde etmiş ve bir tay· 
yo:.c filosu, Gevkile Viyana üzerine ka· 
dar uçurmuştur. Harp bitince, ideali o· 
lan Gzı.rib<ıldiyj. taklitle, etrafına bi,r a. 
Jay gönüllü toplamı§, bunlarla Eylfil 
1919 da Fiyumeyi işgal ve İtalya an. 
mma bu ıehrin ilhakını ilin etm:ştir. 
:1924 de. d'Annuntsiyoya, önce Fiyume 
Kontu wıvaru ve çok geçmeden de 
Jdontenevozo Prensi unV--"111 verilm.i§tir~ 

Garda gölü sahilinde Gordonede, o
raaa ö1cn Alman Sliıni Vilyen Foda ait 
bulunan bir Y:.Jlayı eline geçirmiştir. 
Sonradan kcndisile filim.inin dul karm 
arasında bir mlicadelc alevlenmiş ve 
hatta iş açığa da vurmuştu. Kozi:na 
N'agnerin il\ evlenmesi. Hans fon Bü. 
lüvla evlenmesi neticesinde doğ-.cı lir 
kızı olan Todun dul kansı, Danimar -
kanın mc§hur kadın muharrirlerinden 
Karin Mihpelisin yardımile, GA'nnun
tsiyoya karşı, Todun mirasını kendisi· 
ne teslime için neticesiz kalan b:r mil· 
cadele •çmıştı. 

Gartla gölü fk'.i!ıilindeki malndneyi, 
Vılla IUrgnakko yahut da "Vittoriya
Je,, denilen binada, şair, cisancvi ihti -
gamlı bir şc'J9lde değ.:şiklikler yaptır -
DUfbr. Kendlıine hediye edilen .. Pug• . 

di. Köpek gitmesine mani oldu, sonra 
onu yakalamak isteyince. beni ISU'dı. 
Tüfek aldım ve onu. öldilrdüm. İşte bu 
kadar,. 

Jil'in ,elleri, ölmlie köpeği. okşa.yor
du. 

- I{ardeşini çok iyi tanıyordu •.. O
na ne diye saldırncak sanki? 

Keskin bıçağını eline aldı, onunla 
köpeğin yarasını kanştmyordu. 

- Sen ne dersen de, köpeği sen öl
dürmedin, çünkil yaradan çıkardığıİtı 
bu lı.~n tüfek kurşunu değil, bir 
tabanca kurşunudur. !şte bak! 

Bunun üzerine Giglia bir şey söyle
meden odadan çıktı. tçerdeki odada 
eşyalarım toplndığı işitiliyordu. Gig-lia 
elinde küçük bir bn.vuJJa evden U%ak -
laşırken, tan yerind<!ll, sönük kış gü
neşi. yükseliyordu. Jil de, köpeğin so
ğumug cesedini hfila kuca.ğmd:ı tutu
yordu. 
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S amda gece alemleri 
(5 inci Sayfadan l!evam.) 

mnslıınndan odaya, bir parıltı yayıl
mıştı. Renklerin. ışıkların fc;lnde, çeh· 
reler ,daha canlı, daha manalı görU
nUyordu ... 

Vakit geçirmediler. Herkes geno 
kalktı, gene havuzun başına UşUştü. 
Kadehler tekrar doldu, meze tabakla· 
rı tekrar boşaldı. 
Kadın sesi, kadın zevki, kadın ne

ıest. .• Musikiye başka bir hayat, baş
ka bir ahenk veriyordu. Nağmeler. 

biraz daha tatlılaşıyor: sanat biraz 
daha yllkseUyor; lisan. biraz daha mil • 
esslr, biraz daha sthlrkA.r oluyordu. 
l'orsıın gözlerin hülyalı bakışların .. 
da. gecelere hayat veren siyah saç • 
lnrm esrarlı gölgelerinde. bu haya .. 
tın bize muamma olan ateşleri, lbti -
raslarr yaşıyordu. Biltün Suriyenin 
:y1lreğlnde. onlar, slSnmtyen bir ateş, 
PU'kiln bulmıyah hır hırs. bir heyecan 
lllfler. Bütün memleket, bu fklimlerdo 
aşkı, zeTkf, edebiyatı, musikiyi yaşa
tan bu kadınlara. serYetlerlnl, saa
detlerini dökerler; bir na~me için bin 
ah çekerlerdi. Her birinin yüzlerle 
Aşığı vardı. Fakat onlar, bütün o ha· 
~ınelerinl, elmastannı önlerine döken 
Jere, g1lneş doğuncaya kada.r iltifat e
derler; altınlan çantalarma. koyup e· 
~n kapısındnn sokağa. çıktıkları sa· 
nlyede bJr başka mahrnk olurlardı ... 

nu geceyi. hepimiz pek neşeli ge
çirmiştik. LA.mbalar sönllp, pencere· 
ferden içeriye sabahın ilk pembe ışık
lan girerken. rakrs h!JA devam edl· 
yordu. Gölgeler. neş~lerln ü:r;ertnden 
bir hfü:lln gibi geçti; tunç zlllerln sca
lert, birdenbire kesildi. Artık zevkin, 
60hbetln sonuydu; son olan her şey 

liya .. adlı harp gemisini bahçeye koy. 
durmuı ve orada miSôfirler gelirken 
kendi clile top ateşliyerek. gelenler! 

· top atmak suretı1e selamlamıştır. Uzc· 
rinde l;abrama!llıklar gösterdiği "Maas,, 
torpidobotu, aşağıda, göl üstünde dn • 
nırdu. Villada bir ••n'Annuntsiyo Mü· 

zesiı, kurulmuştu ve birçok kişi tarafın· 
ldan brıyretle gerilmekteyd.:. 1927 Ey -
tülü başında le.endi açık hava tiyatro -
aunda fevkalade bir müsamere, bir ga· 
la m~mercsi şeldinde dramlanndan 
birini temsil ettirmiştir. Bu hadise, bi. 

rinci smıf bir sansasyondu; o zaman tek 
duhuliye knrtı, 1000 lirete satılıyordu. 

1928 temmuzunda, Vcn .. d:k şehri, o
nu fahri şehirlisi yapm:ştır; l 928 den 
iki sene evvel de Frankavilla at mare
de doğ.duğu ev, İtalyan milli cmlfildnc 
katılmıştı. Her sene 'G~biyc'e D'Annun
ts'.yo, Mussoliniye bir name yoll:ım:ık 
itiyadındaydx: ayni zamanda d~ bir he. 
diye gilrtiderirui. 1925 mayısında, Duce, 
Gorc!oneye gitmiş, kendisini ziyaret.~le 
trı!tif etmeği göıı:etmiştir. 

G~çen sene, Markoninin ölümünden 
son:-3, d' Annuntsiyo, Jtalyan Kr-.lli~ 

Akademisi reis!.!l!inr. uccirilınist: 

;gibi bu da hazin ve mfiessfr oldu .. ü 

YU ksek pencerelerinden hatif btr; 
rşık giren kaanrn yaldızlan. zfynet-4 
!eri donuk ve müphem gl5rilnByorducl 
Koyu ceviz oymalı kl5şelere, gecenin! 
son karanltklnrı sinmiş; mugannly~ 
Jerln sararmış ve gölgelenmiş çehrı 
)erinde, uykusuz geçen bUtün bir ge-1 

cenin yorgun çizgileri belirmeye baş1 
lamıştı. Artık yavaş yavaş gitmeye• 
hazırlananlar oluyordu. Tefler, çal~ 
gılar torbalarına gtrtyor.; atktlar~ 
mantolar toplanıyor; havuzun kena'"J 
rında son kadehler doluyor ve boşa 

1 
lıyordu. Odada meclis sonlarının ~ 
~r ve durgun havası vardı. Sesler bO"j 

ğok ve kısık çıkıyordu. Tfitün ve nar .. 
1 

glle dumanları, bir bulut gibi ağır Bj 
~r sftzfilerek, köşelere ini). •or; şarkı .. ~· 
lann akla gelen nağmeleri, bu gece .. 
nfn hatıralarından kıılan akisle.r gibi 
kesik ve mtlphcm, ağızlarda dolaşıı 

yordu. Düşünmeden söylenen sözler,] 
thtlynrsrz yapılan hareket1er, nhenglj 
bmmlc sazların knlağı tırmalayan tat°' 
sız nağmeleri gibi asabı bozuyordUc' 
Otede beride, sebepsiz kahkabnlar111 
yerinde olmayan sitemler, muahaz~ 
ler duyuluyordu. Birisi bir köşede, 

esnerken. bir başkası, gözleri knpa•'. 
1 

nan btr arkadaşını, başka bir köşeye 
sıktştırarak, m:un bir hlk!ye anlatı-! 
yordu. Duvara tutunmadan yllrüy04' 
meyenler, knpıdan c;ıkarken eşiğin u..1 
zerinde sendeleyenler, bir kanapeye 
boylu boyuna uzanarak uyuyanlar 
"Vardı. Arada srrada, başkalarına gö·ı 

rünmeden, yavaşça sokak kapısını a•; 
tarak çıkanlar oluyordu. Dfitnn bUi 
lrnlabaltktan, nihayet, ev sahibinin,: 
gitmelerine ruilsaade etmediği blrkl\ÇI 
ldşl kıılmıştık. Taşlrktakl ha\"llzun! 
)'anma, bnygm kokulu yasemin dal-i 
larmm nıt.mn, temiz bir kahvaltı sof1 
rası hazırlanmıştı. Kekfklerle yon, 
cnhrl a h"slerımiş taze inek Rlitil, Ce .. 
ramnnadan getirtilmiş nefis koyu~ 

knymağilo. Sahnayamn kokulu sllzme 
balı, hu güzel bab:ır sababmın, lnsa .. 
na can ve kun-et veren leziz bir gı. 
dasrydı ... 

Ayrrlmndaıı evvel, c;ardnğm altın· 

da, son neşiydeyi dinledik. GUzcl bir 
kııdm. bize bir veda. kasidesi okudu: 

••ncn.1 ölfim dlrarlarına.. sevke.ten 
aşkından şikfiyct ediyorum zannetme. 
lfUrak o kndnr ncı ld, c~r :ışkın o1-
nuısnydr, ölüm, bir necat olurdu .• 
Jiumlıll'a sızan kn.rdt".şlerin kanı, so
ııJn gül ynnnklarmın üzerinde doğan 
~tnklnrn hcnrlror.. Ölüm bile bana 
seni hatn-ln.hyor .• Gel, ıtözlerhıl hir 
,cfohR ~iister •• Bn5ın1 1..-alblmln fü~cıine 
koy ki lı<>IC<'nnmı sUkıin hulsnn .. Ya
naklnrnun gülh~ti mezRnmdn ~11· 
f:Jn ....... 

"22 ~u lı:lt ı 9 as• 
- Anlrnra vapunı-.. 

Dn. OF...M1 r, sUJ,}<~flfAN 

-JJFU##OUn.!"rım .i'r.aJ.,r:.ar,. .ruh - ~,. 

.ahaı;rncUı yol aç.11:1 iJd Jdn:ucye a&hlp 

olmuJtur; Cozuc Karduffi vo Gabri• 
iyele tf'Annuntriyo Karduççi öldüğU 

pn. d'Annuntsiyo bu büyük §airm 
:Jcendieline, en yüksek tepeye götüre .. 
,ccğl lir mefale tutugturduğunu söyle .. 
'mişti. Karduççinin ölümile umumi hafP. 
ı arasında eeçen pek az ıene içerisinde, 
1 d' Annuntiiyo, havada ~olaştığı halde 
hiç kimsenin sezmediği mücadele cçin 

' milletin ruhi ve f~i hazırlığını tamam
ı lıyordu. Harp esnasında, §air, İtalyan 
ı milletine imtisal örneğini IOOece sözle 
!vermekle kalmadı. filen de imtisal ör • 
neği oldu. 

'ı Harpten aonra, cesareti kmlarak in. 
zivaya çekilmeği tercih etti: bununla 
beraber millete tebliğlerini ibUiğ ede "" 
miyecek kadar kendi cçine kapanmadı. 
D'Annuntsiyo, aon zamanda hemen he· 
'men efsanevi bir şahsiyet şeklini almıı· 
1 

,;lt. Fakat ya§lyor. Ve ~taplannı genç. 
liğinde iştahla okuyup hazmeden ve 
§airin hareketlerini hayranlıkla tam'.p 
eden bu nesil, bUyük şair d'Annuntsi • 
yoyZ> ne borçlu kalınası icap ettiğini, 

asla unutmıyacaktır. 
D' Annuntsiyo, henliz gençlik sene • 

terinde de, ttalyada meşhurdu. Al -
'manyada Kari Fol~llerin dah.:yane 
'.tercümelerilc tanındı; fakat bilhassa, 
karşılik,lı olar<* sıla bir dostlukla bağ. 
h bulunduklan Elconore Duze vasıta• 
,sile. ilk ıairin ismi, Almancada ilk de
fa olarak, asnn başında ''Ateş,, roma• 
nırun bir tercümesi üzerinde görüldü: 
Dw:e ile şairin kalb macerasının hiç 
'çekingenlik göstermeden, c:tpaçık anla. 
tıldığı bu roman tercümesi üzerinde, 
Duze delaletile onun başlıca eserleri 

'.seri halinde bütün küre üstünde öğre • 
nildi. 

Bu ttalyan kadın, büyük. haile artİ.$
,ti Eleonore Duze, Vlyanada da şairin 
bildiricisi olarak eserlerinde başroUeri 
oynadı. O zamanla. Raymund Tiyatro
auna Kudüse gidilir gibi giı&liyor ve 
Dw:enin "Franceaka da Rimini,, nin 
bol bol çiçeklenıniı. hassasiyetle sulan. 
mı~ mısralarını söylemesi d.=.nleniliyor· 
du: bu kadının rehberliğile ''Ölü Şehir,, 
harabelerinde dola§ılıyor, sesinin ahen· 
gile "Cokonı:la,, run uçurum derinliğin· 
de hailesi kar§tsındaı sarsıntı geçiriL! • 
yordu; ve, mesela ·'Bir ilkbahar sabahı· 
nın ruyası,. gibi küçük tek perdelik. c· 
_scrler de. onu dinliyenlerin halihazırda, 
unutulmaz bir hatıra olarak yerediyor· 
İdu. Sonrak.: dramlarını teşkil eden "Ge. 
mi". •' Sebastiyan,, ve ''Yoriyonun Kızı,. 
bizde artı~ ma!um olmadı. Lakin itat • 
yada tiyatro repcrtüvarlarından hiç ek· 
silmedi ve Eylot 1927 de, pir, ''Yori • 
yonun Kızı,, dramını, lizeriooe yeniden 
oynıyarak, Gardoneidcki açık hava ti • 
yatrostında oynattı. 

GabO:yele d' Annuntsiyo, liri)ç şair ve 
"od,, şıiri olarak., erişilmez; dereceded..'.r: 
kısmen tercilmelerile memleketi bari • 
cinde bu Sahada da takdirle bellenmiş· 
tir; böyle parçalannı birarada toplıyan 
Jd~ olmak Uzere, başlıca ''llkba .. 

.llcpıc.lnıllcl ıa~urJard- O•brl>~O d•Annunt.slro d• ~1<111. 

r .J.f'art sair gflnU Gordonedckl ptoda, uzun suren aJ;'Tr bir hnsta- _ 

#1.ıktan sonra birdenbire ölen ltalranuı bu en tamnmış şafı-lıı· ~ 
~den, bUtOn İtalyan gazete ve mecmualarında uzun uzadıya bahse· ğ 
(dildiği gibİ, hakkında dünya matbuatındA da ctl'Oflt ncşriynt yn· ~ 
EJıılmakWhr. Bu llAvodoki )'AZI, ölenin restnf 't'e hususi hayatı, aşkı B 
E ::ı 

·~ Te bazı hu.soslyctıorf üzerinde do kısaca durulmakla bernber, (]a· ~ 
~ha ziyade edebiyat \'O_ .sJyııset. &Dhasmdnld faaliyetini tetkik ve ~ 

~tahlil yollu olmıık Uzerc Dr. 1ta1o Zlngarclli tarafından ya7;ılnnştn'.~ 
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Beqnelmilel meşhurlardan: 

Gabriyele 
d' Annuntsivo 

75 yaşında ö~en italy~n şa ·r, na
sıl yaşadı, neler yaptı ? 

har,, ve ''Gökün, denizin, toprtığm ve 
kahramanların vaslında., eserleri gözö-

ııünde tutulmalıdır. Yukaroa zikri geçen 
''Ateş,. romanının yanı sıra, "Kayalığın 

Bakireleri,, ve "Bel]9 evet, belki de ha
yır,, isimli romani • .zikre değer. o, bu 
sonuncu .kaydedilen romanda uçuş sa. 
.natinin terekkilerini p:.rane tasvir c • 
der. Musolininin iş::ıretile, 1928 sene • 

sinde §airin e&erlerinin topluca neşri· 

ne teşebbüs e&lıniştir, ki bu külliyat;. 
münfcrid 80 cildden az olmıyan eserler 

ihti :ı eden b:r külliyattır. 
Gabriyele d 'Annuntsiyo, 12 mart 

1863 de, Peskaa viUiyetinde Frankndl
la al marede doğmuştur. Hakikt ndınm 
Rapagnetta olduğu gerçi pir tardın • 
dan bir xere tekziP .cd:lmişse ide, •bun" 

rağmen doğrudur. D'Annuntsiyo, iik 
tahsilini Pratoda görmüş ve sonra Ro. 
ma üniversitesine girmiştir. Her.üz 15 
yaşındayken, u!ak bir cild halinde ~·j r

lerini neşretmiş ve sonra tevali odcn 
eserleri, kendisine ilk İtalyan ~iri şöh

retini garonti etır1şti. 
1908 seneı:;inde, d' A:ın.untsiyo, Fran· 

aada Aragona nakletm;ş, fakat dünyı:ı 
harbi kopunca, 1915 de İtalyaya dön. 
müştür; ordu saflan ar~crn:la yer tut• 

mak mz.ksadile. O, d2.h:ı o zaman, eser
Jcrile" dünyaya şamil şöhret edinmiş ve 
memleketinin milli şair~ olmuş bulunu• 
yordu. Li'ianr, gençlik eserlerinde ba. 
riz bir ustalık ifade c:ier: sonralan, ye· 
ni elimle Ye kelime ~ekilleri ve görlit-

r Sonu trJ t'i!"U sttyfadfı). 

• - lQDUJ~'.JIN tı..& vw•·": 
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'&'Y ~O~e~ ~ca..acaT ..... ,...,~ ...... •• _ _ 
de'fa\a1" \ş\tt\~\n\z. ft\uha~~a~. t=a~a~ h\c;. z.an-

netm\voruz. k\ ,ve aşa{lıda okuvaca(lıntz. 
bu hikayede olduğu kadar, bu cUm-
Beının manas,nnn0 hakikate en yakun 

l'Q)Ur vaka oçande duymuş oDasonoz 

Al TIN KöPE 
A LASKADA idi. Burada servet, 

erkeklerin elinde bulunan al
tmıarm ağırlığından, kızakların ade -
idindcn ve köpeklerin cinslerinden öl • 
ıı;lllilyordu. Jil Kartrayt en zenginler
kle nbiri idi. O, öğünülen bu üç §CYC 

oo malikti. Kızakları en büyük ve en 
Bağlam cinsten, köpekleri de çok gü
,r.eldi ve "Altın K.öpeğin., sahibi o idi. 
: Bu köpek, buz ve karlar arasında 
'kızak çeken köpeklerin en milstesna
:1n idi. Düz tüyleri, kurt köpeklerinin 
kurşuni ve kıvırcık tüylerinden daha 
'makbuldü. Annesi halis bir Rus köpe· 
liydi. Jil, onu vaktiyle şehirdeyken 
Babn almıştı. O zaman Grinhorn §Oh -
rinde bulunuyordu. Bu Rus köpeğinin 
bıce tüylerinin şiddetli souğuna daya
na~ğını bimiyordu. GilnUn birinde bu 
dişi köpek cinsi bir ihtiyaç duymuş, 
ve iki gece evden kaybolup döndüğü 
zaman ,üstü b~ tırmalanmış; birçok 
yerinden ısırılmıştı. Jil, köpeğin bir 
kurt ile çütlcştiğini anlanıı§tL Dokuz 
hafta sonra altın sarısı renginde bir 
yavru doğurdu. Bu yavru c;ok zayıf ve 
zavallı idi. GünUn birinde, kurdun, ya
ni babasmm ~mı taşıyacağını ve bu 
başla steplerin üzerinde dolaşacağını, 
kimse ummuyordu . 

Jil, ona ;sarı renginden ötürü "Altın 
,köpek,, adını venniBtl. Annesi, ciğer 
iltihabından öldükten sonra; Jilin 
yavruya kaTŞı beslediği muhabbet bir 
kat daha artmıştı . 

Altın arayan, kürk peşinde ko~an, 
konuşmasını ve eğlenmesini bilmeyen 
adamlar, yalnız knlmış köpek yavru
Jarma merhamet göstermiyorlar, bal
ta ile öldUriiyorlardı. Jil böyle yap -
madı. Gaudiun kasaba.sına gelerek, ·<r 
ranın yegane ceza deposundan emzikli 
bir ntae satın alarak, altın köpeği sü
tle bUyütmeğe başlamı§tr. 

O günlerdenberi biribirlerini çok 
seviyorlardı. Jilin ne dostu ne 

ae akrabası vardı. Münzevi yaşayan 
bir adamdı. Az konuşur, az içerdi. Fa
kat kuliibesindc altın köpekle b~başa 
kaldığı zaman, onunla konu.~ur. uzak 
memleketlerden, muhtelü kasabalar -
<ıan, yakıcı güneşten, rUzgarda salla
nan buğday tarlalarından, bunların Ü· 

r.erinden koşuşan ve buğday demetle
rini bağlayan kızlardan bahsederdi . 

Giglia, tarlalardan, buğday demet
lerinden hiç anlamazdı. Onun yegane 

~ - ınnrnXTN IJAVESt 

filemi, daima müşterilerle dolu, küçilk 
bir meyhaneydi. Arkadaşı, bir kadeh
ten fazla viski içen herkes idi. Sonra 
meyhane sahibi olan hasis babasına : 
görUnmeden, avucuna para sıkı§tıran- ' 
lara, tatlı tatlı giilümseyordu. Ciglia 
çok gilwldi. Civarın yegfule genç kadı
nıydL Raks eder, şarkı söylerdi. Onu 
seyreden erkeklerin parhyan §ehvctli 
bakı§larından çok ho~anm:h. 

Ancak bir adama, kendini vermek 
isteyordu. O, kolayca buna muvaffak 
olabilirdi. Fakat, bu erkek, dalma nl
tm sarısı tüylU bUyük köpeğiyle, içe
riye bir defa olsun ayak basmadan, 
meybaneninin önünden geçiyordu. 

Bununla beraber Giglianın sabrı tü
kenmedi. Jil, günün birinde, kürkleri 
ııatmağa gittiği. şehirden dönerken, 
yolda köpeklerinden birinin ayağı kı
rıldı. Onu öldilrmeğe mecbur kaldı. 1-
ki mil ileride bir Upi fırtınasına tutul
du. ,Şürekli ve lapa lapa yağan kar -
dan halsiz düşen kalan köpekler, tel~ 
etmeğc başladılar. 

Fırtınanın şiddetinden asabileşen 
köpekler biribirine salduıyordu. Bu 
dcği§me neticesi, kızağı çeken kıymet
li bir dişi köpek ağır yaralanarak, ya
n yolda kaldL 

Jilin hayatı, bu köpeklere bağlı idi. 
Hiddetten köpürüyordu - hani ya A • 
la.skanın en iyi hayvanları onunkiler
di. Kalan iki 'köpekle yola koyuldu. 
Köpekler ağırlaşan kızağı büyük bir 
zorlukla çekebiliyordu. Biraz sonra 
Trolla ismindeki köpek de sendeleye
rek yere yuvarlandı. Ayağa kalkmak 
istedi, muvaffak olamadı. Knyışlar ü
zerinde bağlı bulunuyordu. Ağzından 
kan gelmişti. Jil bunun ne demek ol
duğunu çok iyi biliyordu. Tek altın 
köpeği ile evini bulamayacağını da 
çok jyi anlamıştı. Kızak çok ağır, kar
lar da hayli yUksekti. Diğer birçok ar
kad~lan gibi, o da donup ölecekti. 

Gece karanlıkta ve kar fırtınası ile 
çarpışmak, saatlerce yürümek fayda
sızdı. Trollayı bir kurşuıila, çektiği is
tiraptan kurtarmıştı. Sonra, altın kö
peği yanına çağırdı; kucağına aldı. 
Kendisi ve köpeği sımsıkı kürklere sa
rılı olarak mukadder ölümü bekliyor
lardı. Fakat cesur köpek ölmek iste -
miyordu. Bir ok gibi kucağından fırla
yarak, tekrar kızağın başına geçti, ka
YJ§lan çcktneğe başladı. Uluyor, inli -
yor, ölUıne teslim olmak istemiyordu. 
JH, artık kendini kaybetmek Uzerey • 

ken ~son bir gayretle, oonmuş parmak"· 
lariyle köpeği kızağa bağladı • 

S ABAHA doğru, nefesi da.ralm.1§ 
bitkin, tüylerine buz iğneleri 

saplı, pençeleri kanayan bir köpek, 
yarı donmuş bir adamı, selamete ulaş
tmru§tı. 

Bu sefer bastabalncı \•azücsini Gig
lia yapıyordu. 

Meyhanede Giglia'nm kahkahnlan 
kesildiği zaman, mUşterilerin de ayağr 
kesiliyordu. Babası ve kard~eri'b:ığı
rarak, yalvararak, onu tekrar getir '· 
nıek isteyordu. Fakat, o gitmedi. Jilin· 
yanında kaldı; hatta bUyük sarı köpe
ğin, ona itimatsız bakmasını; verdiği 
yenıckJere istemiyerek dokunmasınıı 
rağmen ... Jilin iyileşip kalktığı za • 
man da gitmedi, yanında kaldı; ona 
yardım ediyordu. Gilntin birinde ha -
bersizccsine nikahları kıyılmıştı. 

Jil, şimdiye kadar bir kadın tarafın
dan kendisine bakılmadığı ve bir ka
dın elinin şefkatini unuttuğu için 
onu çQk seviyordu. 

Giglia, bir zevce olm~tu, bir evi 
vardı; sevdiği bir erkeğin yemeğini 
pi§iriyor, çama.sırlarını yıkayordu. 
Bwılar onu mesut etmişti. Bundan baş 
ka erkeği dinçti, onu delicesine sevi
yordu. Kocasının altın köpekle konuır 
tuğu zamnn, sesinin titrediğini ve kö
peğim hala delice sevdiğini anlayınca, 
bu hal ona pek acaip gelmişti. 

İnsan hayatı kıymetinin hemen hi~ 
olduğu bu memlekette, yaşamak 'pek 
de kolay değildi. Burada tabancalar 
daima tetikte buludurulmak gerekti-

• Giglia, sık sık yalnız kahyordu.-
Y nlmz kalmağa da hiç ahı;ıknn değil -
ğildi. Şehirden getirilen en güzel el • 
biselere biJe, yabancı bir göz bakmaz 
ve onlara hayran olmasa ne faydası 
vardı ? Bu kadar çok arzu edilen ger
danlık ve bilezikler arasıra bir kadeh' 
grog tokuşturmağa geJmcyen, eski 
bir iki a§inaya bile gösterilcmedikten 
sonra sihrini knvbetmh;li. 

J İL, her zanıan uz.aklara ava gi
. der, eve ancak akşam karanlı· 
i;'1ndn dönerdi. Fakat diğerler.i, genç 
erkekler, onlar hergün eve geliyordu. 

Jil'in evde olup bitenlerden hiç habe
ri bile yoktu. Hergün, tüfek elinde a.T 
peşinde koşar; kafi rnikt:ırda tilki ve 
kunduz to.oladıfö zaman. satmak id:ı 

- 'Ben.~~~ g~\~' 
~~. a.\tm ls.öpet\m\ aan& btn.~·' 
lrum, dedi. Altın köpek, tabancadan 
!daha iyi bir koruyucudur. Zaten sana' 
· fenalık yapmak kimin haddi? 

Doğnİsu Gigliaya kimse fenalık yap· 
mak istemiyordu, herkes onu severdi, 
"Ha.rris,, bile onun evine bir dost gibi 
geliyordu. 

Böyle olduğu halde, ne diye bu bü
yUk sarı köpek, Harrise, efendisinin 
kansını kucakladığı zaman, dişlerini 
gösteriyor ve homurdanıyordu? Gig .. 
Uya bundan müşteki değildi ki! Onun 

'güzel beyaz eli köpeğe kapı kenatmda
ki yerine gitmesini işaret ediyordu. 

· !şte şimdi kapının önünde yatıyor, 
yabancı erkeğin, kadına. yakla§masıru.: 
kolları arasına alarak öpmesine gazap
I le bakıyordu. Titreyor, tehdit maka· 
;mma kuyruğunu döııemeliğe hiddetle 
vuruyordu. Gece yarısında Harris git;.. 
meğe hazırlandı. Kapıya ilerlediği za... 

1man, köpekle ayakları arasında yatan 
başını kaldırdı, hafü hafü homurdan
dı. Giglia, onu yanına çağırdı, fakat o 
yerinden kımıldamadı Daha ku.gm ho~ 
murdanıyordu. 

Harris kaşlarmı çattı. 
- Gitmeliyim, yoksa Jil beni bura· 

~a ,bulursa, her ikimizin ball harap. 
tır. ·K~peği yanma çağır, diye bağır-
dı. ' 
; Giglia köpeği çağırıyor, fakat köpek 
,yerinden kımıldanmıyordu. Harris te.. 
reduütle köpeğe yaklaşıyor, o da iri, 
eivri dişlerini göstererek havlayordu. 
HalTis ürkerek geri çekildi. 

- Yanından geçmek kabil değil!. 
Pencereden atlamalıyım, diye söyledi.:. 

Dikkatle geriye doğru baktı, fakat 
· öışarı ablmak istediği zaman, köpek 
ı yerinden sıçrayarak, ayağını yakaladı. 
lşte bu anda Harris tabancasını cebin· 
den çekti, bir silah sesi duyuldu. Bü
tUn Al:ıskada şöhret veren Altın kö • 

1 

pek, derin, acı sesler çıkararak, kanlar 
içinde can çekişiyordu. 

Giglia, köpeğin son nefesini verme
sini bekledi. Sükfuıetle raftan tüfeğini 
aldı, havaya bir kurşun sıktı. Mut -
baldan bir bıçak alarak elini kesti, a
kan damlalarla elbi~sini kana boyadı. 

B IR müddet sonra Jil eve gelmi§
ti. Gözüne ilk çarpan köpeği 

oldu. Korkunç bir çığlık kopararak, 
cesedin yanına çöktü. Başını hayva -
nm yum~ak, kanlı tüylerine soktu. 
Ağlamıyordu. 

- Altın köpeği kim öldürdü? diye 
sorduğu zaman, benzi sapsan kesil -

' mişti. 
' Giglia.nın sesi sakindi. 

- Ben öldürdüm, Uz.erime hücum 
et.ti, bak ne yaptı! diye, yaralı kolu
nu uzatb. 

Jil başını salladı: 
- ·ynıan söylüyorsun. Benim sadık 

köpeğim böyle bir şeyi asll yapmaz. 
G!g-lia kahknhalarla güldU ve dedi 
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da bir s\\fıb ses\ iş\
dildi; ve arkadan 
boğuk bir hırıltı •• 

- Ölü bir köpeğe, karından ziyade 
mi inancyorswı? 

kimseyi ısırmadı. Söylesene, ben yok
ken burada neler oldu? 

Jil acı acı başını sa!ladr. 
- Benim köpeğim hiçbir zaman 

- Kardeşim geldi, diye, cevap v-. 
_... (l.ıll(cn ıtayfoyı ftt11rlnlı}, 
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