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Romanya Almanyadan endişe ediyor 1 
Almanya Ren neh i ile Tunayı birleştirec~k 

ve Tun ada filo teşkil edec k ! 
TOrk deniz fabrlkalarıoıo dUrdllncD. eseri Alnıanvanm Triyesteyi istediği şayiası üzerine 

~uso1ini Triyesteyi müdafaa edeceğini bildirdi 
liıuer üç gündür nutuk söylüyor: Evvelsi gUn, dUn, bogllo ••• 
~ . 

~'Yana, 26 (A A.) - Fölkişer Beo. 
~ ~r gazetesi Linz ile Tuln arasında 
~ı::a B. Göring'.den bir mülakat al-

TUNADA HARP FlLOSU... 1----..... --------~ 

ilk mayin gemimiz dün 
denize indirildi 

&(: ... 
~ · orıng yakında alınacak trebir· 
ır ııı Avusturya ekonomisine yepyeni 
l ~hre vereceğini bildirmiştir. Ya • 

'ıt:~k işler arasında büyük Aht~an 
~b itlerinin ve bilhassa Ren nehrinin 
~a~a bağlanması da vardır. 
~· Cöring: ''Bu hususta o kadar ça
~· 

1 
iş görülecektir ki, Amerikan ça· 

~: u~ bunun yanında sümüklUbö • 
~ti gibi kalacaktır .. demiştir. 

'~Pada giinlin l.ıliyllk meselesi Çc· 
~~ nkyadn toplanıyor. Zira A rnııtur-
1~~ bir ku\"\ et tlnrbc~ı iic Almanyaya 

' Cdcn llltlcrln lmfü ı:,öıünü bu 
\~el\ottcki üg butuk mlllonlok Südct 

11larnıa diktiği görlilüyor. 
,. f 

.. , e\'say ,.o Sen Jcrmcn muahedelc· 
ı'&lll'anU lnd •n ba.~ka ltalyanm itti· 
~ Mığman A\"U"lturya ortadan kalk· 

' . Ve bo b!ıdl eden dolap A \Tura· 
'lıis:bır kö~slnde parmak kaldıracak 
' hulunmadıf;ı anlaşıhlıktan sonra 
llııt lovakyanm ulh muahedelcrlnc Ü· 

lı.ı ~~laınıyaca(.'1 ı;Uphcslzdlr. E8asen 
~ı ldkau Çcko lo\'akya da çoktan 

'~ " etnı13 olduğu için bir tarnrtan 
'"llJc Antant llo l"ugoslnya \C Ro· 
~Ya bağlandı!;'l ~ibl diğer taraftan 

~ ''o SO\-yot nusJ·a ile ittifak ak· 
~ klı. Fa.lt~t bu it ti raklar yapılrrk<'.n 
t, d 10\'akyamn yanında btr A\"Uctur· 
~~ <!\'Jc-tı do mc,·cut bulonoyordu. Jt. 
'~r <:oğrari \"llZlyMln bu t'l'tlllt<!si 
l't~ e kurulmu bulunuyordu. Ant!i· 

~lll ortadan -birdenbire k&lkması 
~ e Çokoslo\"Bky:ınm daynııdığ'f Jttl· 

'· ~ da. fillen d<wam etmekle bcra· 
ı41 lt\'\·et1 ar')ılmış oldu. 

~t~ ~ece bu bakımdan Çombcrla3nm 
~ ıııı:ı tün AYam Kamarasında !!Öylcdl· 
llıL · tık her tarafta alaka ile karşrlan
"ttır 1 ' · ll~llz Da~Yeklll ~nclce de tah· 
ıı_~lltıcluğu ~lbl Çckoslo\-akyaya \"U• 

' tak hl'rhangl bir taamızun tngU· 
'~rı bir müdafıııı kUlfctlnl mudp ola· 
~~nı ntıkca sö~ lemt,tlr. Bununla 
~~. 1' ln~lltcre Orta A,·nııla sulhün~ 
'" ,, 1'al'llrsız kalnmnncı.ı.1" 1,.ln Almam:ı 
ı. ı.~ıı ~ ... " . 
"'l ~ Osloval\,\11 arasındaki lhtlliifm i3i 

'lft ldıde halline çalıştığını da anlat • 

~ ~ • '\'e nihayet fngntcrenln herhan

'~ 1-ıarbc kanJ111:ı!'fl foln ewcldcn •· 
~)~ t"ah!ıUtlcrin hulunmaın llı.:t:ımgr.I· 
r~lı~nı J]l,·e otnıl~tır. 

~lo\akya cumlrnrrchn B~ne~ &nn 

Bük.re§, 26 (A.A.) - Alman hUkü. 

1 metinin Tuna üu:rinde bir harp filo. • Atat u· · r k e 
tillası teşkili hakltmda verdiği karar 
Romany.a ~karı umumiyesinde heye· 
can uyandırm1ştır. 

Son zamanlarda Almanya.ya taraf· 
tarhk eden gazeteler bile bu kararJ 
protesto etmektedir. 

Universal diyor ki: 
"Ne Macaristan, ne Çekoslovakya 

ne Yugoslavya ne de Romanya Alman. 
yaya taam.ız fikirleri beslemekle itti

(Sonu: Sa. -~ Sil 1) 

Bugünün ve 
yannın 

meselesi 
Çekoslovakya 

- Franstıcıı. "Maryan., gczetcsinden -

ııtnınnlara l>!ldar ~·ct.O!'lo\ak)a ile Al· 
m:ınya arasındıı konusula<':ık bir "Südct 
ı\lmıınları,. mcMele."JI bulunduğunu kabul 
etmek hlle hıtcmlyordu: 

- Çcko~lonkya lılç bir de,·ıet ile 
dol:.Todan doğru)·a l«•ndf hudutları dahi· 
lindeld ulıklar üzerinde konu~amaz. Çe
ko"lo\8kyadakl adıklann idaresi tarzını 
nncak Milletler Cemiyeti pakti 'e bey

nelmilel azlıklar rnjlml daire inde tet
kik e.deblllrlı ... 

Diyordu. A\·oıdoryanm Almanya)-a il· 
balondan M>nra ise Bene~'in si;zü d~ı;t~-

ASIM US 
(Sonu: Sa. 4. SU. f.) 

Irak ·krah 
arasında 

Teati olunan 
telgraflar 

{' * Ankara, 26 (A.A.) - Irak kralı ma-
jeste Gazl'nin doğum yıldönUmU müna
sebetiyle a§ağıdaki telgraflar taati edil
miştir: 

· Majc tc Blrin<'i C"rt'lzl, 
Irak Uralr 

Bnğdat 

Majcstelcrlnln doğum günlerinin yıl· 
dönümli mlinascbcUylc sainlmi tebrikle· 
rhnf ,.o l!aho;;i saadetleriyle dost ve kar· 

dt'Ş Irak milletinin refah \"C ikbali hak· 
kında lıallsane fomönnl1cn111f nn('Cl~rim . 

:K'. A!l'A.!l'tmK 

EkselBns K. Atalürk, 
Türkiye Cumhur Ba§kanı 

Ankara 
YıldönUmüm münasebclile ekselansla

" tarafmdan irsal buyrulan tebrik telgra
fından dolayı pek ziyade mütehassis ola· 
rak. samlmt te~k'Jrlcrlmt ve !}llhst sa
adetleriyle asil Türk mllleUnln ikbali 
hakkındaki en iyi temennilerimi arza 
milsaraat C}"lerim. 

GAZt I 

Hariciye Vekili 
Gelecek ay Mısıra 

gidiyor 

1 

Kahire, 26 (A.A.) - Satflhiyettar 
makamlar Türkiye Hariciye Vekili Dr. 
Arns·m ziyaretini tehir ctmlyerek nisan 
içindo Ankaradnki Mısır sefiri ile Kahi
reyc geleceğini, ziyareti esnasında bazı 
rnuahedelcrln akdini, ezcümle ticaret 
muahedesini görUşeceğini söylemekte - 1 

dirler. 

Dün akşamki SİS 
.. 

nün a1,·şam 7cöprü ve Kadıköy i81cclesiııdc t'C(pur be7:1iycnlcr •• 

Ha\ralar son günlerde bahann gel -
diğuıi mUjdcliyen bir vaziyette gitmek· 
tedir. Fakat dUn sabahtan akşama kadar 

hava kapalı gitmlıı vo yagmunın yağmak 
ihtimali çok fazlalaşmıştır. Fakat alq;am 
saat on altıdan iUbaren lstanbulu bir sis 
kaplamağa bavlamı1' YC ~nat dört. bu!:uk-

tan sonra gerek Akay ve gerC'kse Şir· 
ketlhayrlyo ,·apurlan bulunduklan yer
den hareket cdcmcmi!jtir. 

Sf.s gece saat onn kadar devam et -
mı~. vapurlar ancak ondan sonra tekrar 
seferlerine ba~lıyabllıni!]lir. 

90 bin liraya mal olan "Atak,, 
gemisi emsaline katkat faiktir. 

''Atak,,, gemisi denize indirild.ikten. sonra~• ....., 
:<Ya...~ 2 inci 8a'!Jlfamt:!MJ 

Milli küme maçlarında .................................................................. 

Galatasaray Harbiye-
ye 3 - O yenildi 

Güneş 2-1 kazandı 
f :-. 

l~~} ıltı. Hllhill lllHllll 

(Yazısı 9 uncu 3tıyıfcimA.:ii/JJ.) 

(jünluüt peşinden : 

Zavallı kızlar 
Arnavutluk kralı Zogunnn bir müddcttcnbcri Amcrlkada bulunan üç m 

kardeşinin başına gelenler! Bir kere Ne\'york nhtnnma ayak basar basnıu 
elliden fa.da Amerikan gazetecisi mü takat almak için prcnscslcı1 kar§ılamtıt

tı. Ocnç kızlar bu gazctcellerin elin den ancnk poll tn yardımı ile kurtulabU· 
nıl ti. 

A'\'rupa posta.cundan alman malü mata göre ~imdi de Hollrnd film elrket· 

ferinden birinin direktörü B. SamUcl Gold\in \'a~lnı;foodakl Ama\'ut elçisine 
blr t~lgraf göndererek yeni yapacaklım b1r filmia bir kral ımraymı gösteren 
lmımına alt tertibat bakkmda prenses lcrln fikirlerinden lstlfado etmek, müın
kin lso bu filmde kcndllerlnin pren sc olarak flgUran rolü alıp alamıyM"ak· 
lannı öğrenmek istediğini bildirmişi lr; esas lUbanylo bu teklife muvafakat 
ettiği takdirde cl~lnln kral ZogncJan izin almak l~iıı yardımını rica CtmllÜJ"! 

Pakat hu h:ı\'adJs duyulunca tekrar Amerikan gazetecileri harekete g~ 
mı,ıcr; tarar tAraf kral 7-ognnon kız kardeşlcrlnJ aramağa koyulmqlardrr.
Fakat prensesler bu defa da FladcJ fiyada bulunan dostlanndan birin.hı m· 
ne ~arak orada gizlenmek m~buriyctindc kabm,lardır-

Anla.'1lıyor ya: 7..anlh kızlar Amcrlk."ln gazctecllcrl De sinemaedanmn. 
t-llcrine dll3fllcmek l~ln bucak bucak dola,.qnaktan koca Amerllau1a nJıat 1'· 
:ı.ü ~örcmlyoccklcr?.... I 

BAW\,.~. 
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Fikir ve Edebiyat 1 
11ıt•ımıaı1ınnıııu111ııııııuuıııınnı1111ımııı111uıımnı11ııtııııı11111ıtPlltı11111lfl''ll1111ııınııı11 1ııınmııınııt1mıııı11ıımlli 

Sanatkarları niçin 
az tanıyoruz? 

Yazan: Hakkı süha Gezg in 
Sanat tarlhlerlnln, insanı her noktada 

•oyw ucu olmadığından konuşuyorduk. 

Bkçok e.erlerlıı kayboluşu, birçok eı;(U~ 
Jerin hilıl eldcğmcnılş bir halde du::ışu, 
hazıl:ırınm da hcnlb bütün lncellklcrllc 
tahlU edllmodiğl söylendi. Sonra anıya 
başka mc~zular glnli. Laf karı~tı \e be· 
plmlzin derdi olan noktada, bu surctJe 
bir kero daha -;llindl glttL 

Akı;nm, C\•de yalnı~ kalınca, ı,-UndUzkt 
me\'2UA tekrar döndllın. Kendi kcnclinıl' 

dU:;Undilrn. Sanıı.tklrlan tn!ıllle uğraşır -
kon. hnrcadı~ıı kuvvetin nktı~ isti 
kamttlt•rl zihnimden geçirdim. Bu nrad:ı 
bazı ômcklcrl ballrladım. Bu hatırlaya,, 
bir anahtar oldu ve gallba ouunla attı. 
iJm kapı, beni istediğim, beklediğim öz· 

lt..-dl,:tm aydınlığa cıımrdı. 
Blılm eski ocbnanıccllcrlmlz, pııdlşM 

Jarm gllrdUklerl rüyalara \-anncıya ka -
dar her ~.)1 kaydclmlşlcrdlr. fo'akat hl~ 

bhinde meseli bir \'avuzun, bir Faılhlıı 
kelimelerle çlıllmle ruh tabloı1unu bula 
mayq. Vak"a nll\lslor de daha Deri git· 

nılş değillerdir. 

"Şuara tc7.kcre,, terinden medet um 
mak da name. ÇUnkU bunlar çok bula 
nık, bulutlu ulerdlr. "\'calka,, demcğt 

bUe laşaam dJU \"annaz • 
"De\'let ~h,. şöyle bir yana bırakıla 

alııntıya kUrck çekmek olur. 
"'T1&11ılmat,. dan sonra, edebiyat tart 

lllnha tcmeU atıJmca, phslyetlerln mu· 
bit, kan ve zaman prllan içinde ince -
lenm~ll başladı. Ama, bDDun tam yapıl· 
CÜh'lnı ı;lmdiyc kadar gömıUıt değiliz. 

mek gcrektlr. Rakat bu, ancak edebi 
,.Ulyetlnl. cı.erlcrlnln maDMIDI tamam
hyacuk bldlseler için eabdlr. Böyle U
mi \'C sanııtkArane bir gaye ve fa)·duı 
bulunmıyan emeklere biç bir kutsallık 
h:ığı,laıııunaı.. Bu türlü dJdJnmeler, ~ 
oız dedikodu \'O tecessüs adiyle anda • 
bUlr, ld ikisinin de ahlik ekslkHğlnden 

baekıı manası yoktur. 
Şah!lllyetler hakkında kitap yazmak 

r.nhnıC'tlne katlananlar, eğer eserle aa
natkiln yoğurarak itlerini bafanalardı, 

edebiyat tarlhı:llerlmlz bngttnktl yolmul
luğa ıruıhküm cdllınlş olmazdı. 

BAKK1 SURA GEZGiN 

Norveçli genç 
kızlar 

Fransız muharrJrlol 
ter zlye . vt1rmeğe 

mecbur t:llller 

• 
fabrikalarının dördüncü eserı Türk· deniz __ ,...._ ... ;_ .................. ....._...._._...... ..... -.. · ......... --·---------.. ·---------·--

ilk mayin gemimiz dün 
d:enize indirildi 

90 bin liraqa mal olan "Atak,, gs" 
misi emsaline katkat faiktir. 

Dtln Gölcükte TUrk denizcileri •• f dik. icabında, Ttlrk kara onlarının Açıkta, 11&11kl kendı.ıııt ...,. 
Türk gençleri coşkun bir sevinç için yılmaz bir mtıdafll olacak geminin yanlara: 48; 
de TUrk enerjisi ve Türk gtıcUnQn en hurda teferruatı üzerinde blle ••tşte, vazifeme başladıJD .. 
dQnya milletlerine örnek olacak bir emek ı:ı.rfeden Tllrk leçlslnln bu istiyordu. rt•al" 
muvaUaklyetln bayramını yaptılar. göğsn kabartan eser karşııında gös YUzbaşı Etem Baykal fab ~ 

Türk zck4sı, Türk emeği Ue yara terdtği bilgi, ~emi inşaatından an- scnel direktörü albay NafDJ ~ 
tılan Atak mayın gemisi GölcUk de- ayanları değll, bu tşln m&tE'ha1Jt1,._ adına kısa bir eö7lev verdi "

8 

nlz fabrikalarından denize indiril- Jarmı da hayrPtlere boğuyordu. kt: 4.,lff 
dl. Pervanenin cllAsını yapan Amas- "Atak mayın gemlmfdD .,. 

Bir mUddet evvel burada yapılan •11ı.l1 HUseyln c;avue bize mayının ne- lndlrme merasımtnl 7apu1taı: ıot• 
yağ gemisinden sonra yine Gölcllkte reden ve ne suretle kullanılacağmr oahttyar gllne eeref verdfliD rf.,ıtl 
bütün şalope 7apılm1ştı. Diln ytızler- da anlatıyordu. aıılcre kaJ"tt derin tetekkOrlt 
ce TUrk köylUsllnün alkışları arasın Yaşlı, mUtekalt bir denizci bu edayı vazife blllrlı. ,.,
da ytızdOrUlen mayın gemisinin ay. noktayı gözOnden kacırmamrş: "Atak mayın gemisi bor&~cllf• 
nl zamanda, dUnya mllletlerl arasın - işte, dedi, Türk çocuğunun en tığtmrı ıemllerln d6rdt1D ; 
dakl eşlerine birçok noktalardan tlstlln vasfı. 1 Racim itibarile ufak otan bU 

1 ıo'' 
teveffuk eden olgun bir eser oldu- nln her çivisine Türk lşclıl ' et 
tunu gördUk. Öğle yemeğlnı!en ıonra G81cUP vermiş olduğundan btzl1D tclO .,ıt 
Sabahın aaat sekizinde kalkan binlerce Türk köyJUsOnn kollan ara- bllyUk kıymeti de çok bOytlk 

trenle Gölc\lğe giderken orada gö- sına almış yoldan anlaşılıyordu: A- emek mahsulll olmasıdır. ,. 
recettm eıQr hakkında hiçbir fikrim na, baba ve oğul çift sllrmeğt bugtln "Bu geminin vazifesi bacıolO~f 
7oktu. Sadece Türk tezgAhlarında tçln bırakmışlardı. Kendi emnlye- çok büyüktür. Bu gemtnto Tör•,.,, 
inşa edtlen "'Atak., adlı mayın ge- ttnl, kendi huzur ve Hadettnl temin ga kuvvetleri lclnde aldığı ",.sif J 
misinin denize indirilmesi merası- için yaratılan bir eserin doğuşunu minin hacmi ile nlsbet edllePll1ee' 
mlnde bulunacak ve bu merasimi seyrP-de"-"'klerdl SU ... · _., · kadar yUkıe!t ve şereflidir. bit 
yazacaktım. Törende ~ulunan denlzclJer mu- mlyl gözlerimize cok ıı1ynıetU Dit 

G6lcUk sularını dolduran Türk de- zaffer bir ordunun neşesi ile sarhoş b p blC 
nlz kuvvetleri baştan başa bayrak
larla silslenmlştl. İzmit valisi B. Ha
mid Oskay, general Mürsel BakQ, 
harp sllft.h ve vasıtalar kumandanı 
amiral HulUsl, nssll bahri ve kara 
crklnıha.rp rehılerl deniz tabrlkala
n ıenel dlrektOrU albay Naim Arna, 
tzmit emniyet dlrektörll, belediye 
reisi ve daha birçok askeri erk4nın 
hazır bulunduğu GlHçllğe geldiğimiz 
valtlt denize lndfr1Aı'Pk 0 Ah1r •• rr-

tulnr. eser haline yllkselten se e 06_, 
köşesinde hiçbir ecnebinin atrı0

1

1,,.-Evet, bu bir zaferdi. Fakat ben 1 ıf bir ter dökmtyerek yapı ıı:ı - _lff 
bunun derin manasını hiasodlyor, ardır. Her şeyi kendtmlı yapaOI"'~ 
kelimelerle anlatacak tarafını bula. diyen Ulu Önderin dlrekttftrıe it" 
mryordum. bir fJlf rekten ltaatımızın ktıçQk 
Konuşuyorlardı: .,..,. 
- Yakın bir zamanda, diyorlardı, Jaratmı, olmakla babUY• ,.,, 

Türk mllletlntn lıtfklAllne sahip ol- Bu IDyJevden sonra aôı ald 1-J. 
duğu S"llnlorin arifesinde "Yavuz,, u (Sonu: 8a. ~ 
havuu almak tein Oc; gün ça1ışarllk -...,ı 
.. ,_ .. ,.nebt mUtehusısa hAıı 1tltı l!tn K 1 1 s:» 1 1 l'I'· 

.. Edebiyat tarlhlnlle osul"Un \'aı:n sa· 
111&0 "GUstav l,•f"on,, da, bo l olun en a· 
ğtrb:.ı:ılı vıırh~ı olduğu halele, mttkcmmel· 

Uğln öruc!,inl \·eremedi. Yani §onu de· 
mek b'tfyonım, ki !iade bfzde dcğll. nıi
tıda da bu da\'& pilrtlzltl ve göriilcn it 
noks:ındrr. 

. misinin son hazıriıklİın yapıltyorau. Ura verlllyordu. ı,te şimdi şu gtSrdtı 
ğilnQz Tllrk genclerl yalnız bu işi 

baearmakla katmıyor, yepyeni, oı. 

gun eserler yaratıyor. Birkac; ecne
bi mutchnssısa blrkac noktadan uı. 

ABONB TARtFESI ~ 

Niçin noks:ı.n olduğuna gcUnce: 
Yukarda dü,Une dUaUno beni aydmh· 

ia çıkaran bir anahtar bulduğumu ıM>y
lenılştim. O anahtar şudur: Biz, eserden 
siya.do onlan yaratanlann, hususi yaşa
Jlllariyle u~mayı benlmacml§lzdlr. 
'Yaratıcı . blr kafaya girmek zordur. Bu 
türUl baslar, e\"\'el1 berkesin erlmemlye
eell kadar )·tlksek olurlar. Sonra. belko
llll~ daha almılı ve bele daha atalthk 
Wr ıeydJr. l'orulm&dan, iptidai buırlık· 
lara muhtaç olmadan da kanıtınlrr. O -
aunla m~gul olmak lçlD, belU bqh bir 
IUdr Ye n&b sovtycslnc \vmak pıt de

llkllr. 
Me.ea: .. oalm • oetTem •ekUa· 

lllldu Mrl olaa .. Antol Fnas,.m ilendi 
eterlerlndea dyade. hosaal kitlbl ımla-
11 olu adamın yaulığı kitap okunda. 
'°Jllk muharllrt. ıwıtoflalan içinde ve 
llaUua ıörcmlycccil ıbıllllkler arasmda 
ulatan bu kitap, dllpedlla bir blyanct ol

dala taaıde ldmacyl lncltmodl, tam ter
elac teeesaıı. beledi, satışı yllkeelttl. 

Halbnkl bunu ramn adam, düne kadar 
muharririn tıırdaoı idi. Zavalh sanatkar 
g~ıuna tapar knpıımaz, btitt\n it benli· 
lJnl pazara c;ılmnnaktan çcldnmcdi. 

iki hafta önce ölen "Gnbrlcl Dl\l!Oft· 

~" lı;ln de "meçhul Dnnonı;lo,, diye bir 
esl'r lıszırlanmıı. Şurada burada 11!.nla· 
n gö1.e çarpıyor. Bunu da yazan, yine 
muharririn yakm bir dMtudur. 

Tabn ilk tınyıfalardıı ~irin oıcvglntcı1 

JCr alacak. ynlnız bir kisi lı:ln yııulmı' 

mektuplar, herkesin gözUönUne serile

cek •• 
••Alfred d~ MU~c. nln tblyad!l.n yara· 

h d6nttsu. nrdr.n sonra tc<!e8ııilsU ,,<lık

bmı, ''e bir h<-yct Vcnodll>o ~derck, ısa
lrln !IC\'g!IMnl ç:ılan doktorun ailesi le 
gllrU,mU,tU. Uzun anınııılatdıın scnra 
birkaç m lttup elde <'ttllcr. En ağır ba:zlı 
mccttıu:\lanb baııtılar. 

\1!dor HU~onun kamı ile '"Srnt böl'., 
an.'lmda aısk \"ar ını tdl? \'ok mn ldlf. 
Ba a.,k, arab3 nrttcesine \ıunu1 mıydı, 
,-.nnamf'l mıyllı! dl..-c hl'a nrtnlı~ ka· 
"'ttnn:tkhııl•rhr. fl<'r yıl hu mUn:ıııe· 

.,etlenı dair y<'nl mt\l<alcler, hattı yeni 
ldtanlar ~ıkıyor. 

Morla Bedel 

Franırzlarm bugünkü muharrir ve 
rc.mancılarındın Morlı Bedel'iı. bir 
Norveç ıueteılnde evveli yırtılmıı. 

aonra parçalan bir araya getirilerek 
)apııtırılmıt blr re&ml çıkımJtır. 

Bunun biklyeai ıudur: 

Morla Bedel "'60 mcı Şlmal muf 
aaireıl,. lımindeld eseri u., ı;°"eçıı 
ıenç kıstan darıltan JCYlır ·,umııtı. 

Bunun llzerine No"eçte trruua ro
mancı11 aleyhine nllmay"tJer ) .. pılnq. 
gtnç kırlar. pek haklı olarak, ltiraada 
bulunmuılardı. 

Şimdi Morlı Bedel tekrar Horveçe 
gitmlt ve orada, Norveçlileri memnun 
eôecek tekilde konf eranılar •trmlt
kcndiılnl affettirmittlr. Bunun Uzeri
rıe, blr Norveç gazetesi, muharririn 
parçalanmış ve tekrar yapıştırılınıJ reı· 
mini basarak şöyle yazmıştır: 

"Evvelce Bcdcl'in remıiıu yırtmıt 

oıan Norveçli genç kular tlmai or.u af
fctmitler ve yeni doıtlınnm resminin 
parçalarım bir araya cetirmişlerd:r.,, 

Moriı Bedel hatasını itiraf ederek 
et kazanmıt bulunuyM. 

Bu geri Hkirli, muhafaraklr franaız 
truhnrrlrl bundan dtsrt bet sene eYVel 
de. TUrkiyenln aırtlcttlrilmesiıd tenkit 
e1m·ş. ölen Boğaziçinc acımı1tı ... Tür
kiyeyi eskisi gibi meaarlık m:mlcketi 
ş:Brmck iıtiycn bu mubarrlre, <' zaman, 
değerli muharrir B. lınıall MU§tak 
Mayakon, makalenin çıktığı 'Le Nu
vel Literer •• gazetesinde pek gfü:el bir 
tcvap vermişti. 

Menem~ocı o,tıu 
bu~Un f(ell)1 or 

Cenevrcde Hatay milzakerelcrlne iş
tirak edildikten sonra yolda Belgrada 
uğramış o'nn Hariciye Vcklleti genel 
sekreteri B. Numan Menerr.encloğ'u

nun bu sabahki ekspreete şehrlml1.0 

"'Mayın gemisinin pldnlarını ha
zırlayan, gecesini gUndllzUne kata
rak eserini lkma.1 eden Ata Nutku
yl tanıttılar. HenUz yllzbaşı rütbe
sinde bulunan gene; TUrk mnhendlsl 
eseri karşısında en kllçUk bir gurur 
duymuyordu. 

Atayı bir gazeteci gibi sorguya 
çekmek m!lmklln olmadı. KızR.ğın 
etı atında talı şan işçileri işaret etU, 
sonra: 

- Hasan usta, Bektaş, Veli usta. 
Htıııeyln, diye bağırdı ve etrafımıza 
toplanan Türk lşc;llcrtnl göstererek: 

- Bu gf:)rdutunUz eser, dedi, eu 
anda önUnUzde bulunan Türk usta
ları, bu gördUğUnUz Türk lşı,:llerl ta
rafından hazırlandı. TUrk işçisi mu. 
letlnln menfaati için yapılan işleri 
en bOytlk teknisyenler gibi başarı
yor. "Atak,. denize indirdiğimiz ge
milerin d6rdUnctlsOdUr. 

MUtehassıs bir zat izahat verdi: 
- B. Atanın bu eseri, blrı,:ok nok

talardan benzerlerine nstUndUr. GOr 
dUğünllz "form,,' uzun tecrübelerden 
sonra elde edilmiştir. Tekne Ye dt
f tr bUtUn kısımlar surat, kuvvet ci
hetinden benzerleri Ue mukayese 
edllemeı. 

..Bir iti ıaat ıonra denize tndlrt
lecelt tU gemi mayın tAşıyacat ,.. 
kuttanacalından baŞlı:a icabında Ya 
TUIU bet mil IUratle seçecek kunet 
tedll' • ., 

.. Atat,. remlıt battında blrçot 
fenni izahat dinledikten IODra be. 
lltll denize inmeden bel' tarafını reı 

zum gösterilmeden. 

Atakm kızaktan denize bir martl 
gibi kayışını seyretmek lç.tn topla
nan Bayısız Türk genci, lhUyarı, 

TUrk kadını, nefeı almadan, he1e
canla bekliyordu. 

MUtıendls Ata: 
- Her şey hazır, şimdi be' dakika 

sonra Atak denizde olacak, derken 
"Yavuz,, muzıkasını calıyordu. 

Gemi, sankt kayıptan aldığt bir 
emirle hareket edlyormut glbl, ye
rinde sanıldı •• Ona. günlerce ~mek 
verml• olan tşçller içinde idiler. Ge
mi ile beraber denize kayacaldardı. 
Atakın sarsılması Ue pmpanra et-ı 
şeslntn patlaması blr oldu. Param 
parça. olan ,işo etrafa toplanan bal
kın Ostilne serpllmtştl: 

Genç btr ba)·an: 

ll~mlekel /il ,I' 
( lrlnd• ~!" 1'rf' 

Aylık 9r> 1.,., 
3 aylalı 260 4tb " 
e aylık 475 d> " 
Yıllık 900 teeG ",ıd' 

Tartreslnden Balkan Blrllll ·~:, ,ır 
otuz kuruş d0$ülilr. Posta birli•· ,,-,.,. 
meyen yerlere ayda yetmiş bet'' 
zammedilir. ff tel' 

Abone kaydını bildiren mektııP1, flf' llrtıf llcretlnl, abone pamsınıD p0
5 -~ 

bankı ile yollama ücretini taart 
O:terlne afır. 5 ,ti""_ 

Yenld~n 5 ıhone yazan •eft &J tJ' 
birden yeulanlara, mekteplerle k 
larıno aynca lenıilAI yapılır. 1,,41 

Tnrkl11enln h~r pNla merke: 
IWIWN°a abone ynıılır-__.td• 

Adres detfştlrme Ocrett 2b kuı"'"' 

DflNKfl HAVA '1flf"' 
Yordun Kocae1i, Kıradeal• ~ rfl' 

ve Ecenin olmıl kısmında ha"' ""'" 
lullu, dljjer bölgelerde u bulutld ... 
Ur. tf' 

Dl\n tstanbulda hova boJuthl• 
itibaren de ıiall aecmı,ttr. ..111~ 

Rüqlr ,ımal istikametinden 111& 

1-2 metre süralll esmi$tlr. suııu 
faıla 8, en düşük beşti. 

- Korkmayın, diyordu. Bu uğur
lu gUnde kaza olmaı. .. --Atak, yavaş yavaş lnzağrnuan 1 "'" I • 
kayıyor, mavi deniz onu biran evvel !i Vll Pwr-ı ili fıllN • ~ 
kucaklamak için çırpınıyordu. il Dün mecliste a&kerl rabrik•11~111eı' 

O anı yaşayanlar milli duygunun aınln kabul edilen maddeleri 111uc 111111:; 
yanan derin gOı Yatlan dGtttıren 1 fi$eklcrı. satma, kapsul, imal : fit' 
heyecanını kana kana içtiler. BUtllD hOktlmetc aittir. Biltlln kapsul .Al 

re banttro1 konıcokhr. ıbl ~ 
denlı vuıtalan ve fabrlkalann bot- Efradın Jındannanın " 111ek&1 ..,...::,. 
tu'lrlan dalgalandıran dQdtnı:lert cıı. rl)'8 talebesinin elbiselik kurn•• .. - ~ 
ıın alkışlarla yqa! 1Mlert aruında ralan askeri fabrlkalınnda ~d~_..,.. 
Atak JU'uına. 711rduaua aularıaa balıyı bile çıksa tercihen i = · ./ 
tavuıtu. ;....m_ec_b_u_rı_a_ır_. ______ ~-
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earonun senelik: toplantısı 
dün yapıldı 

~uı Barosunun senelik heyetli 
lue toplantısı dün öğleden sonra 
·~ ain'ceza. mahkemesi salo • 

16~Pıldı. Toplantıya. saa~ üçe k~
'ıı aıa gelmiş bulunuyordu. Reıs 
, liayn makamına çıkarak: 
~ 4tkada.şlar, dedi. baromuzun 
itir'&aaı~dan ancak l 67 a:kadaş gel-
~ Bınaenaleyh ekserıyet oldu . 
~· celseyi açabiliriz. . 
~~ ~ bu sözlerinden sonra celse 
,.~ e\'\•ela 937 mali &enesine ait 
~le hesap milf ettişlerinin raporu 
'· :Sunıar aynen kabul olundu .. 
h 11 lnUteakip reis H11san Ha~ı, 
~p ınUfettişlerinin ipkasını ıs· 
&ıı istek de kabul olunduktan 
lnüddetleri biten. heyeti idare 

azalarından Sadi Riza, lsma.il Münir, 
Nüzhet, Tahir Memduh ve Hüsamettin 
Ahmedin yerlerine yeniden beş heyeti 
idare azası intihap edilmesi reye kon
du. Neticede Necati Yalım, Muharrem 
Na.il, Galip Taş, Bahir '\"e Sami Sırma
lı idare heyetine seçildiler. 

Toplantıda okunan fs.aliyet raporu
na. göre geçen sene zarf mda bazı muh
taç avukatlara ve ailelerine ,205 liralık 
yardım yapılmış, sicillat için 16 dolap, 
5 kütüphane ve dört yüzden f a.ila eser 
almnuştır. 

Avukatlar için Üsküdar asliye hu -
kukundaı. Beşiktaş, Beykoz, Sultanab. 
met Sulh mahkemelerile tevkifhane • 
de odalar temin edilerek tefriş edilmiı
tir. 

1 . • • 
~ fit: llo ... ; •• -----8-el_e_d_iy_e_İ§leTİ: 
~ 
.~eku çorapların Olen belediye me-
~lbR'alaoma mild- murlarıoıo ailelerine 

deli bitti yardım 
~ Ölen belediye memurlarının ailcleri-

b· i Çorap standard nizamnamesi ne yar.dtm cemiyeti kongresi dün sa-
' bılttce; standard müddeti dUn ak· bah belediye Şehir Meclisi salonunda 

~ ~Uİ§ti:.·dd . .. .. lm y2prlnuştır. 
tıs· mu etın son gunu o ası Faaliyet raporu okunmu§, kabul c-

'ı lYle Ticaret odasına yine teha- dilmiıtir. Buna göre geçen bir senede 
'

01
lnU§, fabrikatörler odaya mal- alen belediye memurlarının ailelerine 

~ geı_irerek damgalatmışl:ırdır. on dört bin liralık yardım yapılm11tır. 
~lkı gün 25 bin çorap damga. - Ölen belediye memuru için ailesine üç 
~ 1

• bün Cumartesi olmasına maa1 nisbetin.de yardım yapılmaktadır. 
~~bir gün ewelki miktara yakın Cemiyetin reisliğine de muhasebeci 

!lbtap damgalanmıştır. Fakat Bay Kemal seçilmi§tir. 
-o----~ğınen fabrikalann ellerinde 50 

' P olduğu sanılrnak~ır. . T AKSILERDEKI RADYOLAR 
~lar hakkında kanuni takibat ya- KALKIYOR 

lizım gelmektedir. Ancak bir Takside bulunan radyolann kaldt-
~lnikatörler beyanname ile nlmasına karar verihniJtir. Şoförlerin 

k t ederek stok miktarını bil - musiki nağmelerine dalıp kaza yapma
~1etinden bunlarm müraca.a.tleri lan ihtimali gözönüne alındığı için 

~.-.. ~_;re a.lm~cak~: . • ... JUı böyle bir karar verilmesin~ lüzum gö· 
,;'Qtı 1 ~ UUlU.C)LUl. 

~ Pekli çorapların damga. işi bit-
~-•onra ~!anacağı haber alın . 

. -o-

tl~~İZBANKTAN !Kl MüDÜR 

'1 ALMA~YAYA Gl'I'Tl 

İl' ~bank !stanbul şubesi müdürü 
~ l\e\7kep ve fen işleri müdürü 
~~un Almanyaya hareket et -
,,°tı fır. Her iki müdür Alriıanya.da 
' lbrikalarına giderek ısmarla • 

Oldu.:;.,_ ·1 . . t 
~ aouuuz gezru erm . ınşaa. mı 
\

11 
geçireceklerdir. 

tı a;, kadar sürecek olan bu scya. 
:\~<'.sın~a mildürler, Denizbank 
tı.-oq da bazı tetkiklerde buluna • 
~tt. 

-o-

~ ~Al:>oLU KOPO;\'LARI 

~~ib:deki ayın birinden itibaren 
\ il tahvillerin.in altı aylık kopon-
~ İSdennıesıne başlanaca]ctır. 
~.h,Usustaki · hazrrlıklara başlan • 
~'Öd.eme, Cumhuriyet Merkez 

tı;ı tara!ından yapılacak her ko-
tı 160 kuTWJ verilecektir. 

---o-

tlortsANıN. NAKLt ı$1 
~ TAMAMLANDI 

~ltt;uı borsasının Ankara.ya nakli 
~ 'a bit- müddettenberi devam e. 
'ı..~ tlıkıar sona ermiş, borsanın 

.. ~Yalan tamamen nakledilmiş-
1) ~it Urlann bir kısmı da peyder • 
~araya gitmese ba.§1amı§tır. 

~ ıa; ba gününe kadar bütün me
~ tnkaraya gi~ş bulunacaktrr. 
' tanbul bol"S3$mda muamele. 
'll1 en 31 Mart ı:ıkşa.mına kadar 
hfr ~esi icap ettiğinden bu iş i· 

• ç ·nıemur bum.da kalacaklar-

~ 
'~'il tnUra:kabe müdürü Bay Salih 
~ ~ memur da borsa.nm nak
~~k~llra bur.ada kalarak vazife 
~t. 

~~ ıı. Ul 'borsasında çalışan acehta. 
.\ııt. htında.n itibaren yazıhaneleri
\ı~~y.· na.Jdetineğe ba§hY.ar.&k' -
\~ h~lann mühim bir kısmı bu • 
":saplannı tamamlle . tasfiye 

lJ•, 

-o-
. J'EMtZLIK MEMURLARI 
Beyoğlu temizlik itleri memuru Fe· 

.ridun Sarıyere, Sanyer memuru Hü· 
sametin Oaküdara, Üsküdar temizlik 
memuru Cabir Beyoğluna nalledilmiJ
lcrdir. 

BEBEK • ISTINYE YOLU 
Bebek • !stinye arasında yl.pdacak 

aE.falt yolun Emirgindan ~eit'.:ck kıs
'mınm sahil boyundan geçm~yip yalı· 

Jcı:-ın arkasını takip etmesi kararlaş
mııtı. 

Nafia vekaleti yolun deniz kenarını 
takip etmesi §eklinde projede tadilat 
yapılmasını istemiştir. Proje bu isteğe 
göre yenilen~ektir. 

BORSADA DÜNKÜ 
MUAMELELER 

Dün. lstanbul borsasında birinci ter. 
Up Türk borcu tahvilleri 19,20 den, 
ikinci tertip Türk borcu tahvilleri 
19,10 ·dan muamele görmüştür. Bun • 
dan başka Sivas • Erzurum tahvilleri 
95,5 ten. Merkez banka.c;ı hisse senet
leri ve Arslan çimentô tahvilleri ev . 
velki gilnkü fiyat Uzerinden muamele 
görmüş, bir Ingiliz lira.sma Merkez 
bankası tarafından 628 kuruş kıymet 
tesbit edilmiştir. 

-o-
1 

Poliate: 

Bir usta ba.şı 
parçalandı 

Fenerde Ayakapr caddealn<le un fab
Tikasında çalııan ustabaşı 55 yaşında 

Panayot evvelki gece yarısı, fabrikada 
makineyi yağlarken iki ayağını birden 
makineye kaptmnııtır. · Makioc Pana
yotun iki ayağını da kasıkların.dan ko· 
parmış. hastahaneye kaldırılan Pana· 
)ot biraz &0nra ölmüştür. 

Adliye doktoru, cesedi muayene et· 
m>§miı mor~a kaldtrtmt§tır. 

-- ~·---

"BiR AMELE ZEHIRLENtP 
ÖLDO 

Taksimde bir yapıda çalııan amele 
Vart·an, e'Vvclki gün ögle vakti yemek 
·ıcmİJ. yemekten sonra birdenbire san· 

!-KURUN 

Bahar gene geldi, önümüzde yaz 
Gülğane parkına, bir az daha canhhk ve 

güzellik getiremez nıiyiz ? 
Halkevlerl temsil kollarının amatör sanat ,-----M---

1 
_

teşek kUllerlnl n hatla şehir tiyatrosunun . Kaptan ev u-
dlkkatlol çekecek bir mevzu du vuran 

Hııgün Pazar ... Zevk ve eğlence sa
hdE.ında asrın bütün gürültü icatlarına 
r.Lğmen sade gür.elliklerlc, hafif meş. 
yuliyetlerle, ta.biatin bir köşesinde e
. ; ," Jenebilrnek itiyadını kaybetmemiş 
bir bahtiyar f arzediyorum ken<limi. 
Orta bir nileya mensubum. Yahut o 
.'\ilenin kendisiyim. Karım, çocuğum -
hatta kaynanam bir araya toplanarak 
gideceğimiz yeri düşündük; hesapla. -
d1k. En mUnasip yer olarak Gillhane 
Parkı'nda karar kıldık ... 

Bu vaziyette orası şimdiki haliyle 
}:almakta devam etse blle, benim bir 
~ikayetim olmıyacaktır. Elverir hi te. 
miz tutulsun, kanapelerin çivileri sö • 
killmü~, oturacak yerleri tahtarr..van 
p,ibi yana yatmış, boyası sıyrılmış, 

bel vermiş bulunmasın. Kuşlar ötsün. 
Deniz görUnsün, ve ben, bütün ailem
ltt birlikte oranın nisbeten t.emiz ve 
f:~rbest olan havasım göğsüme sindi • 
rip döneyim; bu tenezzUh taklidinden 
bir kaç saat için olsun..kilQük J:ıir din. 
!enme saaaeu duyayım. . 

Evet buna, yalnız buna ihtiyact o
lıı.n; bununla, yalnız bununl:ı tatmin 
edilen insanlar çok. Her Pazar oranın 
ağaçlık muhitine akm eden sizler ve 
berum gibi insanlar arasında. b~ka 
bir şey beklemiyenler tahayyül ede ~ 
biliriz .. Belki de hayatı o sükfınetten 
ibaret sayanlar bile vardır. Fakat biz, 
GUlhane Parkı denen gilr.el gezme ye-

rinin. hava alma ve dinlenme muhiti. 
nin esas hususiyetlerine dokunmadan 
da.ha. ne kadar gUr.el, cazip olmasını 
temin edebiliriz değil mi?.. Güllıane 
Parkı, şimdi, oradan her ne sebepten
se ayrılmış olan ilk ziyaretçilerini bi
le nasıl sinesine toplar; Gehir hayatı
nın sesi orada nasıl şıkırdıyabilir; 

hiilasa. ne kadıı.r daha c.anlr ve tam ma. 
nô.sile şirin bir kö§C olur orasL .. 

Büyük ve modem otellerin den.ize 
bakan çiçekli bir teraçası, damlara ku. 
r.ılmuş modern ve r.)mantik bir bahçe 
gibi olur orası ... Gülhane Parkı'nt İs
tanbul şehrinin yaşayışında bir hMi~e 
yapmak mümkündür. 

lstanbulun. şimdi, sokağa bakan 
\lir evin arka yanına düşmUş. ye§il bir 
takım nebatlarla örtülü bir arsa ~·al
nızhğmı taşıyan Gülhane Parkım, ilk 
devrelerinden itibaren düşüruneğe ça. 
·1~1yorum. Onıya, 5ehrin her sn:ııf a • 
Lu .. lisinden inenler çoktu. Ufak tefek 
eğlenceleri de ihth•a ettiği zamanlar 
olmu§tu. Hatta bir vakitler orada do
la.~ak istiyenlcrden küçük bir duhu
liye de almak yoluna gidilmişti sanı • 
rım. Orasından burasından birtakım 

cılar içinde kıvranmağa inşlamıştır. 

Vntan hemen Sürpagop hast:ıharesine 
kaldırtmış. fakat biraz sonra ölmüş· 

tür. 
Cesedini adliye doktoru Enver Ka· 

ran muayene etmiş, ölümü ~ür-heli gö· 
rerek morga kaldırmışttr. 

--··-
AYACI EZİLDi 

Kabataş . açığında demirli bulunan 
Zonguldak vapuru tayfalarındaıı Hay
:-i vapurda çah§ırkcn ayağnu ağır bir 
balye dü~müş, bacağı ezilmi_ştir. Hay· 
ri hastahaneye kaldmlmı§tır. 

Yazan: 

1 Hikmet Münir j 
sular fışkırırdı. Çiçeklerin bolluğu ve 
coşkunluğu pek boşa giderdi. Kana.pe
lerinde kitap okuyanlar, yollarında 

düşünebilerek dolaıanlar, bir şeye 

gözleri takılarak durup m~l olabi
lenler ve hafta içinde o Park'a bir de
fa için olsun gitmeği arzu ve hesap e. 
denler muhakkak bulunurdu. 

Sonra nederuıe Gülhane Parkı bir -
denbire gömen dil.stil. Ziyaret:çilerin 
çeşidi değişti; sayısı azaldı. Daha son
rasını bilmiyorum ... Her halde bugiln, 
bliyük bir ihtimama, fikre ihtiyaç gös
teren bir vaziyette bulunmaktadır. 

Gülhane Parkı büyüklüğü, tabii 
mevkii; güzelliği ve Iayik olduğu rağ. 
bet derecesinde yenilik istiyor. 

QüJJ.4n~ »•..tunda, Jtafte.da. bir ve.. 
ya iki defa olsun bir musiki ziyafeti 
vermekten başlıyarak neler yapılmaz 
ki ... Or.ıya, aykırı gürültüler vermek
sizin, herkesin ahştığt, her yerde bul
mak istediği, yaradıh~ bakımından ih. 
tiya~ gösterdiği şeyleri getirmek sure
tile ne güzel bir mahiyet ve manzara 
verilebilir! Zannederjm ki Gülhane 
Parkında, evvelce, bu gibi maksatlar
la kurulmuş yerlerde hazır duruyor. 
Onlan biraz tamir etmek ve canlan -
dnınak surelile, ~ehrimizin haritasın. 
da, gerçekten ne can atılabilir bir kö
ee ortaya. koyabiliriz! 

Belediyenin araştırmasına lüzum 
kalmaksızın, bu kadar musiki teşek • 
külleri var. - bu temiz bahar günle
rinde ve r,elecek yaz mevsiminde kon. 
serler:indm birkaçını da niçin Glilhane 
Parkında umuma vermt'ği düşünmi -
yorlnr? 

Bunun için neye müracaat t>tmiyor
lar? .. 

Halkevlerirnizin temsil heyetleri, 
bunrlan böyle nöbetle haftada. bir ve
ya iki defa, niçin temsillerini Gillhane 
Parkında vennezler? "Açık Hava 
Temsilleri dünyanın her yerinde umu. 
mllc~..! ... 

Çocuklar için Karagöz ve Kukla oy
natmağa. Gülhane Parkında o kadar 
müsait yerler var kL. Hatta Şehir Ti· 
yatroımnun bile, haftada bir defa. ser
best veya ehven bir Ucretle ·~alk 
Temsilleri., ni Gülhnne Parkının açık 
muhitinde opa.rlörlerlc verebilmesi 
dahi temenni edilir .. Orada, bir an ev. 
vel, her türlü asri vasıtaları buluna • 
cak eğlenceli bir çocuk köşe.'i tesis et
mek, ııehrin her hangi yerinde olursa 
olsun tasaV\-ur ettiğimiz "Çoc~k Park· 
lan .. nt kurmağa. mani değildir. 

Gülhane Parkına bir renkli hayat 
cnjt-ksiyonu yapalım. GUzel bir kıyı 

"11izasmda süzülen bir kotranın yel
kenleri gibi gerelim, coşturalım. ora
nın hayatiyetini! .. Sokağa bakan bir 
evin arka :yanına düşmüş, yeşil bir ta· 
lum nebatlarla örtülen bir arsa yal -
mzl,ğından bü;iik parkı kurtaralım. 
Orası b\_r cennet olsun. Bunu istiyo • 
:n.17 .. 

Muzaffer 
işlediği cloay~tl btt

lüo tafsiU\llle anlattı 
lki ı;Un evvel sevgilisi Nimetin koca6ı 

M.evludu ağır eurettc yarahyan Muzaf
fer dün adliyeye scvkedilerek birinci 
sulh cem mahkemesinde sorguya çekil

miştir. 

Muzaff.er vak'ayı §Öyle a.nla~tır: 
"- KadıköyUnde Leyllk sokağmda 6 

nwDara.da oturuyorum. Bir senedir boe· 
tayım. Iııledlğlm cinayeti harfi harfine 
anlatac~ğun: 

Ben Nimet ile bev senedenberi taıuııı· 
rım, her zaman evine gidip gelirim. Son 
zarnnnle.rda aile arasında dedikodular 
başlamıştt. Vaziyeti Nimetin kocası 

Mevludun kardeşi Turhan bir seneden· 
beri biliyordu, ancak, meydana vurma

mt§ll. 
Geçenlerde bir gece Nimetin evine 

gittim, Nimet her zaman kocasının 53 

yaşında olmasından ynnl ihtiyarlığmdan 
dert y:ınar, dururdu bana. •• Kendiat ise 
otuz yaşında idi. 

Nimet Kadıköyden Aksaraya taşmdık
tan sonra da eve sık sık gitmeğe ve ge
celeri kalmağıı başladmı. Çil.nktl kocam 
kaptan olduğundan sefere çıkar, e\·de 
bulqnmazdı, 

Nihayet çar§amba günü saat 11 de tek· 
rar gittim. Aeağı katta ev sahibi Talltm 

odssmda oturuyorduk, ki, birden Talat: 
- Mevlut. gelmiş. sokakta evi göz-

IUyor ! dedi. 
Nimet bana: 
- Aman seni görmesin. saklan, diye

rek, bent halılya soktu. 
:M.evlut kapıyı çalıp içeri girdi. Nimet 

yukan çıkmı:ıtı. Ben hala kapısının çat. 
laltlan ara&ndan odayı kısmen görcbill· 
yordum. Talat, benim görmediğbnl zan
ederek Mevludun kolundan çekti ve ya
vaıs bfr sesle: 

- Karın Nimetin ıampa.raaı hallde 
saklıdır, dikkat et! dedi. Mevlud da ona 
polis çağırmasını söyledi. Tallt sonra 
bana işittirmek için: 

- Ben kom§uya kadar gideceğim. de
yip evden çıktı. 

• 
Bundruı sonra Mevlut sokak kapmnı 

sürmeledi, ceketini çıkardı, kollarmr il· 
vadı. Sonra. eline bir bıçak aldı. Ben de 
elimle cebimdeki tabancayı yokladım 

Haztr duruyordum. Kendimi mUdafaa et
mek ve kaçmak için birdenbire balAnm 

kapuınıı açıp dışarı fırladım, Mevludun 
elindeki bıçağı kaptım. Boğugmağa bq· 

ladık. Bir ara yüzilmden kan boeandt 
GilrilltilyU duyan Nimet yukardan lndL 
Sonra Mevlut birdenbire yere yıkıldı, 

knç yerinden vurdum, naaıl yaraladmı, 

bilmiyorum. Hakim Re§it: 

- Peki, sen çalı§mıyorsun nasıl geçi· 
nirsin? diye sormuştur. 

Muzaffer: 
- Geçen ağustosta ölen babam bana 

2600 lira para btraktı. Onunla geçiniyor
dum. Bu cürmü bile bile İ§ledim. cevabt· 
nı vermiştir. 

Hakim Reı;it, Muzafferi bu sorgusun
dan sonra tevkif ederek tevkifhaneye 
göndermi§tir . 

Muzafferin dostu Nimet de evvelki 
gün geç vakit adliyeye verilmiştir. Ni -
met yalnız zinadan suçludur ve tevkif 
edilmi&tir • 

Eayao Safiye 
Alaturka musiki mugnnniyelerlmizden 

Bayan Safiye yanında piyani5t Feyzi ve 
bazı musiki sanalkiırlariyle birlikte 15 
nisanda Adana ve Mersine gidecektir. 

Bugün seyyah geliyor 
BugUn Lititya ishnll lngillz bandralı 

vapurla limanımıza 250 kadar lngillz sey
yah gelecektir. Gelecek seyyahlar ara-
15lllda lngiltere f'ıklr lıleminl.n mtlhim 
şahsiyetleri bulunmaktad.U'. Seyyahlar, 
§ehrlmizde bir gUn ve bir gece kaldıktan 
~onra. PJreye mdeceklerdlr. 
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(Ustnrnfı 1 lncl sayfruımdn) 

li'am-olunamaz. Binaenaleyh Tuna fi
uotillası tedafüi bir mahiyette olamaz. 

Curentul de eöyle yazıyor: "Alman
ya 1917 de Tuna vadisinin neye y:ıra. 
dığını isb:ıt etmiştir. Bugün ise Al -
manyanm Romanya petrollarma ihti
yacı her zamandan ziyadedir. 

.ALMANLAR TRİYESTEDEN SER-
BEST MAHREÇ IST1YORLAR 
Sofya, (HususS) - Uto gaı.etcsinin 

Be.rJfn hususr muhabiri bildiriyor: 
Sağlam bir menbadan öğrendiğimi. 

ze göre, Avusturya için yapılacak Ple
bisit bittikten sonra Almanya ile ltaL 
ya. arasında mUzakere başlıyacaktır. 

Bu müzakerelerde diğer meseleler. 
den başka, Trlyestcden serbest transit 
:mahreci meselesi de görils;Ulecektir. 

Roma protokolları mucibince, ltal . 
ya hUkfımeti vakti le A vusturyaya Tri
yesteden serbest transit mü.saadesf 
~·ermişti. Avusturynnm Almanyaya 
ılhakından sonra Roma protokolları 
hukuk bakımından hükümsüz kalmak
la beraber, iki hlikfı.met arasında ve • 
niden yapılacak müzakerelerde Trl • 
ycste meselesi görUştuecektir. 

Almanlar, ltaly::ı. i!e müzakereleri 
lıitama erdikten sonra, muallakta o
lan blltün iktısadi meselelerin halli f. 
~in Fransa ve İngiltere ile müzakerc
y_e başlıyacaktJr. 

MUSSOLtN! TRİYESTEY1 
MODAFAA EDECEK 

Roma, 26 (A.A.) - B. Mussolini, 
yakında Triyesteyi ziyaret edeceğini 
bildirmi§tir. 

~ B. Mussolini, kabul ettiği Trlyestc 
;ralisi ile belediye reisi ve federal sek
~terinc henüz belli olmıyan yakın bir 
t~ribte Tri.yesteye gideceğini ve "ye
m bcynelmılel vaziyette Tıiyeste men. 
fnntı rinin faşist hükumet tarafından 
b~ylik bir ihtimamla korunacağınr,, te
mrn cylcmfşUr. 

HTTLER !TALYAYA G1D1YOR 

Roma, 26 (A.A.) - Hitıer önümüz
deki Mayısta Romayr Alman devleti 
reisi sıfatile ziyaret edecektir. Binaen
aleyh, kendisi Romada bizzat kral ta
rafından karr;ılanacaktır. 

Diğer taraftan, Napolide Piemonte 
prensinin misafiri olarak kalacağı 
müddetçe de Kral orada hazır buluna
caktır. 

•. Floransada.ld bUyük askeri geçide 
.gıderken ise kendisine Mussolini rcfa. 
kat edecektir. 

HİTLEP.lN EVVELts! GÜNKÜ 
. NUTiiU 

ı Könirgsbcrg, 26 (A.A.) - Hitier . , 
10 Nısanda yapılacak olan büyük ple-
~isit mücadelesini dün nk§am "A vus. 
~una evi,, inde söylediği bir nutukla 
açmı§tır, 

ı.. Hitler ezcümle dcmi~tir ki : 
"Bazı eahsi menfaatler dolayısiyle 

~ vusturyaya bir istiklal tahmil edil • 
~ekte idi. Aranılan başlıca gaye, Al • 
manya.nm zayıflaması idi. 
, Hattft. Almanyayı sefalete duçar ct
~ek bile istediler. Alman kıtaları A . 
~sturyada vahim lmrgaşalıklıı.ra ma
ni olmak için bu memlekete gırmJş • 
lerdir. 

Zaten bizden yardım istiycn kardeş 
pir memleketten ha hizmeti esirgeye
mezdik. A vusturyaya ka.rşı cebir kul. 
!andığını 2öylemek doğru değildir. 

A vustudyada §imdiye kadar hiç bir 
yerde görmediğim kadar büyük bir 

sempati dalgası ile karşılandım. Avus
turyayr fetheden hoyrat bir kuvvet de
ğil, fikir kuvvetidir. Bir kaç gün için· 
de vücuda getirilen eser en büyük z::ı.. 

ferle lmzanılan harplerin neticesinden 
da.ha bUyüktür.,, 

Dünkü Nutku 

Berlln, 26 (A.A.) - Hitlcr bu akf,.am 
Laypzigde söylediği nutukta buglınkü 

Avrupa hudutlarından hiç birinin mlJlet
lerfn lhtiyaçlnrını karşılanındığmı ar. -
latmıe ve demiştir ki: 

Almnnya birçok Almanları kendi hu
dutlo.n fçinc nlmnktnn vazgeçmiştir. An
can bunun için bir §art koşuyoruz: Knn 
ımrd~lcrlnden ayn kalmak felaketlerine 
bir de taz~ik ve zulUm inzimam etmesin. 

dişe 

Bugünkü Nutku 

Bcrlin, 26 (A.A.) - Hitıer pazartesi 
glınU fudbol sarayında yapılacak bir ml
tingdo bilyUk bir nutuk söyliyecektir. 

A \'U turyanın llhakr ve BuJz,-arlstaıı 
"~laten,. azcte l Ha\·as ajansının 

Bcrlinılcn ıı!dığı 5u tclgrnfı nc:;retmlştlr: 
D. N. B. ujaruımm biJdirdfğino göre 

Bulgaristan Ba.3voklli Köscivnnof Avus

turya ile Almanyamn birleemesinden do-
1oy1 duyduğu memnuniyeti, ayni zaman
da Bulgar hUkllmeUnin Viya.nadaki elçi
liğini kaldırarak yerine bir konsolosluk 
tE'~kil etliğini Sofyadakl Alman elçisi va
srtasiylc Alınan hUkümetfne b!Idirmlş -
tir. 

Alnıany:ı Yugosla\'ya Ve lUacarisfo.nr 

Knzanmal< istiyor 

l'nrls, 26 (Hususi) - Göbelsin Ber • 
llnde, Burkel'in Viyanada, Hitlerfn de 
Konlysbcrg'de s6yledlği nutuklar slya -
sf mahafildc bUyUk akis uyandırmıatır. 

HU.kim olan kanaata göre. Avusturya 

reyiamı ile Almanya orta Avrupada nll· 
fuzunu arttıracak bir siyaset kurmıya 

çnlı:,ımaktadır. Orta Avrupayı Alman • 
ya.dan tarafa ka.znnmak için yapılan goy
lcr arasında. hudutiıırdaki Alman asker
lerinin, diğer hudutlardald ukerle ka...-
de3lik baglnrı tesis etmelerine çal~ 
d.ı. vardır. Macarlstruı. Yugoslavya ve 1-
U:ılya budutların~i ukcrlcro bu husus
ta emir \'erilmiş ve tczahUrat yaptırıl
nuşttr. 

Siyasi mahııflldc, düşUnüldiiğUne gö. 
re, Almanyn 1tnlyn, Macaristnn ve Yu -
t;oslavyn ile bir blok tcskll etmek MZU· 

E;ondııtlır. 

Bugün ve yarı
nın meselesi 

( Osta tarafı 1 inci sayı/ada) 
rnl~tlr. Son gelen hnberlerde Çckosıo • 
''llkyanm A1mnn~n ile SUdct Almanlan 
mcscJeııi Uıoclnac bir nıılA.Şma !Oimülti 
arnmağa hUZJr oJdoğU bUdJrllmektedlr, 
mc Upb yok ki Çeko lovakyanm slya

sctinclo görtllcn bu c nsh de&i~lkUğhı 

tu~ltcro ne hcrnber l'ugo lavya. \'C Ro
manya tarnfmdnn kendisine hlç bir yar
ann gelcmlyce ğlnl anlamış olmasmcbuı, 
Fran :ı ile Sovyct Ilusyanm yardan ede· 
bileccğinl do Upbcll lıutmıığ:ı b:ıshıma
sındandır. 

Acaba. Çckoslovakyanın Almanya ile 

ltonu~ağıı. razı olmn ı lkt tarnf nrastn• 
da bir uzla.şına. formum bulmağn hh:met 

; edecek midir? 

Prağclan gelen hııhcrlero bakılırsa. bu 
yulda muvııffaklyct ihtimali ,;ok ıızda. 
Zlm SUdct Almıınlımnm reisi llayıılayn 
tauı muhtariyet istiyor. Hatta ÜQ buçuk 
milyonluk Alman ıuhldarmm muhtarl-

yctl llo kalmıyor. tlekoslo\"al.."Y8DJll So, .• 
yet Eusyıı. ilo olan lttifakuu bomw.:ın
cla lsrar elliyor. Sonra §imdiye kadar 

nıubt.cur 11 rtilcrc aynlan SUdct Al
manlan nr~lnrmdahi parti ihtilaflarını 

bırnlanı~farrlır. llep-;i arnlnrmda. J>lr ko-

ali yon ynpamk B. Ilnylnyn'ı kcndJlcrlno 
ba~kan ~~nüslordlr. Diğer taraftan ~im
diye lmdar Südct Almanlan adma hliJcü .. 
mcto 1 Urnk eden nar.ır Zs.jicek Iınbtno
dcn r,:elıllınl~tlr. Bu surctıo bUtun Aluuın 
~Wdım hülılımete lm."'1 müsto.rek bir 
birlilc cephe 1 almıstır. 

Tnb1oyu tamamlamak için Haynbyn 
partislndcld radU.'111 un urların A \UStur-

yııdnld llitlcrcllcr loJyoou tnrmula bir 
(Çeko ıo,·a.kyn lh'n ı) t kfi etmekte ol-

duldan, bu lejyonun azıı.bn Almanyadır. 
taUm görCIUldcrl, bu t~k.Uitm Almanya 

tarnfındıın bir mUdalınlo \'csllcs.I hazır

lıımak icin Çckoslo\'akynda. kanşıklıklar 
ı;ılmmıak planı takip Cttib1 hakkında ge
len baı.ı haberleri do unutıuıımalı: lazım
dır. 

Bu vnzlycto göre "Çclıoslolakya da 
A \'usturyn.nm goctlğt yol lstikamotinc. 
nıl giri}or!., suali bıbü olaralı, derhal 
hatırn geliyor. Çcko lo\ kyu llo Alman
ya arasında bir anla ma. ol:ımazsa tehli

ke mc}danda.du. Fakat Çckoslova.klar 
yalnız Jınldıltfarı holde da.hl nctfccdo 
mağlUp olnc:ıklan muhakkak olmasına 
rnğmen sll:ilın mürncruıt edccckJcrdlr. 
Onun için Çckoslo\'altyn. meselesinin A· 
nıc;turyn iŞiııtlo olduğu gibi düğün bay-

(Üst tarafı S inci sayıfamızda) 
slla.h ve vasıtala~· kumandanı ami
ral Hulusi Türk güctinUn Cumhuri
yet rcj1min1c yarattığı eserin ma
nasını anlatan kısa bir söylevi ta
kip etti. 
Amıral Hulüsi Atntiirk devrinin Tiirk 

milletini ulııştırdlğı saadeti anlatan söz
leri dakU alnrca nlkı;:ılandı. 

GölcUk Çumhurfyot marşının nıı.ğme
lcri ile çalkandıktan sonra nskerl erki
nm bulunduğu trlbUnde Albay Nai.ın Ar
na dnlgo.ların kucnğına auırtu;, olan Ata

kı sonsuz bir hazla seyreden general 
Müı'Scl BD.küye, kalabalık anısında yeni 
lııle mcfigul bulunan genç mUhcndis Ata
yı gösteriyor ve B()yle diyordu: 

- Genernllm, Türk gencinin S§kmı 
gl:SrUyor musun! Dinlenmek, uyumak, 
rahat etmc)'i bir an dUşÜllmcdcn çnl~ı· 
yor. letc ehndl de dalgıç gemisinin omur
gasını ha.z:ırhyor. 

Albay Naim Arna, bu esnada yanında 
rl•·"tln yUzbll§ı Atanm refikasına deniz fab 
ı·ıkuıu ... ı .• ı bir hediyesini uzatıyordu. Bu 
bir altın bılez.ıktı: "Atak mayın gemisi 
indirme annesi Naclyeye deniz fabrika
larının hatırruıı. 26 - 3 - 938., ynzısmı ta
gıyan altm bir bilezik. 

Atak, artık Türk deniziniii malı olmue4 

tur. Baştan başa kaynakla yapılacak olan 
dalgıç gomlsi omurgasmm nWma. mera
simine gidiliyordu. 

GUr lıir ses, adımlan yerlerinde dur -
durdu. MUheykol bir vUcudün taşıdığı 
vakur bir ba§ heyecanla kendisine diki
len gözlere ileride kırmw boyalı min • 
nacık bir gemiyi iprct ediyor ve §öyle 
diyordu: 

- GördUğUnll.z gu küçük gemi TUrk 
milletinin mukaddeı-atı üzerinde tasav -
vur edilmez bir varlık yarattı. Artık Türk 
bu kadar didindiği zaman 18 mart gUnU 
Çanakkalede @l gördüğünüz "Nusratlye,, 
den12i devleri admı alan "Buve,, leri 
Türk kara tularına gömerek TUrk kud
retini lsbat etti. Yani, minnacık ''Nusra
tiye,, harikalar yarattı. Bununla §UDU 

demek istiyorum ki dipdiri ve her hu -
aı.ıırt.ıı Taul:ııurım..-.1 ~müiUn önünde du• 
-ıran At.ak<TUrk eunae her zaman liarika.-

lar yaratabilir. 
Atak merasiminden sonra dalgıç ge -

misinin omurgasmm atılma merasimi ya
pıldı. OölcUk. denize bir evUit verirken 
ikinci bir cvlddn gebe kalan blr anne gt. 
bl idi. Oradnn ayrılırken bana: Burnyı Uç 
sene sonra görilnllz, dediler. 

Gerçi kw:ığımız hiç b1r \-akit ~ş kal -

mıyacak, fa'kat üç ~ene sonra, buradnn 
Tilrk sulnrına muazzam filolar çık:mts.. 
cak. 

Nl.yazi Ahmet 

Almanyada yapılan 

Cumhurri aseti 
yatı 

Yakında geliyor 
Londra, 26 (HWlusi) - Türkiye 

Cumhurriynseti için sipari~ edilmiş ve 
Alman tezgahlarında ill§a cdilmis olan 
yatın ahm Ye sntnn muamele.si yapıl
mıştır. 

Yat §imdi 1ngilteredc Southamptoo 
limanında bulunmakta.dır. Yatı teslim 
alacak ve 'fiirkiyeyc götürecek olan 
kaptnn, mUrcttebattn.n müteııekkil he. 
yet de oraya. gelmiştir. Yata. yarın 

(Bugün) sancak çekilecek ve içinde 
yapılacak bir iki .küçük tadill1tt.an son
ra, on beş güne kadar Türkiycyo hare
ket edecektir. 

Se irler eski eserle 1 
gezdiler 

Ka~i, 26 (Hususi) - On iki dev
letin sefir ve sefaret erkanından mü • 
rckkep bır knfile Ka.yseriye gelmi§ler, 
Kayseri, Ürgüp ve civıı.rmdaki eski 
eserleri gezmi§lerdir. 

Kayseri belediyesi ve vilayeti namı
na kendilerine ziyafetler vcrilmi§tir. 
Misafirlerimiz memleketimizden çok 
iyi duygularla ayrılmışlardır. 

ram şcldlnıle halledilmesi bolılcncmcz. 
Ve• ,\\ rupruun ort:ısmdn. bir kere slliıh 

1>3tlarsa hfidlsclcrfn no gibi lnkl~nflnr 
ı:;ü ~c:r:.-ccğlni kimse §imdiden tahmin 
edcme1ı. 
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d de ısrarla durulmuş bulunJll -çete "' mey an 1 ifilerinden her birınin Dl~er o,ıı. 
Valide hanını istim· §artnamelerdekimuayyen ·JcJJlletal' 

rinde tesb:tine doğru bir istı 
takt için para verildi mı§ olacaktır. ~veıe' 

Ankaz&, 26 (Telefonla) _ Nafia Bu arad:ı munzam 1926 ın ~dl 
Vekaleti, Eminönü meydanındnkl is_ namesinin de kaldU:~ eeiJ addP' 
tiklak i§leri hakkında. yeni kararlara bir neticeye varılacagı ıfiiph 
Vıı.rmı§tır. lunmaktadır. 1t•f 
Sahanın yüzde seksen be§ini teşkil Pr. A et ve pr. ~,. 

eden Valdeha.nınm fstimlfild için be • ) 'lW"': 
lediycden gelen teklif Vekalette müte- .utkara, 26 (Telefonla. f~ S' 4 

eekkil komisyon ta.rafından tetkik e • rih kurumu As~kanı ~ ~ 
dilmiş ve muamelesi ikmal olunarak ynn Met, bir mUddet~n._...ıi~ 
ı ed de bulunan Cenevre tınl''IP.... (1111 
cap en para da gönderilmi§tir. profesör Plta.rla berabel' ~tr .-tt 

Bu mırctıe, muamelesi hazırlanarak uızıııaa il"". 
Veka.Icte gelecek olıı.n diğer parçala • gtln), bazı tetkiklerde bUl ecetd11' 
rın da derhal tetkik ve intaç edileceği Gftvurkaleye hareket ed 1 
şüphesiz addolunınaktadır. BAI.JKAN MATBTJ>.: 

KONFERA.ı.~SI 1~ 
Ankara, 26 (Telefonla) - ~ 

§C}ırimizde toplanacak olan ~ 
matbuat konferansında Aıık~ 

ve lzmir gnz.etecileri de bul 

ANKARA İSTASYON 
:MEYDANI 

Diğer taraftan, Ankara lstasyon 
meydanının tanzimi için istimlak edi. 
lecek snhadaki binaların hazineye ait 
olanlarının tapuları alınmıştır. Diğer
lerinin istimlAk muamelesi de yapıl -
mak üzeredir. 

Elektrik Şirketi ile 
milzakereler 

Ankara, 26 (Telefonla) - İstanbul 
Elektrik şirketi ile Nafia Vekaleti a. • 
rasındaki müzakerelere devam edil • 
mektcdir, 

Öğrendiğimize göre, dünkü milza. .. 
kerelerde şebekenin ıslah ~!erinden 
hn.ngileriııin iptidai tesisat haricinde 
kalacağı mevzuu üzerincle milnaka.§ar 
lnr olmuştur. Mevcut tesisatın değiş -
tirilerek yerine yeniden konulacak • 
lıı.rla. eskileri arnsmda bir fark olursa 
bunun masraf cihetinin htikfuneti al~ 
kadar etmiyeceği noktasında. tarafı -
mızdan ısrarla durulmuştur. 

Müzakerelere Pazartesi günü de de
vam Qlunac:aktır. 

ıh.o;, r, ... ,cı..U.-....1<l._1J. lUU<ı.lCU LbU UU 

komisyon toplanarak milştereken ya. • 
pılacak ıslahata dair işleri tetkik ve 
idari bakımdan münaka§S. ve tesbit 
e<lecektir. Varılan neticeler bir rapor
la yüksek komisyona bildirilecektir. 

n arada 
o- ret 

Ankara, (Hususi muhabirimizden)
Ankara ilkokullarır:.ıda bu yıl terfi eden 
öğretmenlerin adlarını bildiriyorum: 

Yeni hayat okulu öğretmenlerinden 
Hatice İhsan, Makbule Boyacıgil. 
İnönü okulu öğretmenlerinden: Na

\:i Dağlı, Saffet Vardarlı, Rüştü Süzen, 
Makbule KotaJ, Hidayet Y clken, Hu
riye Uzman, Şılikrü Nusret, Memduhe, 
Zehra Akın. 

ismet İnönü okulu öğretmenlerin· 
den: Huriye, Sabriye Süz:n, Melek 
Günçer, Nimet Erkon, Meliha Hak~, 
Nazire Kıratlı, Hikmet Aaa.1., Nebile. 

lsriklfil okulu öğretmenlerinden! 
Fahri Doluca, Hediye gürez. 

Devrim okulu öğretmenlerinden: 

Mustafa Altay, Esat Onatfod, Naciye 
Çınar, Şefika Hayri, Leyla, Münire, 
Rukiye, Şefika Zehra, Latife Akpınar. 

Necati okulu öğretmenlerinden: 
Suphi Volkan, Ay§e İrfan. 

Cumhuriyet okulu öğret:nenlerin
dcn: 5abiha Dikiz, Türkan Yılmaz, 

:Recep Ferdi. 
İltekin okulu öğretmenlerinden: Me

c.ide Ulmaç, Müzeyyen Arm n, Atiye 
Görün, Melahat Meral, Ayşe Necla. 

Ulus okulu öğretmenlerinden: Na.di
ye Tunçel Mehpa .. e, Adil Kuran, Muam 
mer Altın direk, Fatma Gök, Şükriye, 
Tıynet. 

Mimar Kemal oiculu öğretmen 

!erinden: Sadık, İsmet Ersene, Saadet, 
Bedia dcnker. 

Keçiören okulu öğretmenlerinden: 

Nüvcyre, Güzin. 
Dumlupınar okulu öğretmenlerin· 

.Ct•n: :Düriye Öner, Fehime. 

Onur1.:u yıl yatı okulu öğretmenle 

rinden: Şinasi Ataol, Edip. 
Nallıhan merkez okulu öğretmeni: 

Saniye, Çayırband&n İlyas, Ançcdcn 
Mustafa Sabri, Gercdeden Turan Yük· 

GENERAL KAZIM pnıtı',, 
Anknrr:, 26 (Telefonla) -JJh'uıııJ 

dcttenberi §elırim.iz.de bUl~ ~ 
müf etti§ General l{Ô.ZIDl piril'•JP'' 
yaya gitmek üzere, bu~ 
bula hareket· etmiştir· . ret f: 

Trakya müfettı!11iğinin f8:8'1~. 
gramı h ükı'.imetçe tasdik edU 

P.T.T.DE ~ 
Ankara, 26 (Telefonla) - ~· 

posta müdürlilğüne milf~ :urı6' 
rahman Selvi, Kastamonu ınü ~' 
ne Çanakkale müdürü :Hayri, OP 
kaleye Kastamonudan :tıuıall 
nnkil ve tayin edilmişlerdir· 

Kızılay ongre~ 
Ankara, 26 (Telefonla) -: .... ınl tıd' 

Kızılay merkezi seııelik k~ 
gün yapIIU§tir. , 

Okunan rapora göre ~~~ 
küsur iiza kaydolunmuş .!!.ıııttuı:' .. lif' 
rıua~ Qll oeş Dln W'aYI l>~-ıl P:...l 

Kongrenin kararlan aramu-3 fJP>. 
ra te.5kilAtJ reisi doktor Ce~ıcı' 
azalığa alınması ve General ~ B' 

Seviktekin'.,in takdirle tn.ıtifi le' 
dilmigtir. 

•ol.Keskin merkez okulu Ö~ 
Mustafa Özdemir, Yah ihan :~del 
Haydar, Ah§ardan Lütfi !l! fi' 
Bah§iliden Lütfi Aydoğcın, ~ n ,.., 
ı..:tlar okulundan .rasim, Uçeırı e 
dülhalik. rifıdeıı 
B~pazar okul öğrctaıenl~ Jli?l'1 

Şevket Doğan, Mustafa :auıa.ı,~ 
Ertürk, Mehmet Önal, Mehınet 
Hanefi. • ~ 

• den· ,.. Ayaş okul öğretmenterın firıJI 
man Zeki, Hüsnü, §ahen~~· d "' r.fo!t' 
yün.den Necati, Çanilli köyun eer, ~ 
taı Se~kin Göıtülden Mual'J\%11 ıid at 
Bereketten Emin Aybar&, Ge)fııtt'f' 
ıctmcnlerinden Fuad DurJu, 
Cevdet. . f.~ 
Çubuk okul öğretmenlerindı:l'I' 

~i Çetin Türk, Kemal, öıner'. :d~ d• 
Etlik okulu öğretmeni: Fi~ b' 

tün. .• tff't 
Kocatcpc okulu öğretmetU• 

ner. ... ~ 
Kalecik merkez okulu a~ ·ye fJ' 

rindcn: Lfitfiye Batman, ~ ~ 
rJn, Müveddet Seniha, çan ~.:.,. 
fy, çiftlikten Şakir Atala:Y• "' ôJ: 
dan Belrir Turgut, RilştU, yuıı p ~~s 

Tatlıkuyu öğretmeni: Y~et.,,etı 
Polatlı merkez okulu 0 

•1 
Mustafa Gökçe. .. ~ 

Haymana Altılar okulu 0~ . ~ 
İbrahim Akm. l' ,.,,, 

Çamlıdere okulu öğretalen • 
Kaleli. • oJI 

Zir okulu öğretmeni: Tabi( ,;ti 
Ji. t. ' 

Albayrak okulu öğret111t0 • ~ 
Kurman. ~ 

Sakarya okula öğret:nıerıi: 
Güven. .,., 

Atatürk Olııulu ö1retnıenl: 
Öktem. 



Edebi ronıan : ss 

OSMAN OFLAR 
Y~AN: Kenan Hulası 

~t tııç kimse Hamın seri seıece. 
llıntt etmiyordu: 

ltt .... 8eıtı de Aydoaa Jı:adar bir a-
lnıştır? •• 

..,,~tJ:o.u Ahmet Oamanof ıGyJQyordu. 
~ l'uıuıf bu hareketten daha ztya
... :'-lllln slllh odasına girdiğin\. 
,__ı de orada uyuyakaldıfını an
i\~ at lıteyor: ve Zebra, bu iki ha
lt euıı 'e .... . blrlslne lnanamr:.mak
.._beraber nereye glttlğtnl de tayin 

lnl1ordu. 

Halil Osmanof.. Faktıt 
&leminde yenl btr takım vakalara 
atılmanın heyecanı içindeydi. Nasıl 
vakalar? Belki de bu ,·akalarr ken . 
dl kendine takdir edemiyor; fakat 
kendisini harekete getirecek bir ta-/ 
kım hadiselerin çoktanberl tçlnde 
boşalmayarak kaldığını Ye tıpkı kul 
!anılmayan blr sllAh gibi bunların 
paslandığını da duyuyordu • 

1-XURUH 

t,1!.aıu birdenbire kavıda gOzUktU. 
"-bu o kadar anı olmuştu ki, Gro-

ka, "nk "(' .ıde hareke+ 

Ne tuhaf? Kullanılmayan bir sl
IA.h .. Halbuki Halil Oımanof stılhla
rından başka Karnabadda neye gtı. 
venlyor.du?. Ve ıllAhlarından başka 
meşgul olduğu ne vardı? Yotsa Ud 
yUz sencdenborl Osmanofların birik 
Urdlğt ye kendisine emanet edilmiş 
olan bu sllAhları tıpkı bir kolleksl. 
yoncunun yaptığı gibi, bir &Uı ola
rak mı muhafaza ediyor. Ham 
Osmanot bitkin bir vaziyet içinde 
gözükmekle beraber dUşllncelerlnln 
uu noktasında birdenbire indifa ede 
cok bir takım hisler lı;:lnde kalıyor, 
fakat no dUşUnUrse dUşUnsUn, bUtun 
bu hisleri Osmanoflara bu gece nn. 
tatmak ıu~umunu duymuyordu? Nt. 
çln? 

Yüz sene evvel lstanbul 
:;u1en bir kurt gibi Ham Osma
'8 llıı orada birdenbire blUverdlflnl 
it "11ıtı, ve bağırmaktan kendisini a
" ~&rnıştr. Fakat Groşen~anıo kor
ta tıe kan,ık bu hayret sesini tşlt-

1111? 

lll 
1•1tınet mi? .•• Halll Osmanof orb:: kenarından geriye dl)nmcğe 

ha ladığı dakikalardan itibaren aca· 
:ıç bir şey ı,ıttyor muydu? .. 

ıtı Ulakıannda sa.dece kurşun vı-
01;11ar1 hakiki bir harp sahasında 
._ '1h gibi mütemadiyen vızıldıyor 
" lr&3ıra büyük bir orman içinden 
ıı)'ıtrın. karışık bir takım sesler ge
~ıı 01'du. Bir orman gUrUltUsO ve 
h 'lun vızıltılarından başka hiç bir 
~ lıfümtyor; ve bUtnn bunların a
~ tlda, peşinden koştuğu hR.ldA gö· 
b,~edtfl bir yUz belirsiz bir hayalet 
Gıı inde Halil Osmanorun kovalayıp 

rulordu. 

--~tıun lçlı• ~· " I . 'l l!lln knprrln 
\

11 
ttı~u dakikaları anlatırken bir 

'- 1't kadar habersiz, diyorum. Ve 
~~ htıtOn Osmanoflar dA gerenin 

"-il · •ı -ı da1c· · nt -ı.r h1r ı·urt• .. ., 
ı, il başka bir yüzle onu görmemi~ 
~Gl'd.t. Halil Oımanof, geriye döner 
lıı Dı:nez, Osmanorıarm bu gece bu. 
'9tutu odanın etrafını adım adım 
ıı '-.... 
~:rıarı-;~~ii~;~'"u ;d-a;;;;-;.;.ul"b-;t. 
tı 1 l'crden Osmanofları gözetlemiş 
.._ tıı>kı bir ! Omma hastası gibi son· 
te birdenbire kapıda meydana ~rkt· 

"ı:nışu. 
~~rada ayakta duruyor ve tek bir 
11 ..... ille söylemeden Osmanoflarn 
'""lru bakıyordu. 

~ liaıııı .. HalH Osmanof .. 
-ıı llı kelimeleri bUyUk kardeşi ko. 
~'Urordu. Ayağa kalkmış l"e Halil 
bt llıanofa doğru yUrUyordu. Öyle 
~ r IŞektıde ayakta duruyordu ki, bU· 
ı, il Osmanoflar beliti de onu yara-

llıtıış zannediyorlardı. 
' ııaııı Oemanofl ... 
~ llaıu yavaş yava,, Otımanorıann 
o,.lle doğru yUrUdU: ne öğrenmek le
~tll\rdr Halli Oemanoftan ? .. Ara
~Qda tek bir kişi yalnız ismini söy 
~ l'et Halil Oemanofa bitap ettiği 
tı~11e hemen hepsi onu dinlemek ls
ht orıar, ve Halil Osmanorun kaçan 
ı,~ 'lIAbh arkasından gördUğtl ~ey
), onun ağzından bekliyorlardı: 

~t llaııı Osmanof bunları anlatacak 
•aatyette delilse? .. 

tıe~ltekım, ıdltıhını masanın üzeri· 
tıı ftrlattı ve bUyUk kardeelnln ya. 
hı~· Yaralanmış bir insandan daha 
~a ln bir vaziyetle ve hlc bir şey 
~,:1:1~tnat istemeyerek kendisini bı· 
~etılrfı zaman, Otımanoflar ona bir 
hıı- ille söylemeden daha çok canlı 
Gıı "aka gibi onu seyretmeğe başla-

''"· ~ lla1ı:ı1ı:aten, bu dakikada oldutu 
~~· Ham Otımanof ba1atında bel· 
"l ' hiç bir Tatlt Oemanoflara ka-
9'rıı telmemltU. Ne tuhaf ee1! •• DU
htt Ctlerını her dakika için ve nuıl 
le> "&ıl7et oluna olsun apaçık söy
l~l~ll Ham Osmanof, bu gece. bu. 
~ıı~~ bir gGkyUzU kadar kapalı! Bu
tt,.1 a '>erabe" Oımanoflann Hamı 
lt,ıı'"le anladı' larına r,Uphe yoktu, 
bıt 1 sesini çıkarmıyor ve belki bir 
>ttı bir \"akit bu dakikada duyduğu 
>ot tı vo bir kOlçe halinde gözUkü· 
tt : 11• Fakat ~ene hiç bir vakit, hat-

' l'\~t!ıtn do~uya lt~ntffııd bfJf! 
\t\ ,.. ~ereee bUytılt bir flfterJt ltA t~I 
~~ doJc!utuna hhııetmemı .. tt. Ham 
~ !\llof auıuyor ve bir 1ı~n halin 

tGantn1ordu. ÇUnkU yorulmuştu. 

Her tlkrl Qgmnnoflara söyıtyen 

ve onların mUnakaşasını yapan Ha.. 
lll Osmn.nofun, attık hiçbir fikre ih
tiyacı yok mu idi? Mesel& Ahmet 
Osmnnof ''e karısının fikirlerine .• 
Hatta ortanca kardeşi Yusufun fl
klrlerlne .. ÇUnkU Yusufta her şeyi 
nltllst eden ve kendi flldrlerlnt be
ğenmlyen bir karakter görmekle, 
vakit vakit buna sevinir: ve Osmıı
noUarda kendisini tenkit edecek 
blrlslnln dalma mevcut olr.ıasını Is. 
terdi. Her ne kadar Halil Osmanof 
çok kereler buna tahammU1 edemex 
isyanla karşılar ve iki kardeş ara. 
sındakl mllnakaşa en gergin bir tel
den derhal kopuverecek en ince bir 
ipliğe istihale ediverirse de birden
hı .... hııra.da kaltr: Y" Halil Chımanof 
yahut da Yusuf, münakaşayı kese-
rek ve mUthtş birer kUrilr tc;crlslnde 
birbirlerinden uzaklnşırlardı. Fakat 
ıtam Osmanofun bu tenkit <ve kn. 
fUrlere boyun eilt1I. batta karşı ge
lerek ve Yusufa haddini bildirerek 
boyun eğişi, hiç de sebepsiz değlldl: 
çUnkU, Halil Osmanof. kendi arzu. 
larmrn mUnakaşasız knhut edilme
sinden bir nevi atap duyar, ve bft. 
yUk kardeşile kanır Zehra kendi fi. 

kirlerini bn şekilde kabul eder et
mez, garip bir ltmlnaosızhk itinde 
hemen Yuıuru bulmaya koşardı. 

Yusuf!. Kendisini bir deniz gibi en. 
gln bir ruh bolhığu içinde kabul 
eden; haşin karşılayan: mUcndeleye 
hazır bir taht at g1'steren; mllcadele 
eden, hatta fikirlerini Halil Osma
nofa kabul nttırmese hile yine mu. 
cadelo eden Yusuf Osmanof!. Onun 
tctndlr ki, ha mUca-dt>lede mağlfıp 

da çıksa, Halli Osmanof konuşma. 
nın tadını duyu ve zaten. galip, 

mn.ğlf\p; ne olunıa otsıın yine kP.ndl 
dUşUndUklcrlnl tatbik ederdi. Sade
ce, blr saniye O\"vel de söylediğim 

gibi, Yusurıa konuşurken bunları 

daha ziyade lşllyerek ''e yeni bir 
tıı.kım fikirler butnrak tatbik eder. 
dl. 

Hatıl Osmanot •. geriye d~ner d6n 
mez bu sefer hlC de bir mUnakaşnya 
yanaşmadı. Zaten ne ölrcnmek isti
yorlardı kendltılnden Oemanonar? 
Karnabad1n Aydos kapıeroa doğru 

yaptı~ı amnnııı bir talilbln neticesi 
nl mi? Eğer bttnu öğrenmek istiyor 
lanıa Halli 0l'manof bir hakikat 
olarak ve el He tutulabilecek kadar 
yakın hltblr neticeye nramamıştı. 

Bunn a6yledlft takdirde tıutnn 

Oamanofların ne bllyUk bir fUtur ıcı 
nn dllşeceklerlnl blltrdl. Daha sonra 
hlcbir vakit lumdlelnl bir iş yapa. 
mamtlJ bir adnm yerine koyr:ıak da 
istemezdi. O Uaııt Osmanof ki, göz
le görUIUr bir netice ortaya koyama
makla beraber, hlHlkls. şimdiye ka
dar elde <1ttlğl neticelerden daha 
hOytlk "°e manevi bir netice kazan
m"tr. Oımanofların Karnabadda 
daim!\ tazyik edıteceklerlnt anla
mak neticesini .. 

(Denm ediyor) 

Meşhur yangınlar neden 
çıkardı, ve söndürülemezdi 
Y ÜZ sene evvel lstanbulun bir • 

çok yerleri harabe halinde idi. 
Boğaz baştan ba.,a ormanlıktı. Şehir 

içi de gezilemez derecede bozuktu. 
Moltke bunları şöyle anlatıyor: 
"Kaptan derya Ahmetpqa. limanda 

bir köprü inp ettirdi. Bu köprü impa
I".ı tor Tcodosun saltanat devrindeki 
müthiş kıştan sonra 1stanbulu Gala. • 
taya rapteden ilk köpıildUr. 637 kadem 
uzunluk 25 kadem gcn!§lfğiude bulu. 
nan bu köp.rii Beşiktaş sarayından a
raba ile kartı yakaya geçmeği temin 
etmi3tir. 

Lakin oradan öteye yol olmadıfm. 
dan Mehmet Hüsrev Paşa bir gUzer -
murassa bir kılıg hediye etti.,. 

Bunun U7.Crine tesadüf eden mağa -
za, ban, ev, bahçe ne Yarsa yıktırdık. 
Açtığımız yoldan dün ilk araba olmak 
uu...-re l:)Uıuı.u :ra:;.Uınıudun ara.~ı E;CÇ'-

ti; ve padi§ab: Beyazıda Cuma selAm
lığma götilrdü. 

KöprUnUn resmi k~r padi§ah ta. 
rafından fevkalade merasim ile ya.pıl
dı. On bir kurbandan birini padişah 
kendi ell ile kesti ve Kaptanpasa.ya 
mllr888alı bir kdıg hediye etti.,, 

Ma.rep.l yUz sene evvelki lııtanbulun 
evlerini tetkik etmiş. Bu evlerin bUtün 
teferruatını anla.tırker. lıısafsız yan -
grnları da zikrediyor: 

BİR EVİN tÇl 
111stanbulun bUtUn evleri ahgaptır. 

Hatta sultan sarayları bile tahtadan 
yapılmı§ bUyUk barakalardan başka 

bir şey değildir. Burada tqtan bir te
mel atarlar. üzerine direkleri çıkarır
lar. tahta ile bir kaplama vururlar, 
içerisini çamur, kerpiç ile örerler, da. 
mı da kiremitle örtUldll mU, az zaman 
zarfında ev meydaDa. çıkıverir. 

Arlık böyle kirblt çöpUnden yapıl • 
mıg evlerin birbiri içine girişmesine 
işgal ettikleri koca mahallelerde bir 
yangın zuhurunda. ne çabuk yanacak • 
larını tasavvur ediniz. 

Bcyoğlunda taştan bUyUk binalar 
yükselmeğe başladı. Pencereleri demir 
kapaklarla. kapalı, l!ldn yangın çıktı 
mı, hararetin şiddeti evi kavurup bir 
taraftan tutuşturuyor. O kadar ki 
bab~ içerisinde hiç bir tarafa ittisali 
olınıyan Fransa ve İngiltere sefaret -
ha.Dilleri bik at~ten masun kalmam11-
tır. 

Su ile söndürmek .mümkün olmıyan 
yangınları, etraftaki evleri yıkarak 
söndUrmeğe çalıftırlar. Fakat be.zan 
sert rUz.gAı- bütün emekleri akim bıra. 
kır. 

Z•wallı fellketzedeler ekseriya ha • 
yatlarını güç kurtarırlar. Eşya kurta • 
racak vakit bulablllrlerse eh-ardaki 

camilerin içine yığarlar. Fakat bu her 
V" kit. herkese kısmet oln1az nimetler. 
dendir. ÇUnkU gece yanın bekçi acı &• 

cı: 

- Yangın var ... 
Dedi mi yatağından fırlıyan mah -

murıukla ne yapacağını l&fU1?'· Hemen 
yükte hafif, pahada afır efYUJDI top
lamağa ko§&J'. Llldn çok geçmeden 
yangmm eve dayandığını görür. Mer • 

Yazan: Niyazi Ahmet 
divenler yüksek ve da.r olduğundan 
hacmi büyük denklcı aşağılara nakle
dilmez. Sokağa çıkabilse bile kalabalı. 
ğm ayakları altında ezilir veya çalınır. 

Yangınlar ne kadar kolay çıkarsa, 

yaptıkları tahrtbat da o kadar geniır 
tir. Su ; ancak ecnebilerin evlerinde 
bulunduğundan lstanbul yerlisinin o • 
dalan, ya mangal veya tandır ile If:I· 

trhr. 
Yangınlar bunun için sık sık ve ça,. 

buk olur. Ev aahlpJeri on on beş sene 
içinde evlerinin yanması ihtimalini na
zarı dikkate alarak rcsillmallerini fa· 
iz ile bu müddet ı.arfında çıkarmak is. 
tiyeceklerinden kiracrlar yangın me • 
selesinden en ziyade mutaz.a.rrır olan 
smıftır. 

Ahgap evlerin yegane iyilik tara!ı 

da taş binalarda zaruri olan rutubet-

Diğer iyiliği de evin dörtte ilçtinUn 
pencereden ibaret bulunmasıdır ki ta§ 
evlerde bu mUnıkün değildir. 

Pencerelerin sayısını çoğaltmak için 
bir çok girintiler, çıkmtılar yaparlar. 
Bu pencerelerin kenarlarına sedir ve 
minderler konur. 

DördUncU duvann ortası mihrap 
şeklinde olup içinde kapu, kapunun iltl 

ta.rafında geceleri yatak makamında 
hasır lliltüne !erilen §iltelerin gün • 
düz konulduğu yfikler bulunur. 

Pencereler hep kafeslidir. Harem o
dalarında bu kafesler pencereyi tama
mile ihata eder. Odalarda iskemle, ma. 

sa, ayna, avize gibi geyler bulunma,;, 
Geceleri odanın orta yerine kiliseler -
de yakılan mumlardan birkaç tane di· 
klverlrJer. 

Odalar o ıuretle tenvir edntr. Ki -
bar evlerde ziynet makammda bir o. 
da veya sofada yanyana dizilınfı bir
kaç çalar saat gözUnUr.e çarparsa, bir 
tanesinin olsun f§lediğinl görmek her 

va.kit mUyesaer olacak sa.adetlerden de· 
ğildir. 

Hig bir evde yemek salonu yoktur. 
Yere bir alçak iskemle üstüne bakır 
veya tnhtııdan bir sofra kurulur; ye· 
mekler ayrı bir tabla ile gitirilip ye. 
necck tabaklar sıra ile sofranın Ustil
ne dizilir. Bu sofranın etrafında. yiye
oek adamlar minderin üzerine oturur 
ve tabaksız, çatalsız, bıçaksız sofraya 
oturmazdan evvel yıkadıkları elleriyle 

rl ile diğer hayvanlardan da uzun 11 • 

zadıya bahseder .. 
"Türklerin merhamet ve §Ofka.ti 

hayvanlara. kadar şamildir. 'Osldldar. 
da kedıler için bir hasta.ha.ne olduğu 
gibi Beyazıt ca.miinln avlusunda gü • 

vercinlere mahsus da. bir yer Tardır. 
Avlunun beyaz mermeri fiııerine aerpt-
len, yemden hisse kapmak Jçiıı camifn 
duvar, sUtun ve kubbelerinden, pdır-

van ilstU, servi ağaçlığı gibi mahaller. 
den kO§Up gelen ba hayva.nla.rm man. 

za.rnsma asll doyulmaz. Bqlarmı ka
sarak, kanatlarını çırparak, hazin Jı&. 
zin ötilp dolaşmaları tasVirl gayri ka.. 
bil bir manzara teşkil eder· 
Hayatın ha.zlanndan emin olmatan 

güvercinlere öyle bir lakaydt babl«
miştir ki insanlar fuJe.riııe basacak o
lursa gene istiflerfnl bosmazlar. 

Limanda ise martiler o kadar çok 
ve o kadar Iakayrttır ki bir sandal Jd1. 
reğiyle belki binlerceaini 6ldUrmet 
mUmkUndilr. 

Evlerde hiç köpek yoktur. Fa.kat so. 
kaklarda milyonla hes:ı.pmz köpek ek· 
mekçi ve kasabın sadakaları ile ve bfr.. 
az da kendi ça.lr~alarr ile geçinirler. 
Köpeklerin başlıca ve en mllhlm vazi. 
f el erinden biri doğrudan doğruya ao. 
kakları temizlemektir. 

Yolda giderken bir at veya eşek dU- · 
şilp ölse ahalinin yapaca.ğI, hayvanı 

bir köşe başına pek lfıtufkar davranır-

sa bir yangın yerine kadar sUrilkle • 
mekten ibaret kalU'. ~ imhuı ile 
§ehıi kokudan korumak vazifesi paç&. 

ları sıvayıp i~ baf}ıyan köpeklere dü
eer ve bunun hakkından allah için pek 
güzel gelirler. 

Sokakta dolaşırken yol illeri.ne u -
zaıunııs köpeklerin çokluğu beni hayret 

f çinde bU'aktr. Asıl tuhafı bu köpekler 
tir.erine insan basa.cakml§, yahut ken· 
dilerinl ç.iğniyccekmi§ hiç dil§Umnes. 
Ve yattıkları yerden kımıldamazlar 

Tabii baalarma. bir çok kazalar da 
ğelir .. Kiminin ayağı ezilir, kiminin 
belinden· araba geçer .. silrünür, fakat 
kaçmazlar. Çünkü kaçmaktan bir fay. 
da hl\Sıl olmaz. Evler ka.pa.lı olduğun
dan içeri giremeyiMe gene en emin 
yer sokaktU'.,, 

ayni sahandan hep birden yerler. Ka- --------~------
eığı sade sulu yemeklerde kullanırlar. K U R U N 
sa da madenden değildir. Zengin evle-~ 

rinde mercan kakmalıdır. ,, GGUNDBI.1K BIYASI OAZBT• 
Evlerin dahiU manzarası birbirinin 1 G ... temııe cGndlrtıeo JUllar. ~ 

aynidir. Harlrten bakılınca Türkler ve " rtrmell ıçm ı... artmm ~ C... 
1i •te, kellmea' ya&ılm&lldlrı 

hususiyle mUmtazlarınm evleri hep 
boğaza mUteveccib olup boyaları ek • 
serlya mıı.vf, san, yegll ve krrmmdll'. 

Gayri mUslim evlerinin ancak kü • 
çUkleri boğaza. müteveccih olup boya. 
ları da kül rengindedir. 

Mevki ve ma.nuırası ve yapısı en gU· 
zel binalar mutlaka hanedan saltanata 
aittir.,, 

SOKAK KÖPEKLERİNE 
GELİNCE 

M'oltke fstanbuldakt sokak köpekle. 

ltal'fılıJI ıatıyen okurlar. aaelrt1lplanM 
lO ln&ruflllll puJ ·~ısmar. 

&uılmıyan yuııan ı•n ICBdlrmôta 
WlydH!tsla JOllanmıf melrtupl&nD ICılDf 
konul&o panı.la..-m ııaytıo1nı•amaan. oan 
olarak çıkan ~ardan dnlaJ"'. dlrütlr · 
tllk. llatlln• eoru eorcu alma. 

Gana geçmfş sayılm 10 ~ 

~er._,.....,..,...,11~ 

'"" haklın .... kflldW _,..., 
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Hatırınızda 
kalsın 

Bir F.lbl!iedo K~ lğno Yeri Yar? 

Bir terzi Ü§enme

ml.ş, bir elbiseye kaç 
ığno batıp çıktığmı 

ncsap etmiş. 
Deli posteki sayar 

gibi yapılan bu he· 
saptan §U netice alınmıştır: 

1.72 santim boyunda, yani orta boy
da ve ne pek zayıf, ne pek §İ§man bir 
adamm elbisesinde 73.392 iğne deliği 
varm11. Bunun 33.713 il, el dildşidir, 

!5.679 de makine dikl§i. 

Terzi, bundan başka, bir cekette, bir 

pantalonda, bir yelekte ne kadar dikiş 
yeri var, onlan da ayrı ayn hesap et

mi~ ... Herhalde pek aabtrb bir adam~! 

mcktrlkll Kemıın 

Her §eyin elek
triklisi olsun dn ni
çin kemanın olma-
m? Elektrik asn 

denilen devriınlı:de 

her işi bu kuvvete 
götdUrm(>k mlln1kUn oluyor: Kapılar 

kendi kendine açtlıyor, kapanıyor; Jıim-

batar sönUyor. yanıyor, pencereler inip 
kalkıyor .... 

Şimdi yeni icat edilen keman da böy
le el(lktrlkle l§lomoktedir: 

Kemanı yine bir kemancı çalıyor. Fa
kat bu 'kemanın, diğer kemanlarda oldu
ğu gibi. ısealerln alalettllt kutusu yok -
tur. Bunun kemanın sapı ve elektrik tel-

i eri var. Kemanın tellerinden çıkan l!les 

clektrHt vıuıutaslyle büyUltülilyor ve fs
tenllen yUkl!leklik \'e alçaklıkta çıkanla.
biliyor. 

neniz Octty:ınr Uı.erinde Ud sene •. 

Oynayıp, 
eğlenmek için 

Burada birçok karışık çizgiler ve yol

lar görUyorsunuz ve bu ne? diye sonı

l-'Onıunuz. 

Fakat, biliyor musunuz ki bunların a

rmımda gizll bir hayvan vardır? 

Iııte, bu hayvanı görmek istiyorsanız, 

çizgilerin arasında dikkatli dikkatli ara

yın ve hayvanı meydana çıkararak §C

kildc, çizgi!P.rln arnsmı kalemle karala

yın. 

Yapamadınızsa merak etmeyin, gele

cek hafta yapılm~ 5eklini göstereceğiz. 

ntr Çorubenlcn lkl Yumurta 

Geçen hafta verdiğimiz eğlencenin 

hal ıeklini yukarda görUyoıırunuz. 

Hediyeli müsabaka: 8 

Burada birtakım yuvarlak gözler gö
rtiyorsunuz. Uçer Uçer de biribirine bi
rer çizgi He bağlanmış. Şimdi sizden is
tediğimiz şu: 

Bu gözlerden her birine birer sayı ko
yacaksınız. Yalnız, bir konulan saymm 
bir daha başka göze konulmaması !Azım. 

Bunlan o şekilde koyacaksınız ki, bir çiı

gt üzerinde bulunan Uç gözün içindeki 
sayılar toplanmca ~·ekün hep 20 çıka -
cak. 

Bu müsabakamız hediyelfdir. Doğru 

yapanlara güzel ve değerli hediyeler 
verilecek. Yaptığınız ııetli bir kfi.ğıda çi
zip Bnt AYA KADAR aşağıdaki adrese 

gönderin: 

''l<URU1'",. gazetesi 
(ÇOCUK Sayfası) 

JSTANBUL 

Zarflarınw açık bırakır ve üzerine 
"GAZETE,. diye yazarsanız posta 30 pa
raya kabul eder. 

Bilmecenin doğru §ekli ve kazananla
rın isimlerini bir ay sonra basacağız. 

Bilmece); gönderirken bir de resmi -

nfzi yollayın. Doğru yapanların hepsinin 
rcemlnl ..,__.. •• 

Bundan En·elld Müsabakamız 
Müsabakalanmn:m gönderilme mUd -

delini, baıı okuyucularmıwn, bu müdde
ti az bulmaları Uzorlne, bir aya çıkart-

tık. Onun için, dördüncü mUsabakammn 
mUddeti bu hafta bitmiş bulunuyor. Ka-
7.3.Jlrutlan gelecek hafta ilin edeceğiz. 

Bilmecenin hallini, kazananların isim-

1 - Burada resmini gördüğünüz ku3 

serçeye benzer. Yalnız, biraz daha bil -

yUkçedir. Bu kuş yalnız toprak üzerinde

ki veya havadaki böceklerle kalmaz, su

ların altındaki böcekleri de yemek is

ter! Onun için, tabiat ona, suda nefes 

almak hassnsmı da vermiştir: Ku§, ha

vada uı:.arken bakarsnuz birdenbire su

ya dalar ve balık gıöl, 8Uyun ta dibine 

giderek, oradaki böcekleri, hatta küçük 

balıklan yutar ve tekrar dışarı çıkar. 

TabU, l!IUda fazla kalamıyacağt gibi, 

çok derinlere de dalamaz. Bilba.!5a de

relerde ve göllerde dolaşır. 

eapkadır, yani bazı yarı vahşt insanların 

ba51arma. giydikleri b851ık. 

Afrlkanm garbinde, müstakil bir zen

ci hUk(Uneti olan Liberyada. herkeıı, ea

yılı bayram günlerinde bqlarma. bu ha.!i

ltğt takar ve eenlik yapmağa gider. 

Bu garip başlık, bu kadar bUyük ol -

masma rağmen pek ağır değildir, çUn

.. ... ~,,, 
madendir. Fakat, mayi halindeu» 

yi halinde olan tek maden d-vadJI'' 

. b1t çal' 
5 - J aponyada. kadmlarP1 ~ 

ağtzlı:ırma ve burunlarına böyle adet. 
takar. Bu, no bir süstür, ne de bir 

Y aJmz, sıhhi bir tedbirdir: • ı' 

Zehirli gazlardan korunmak lçi!l eıJ1 
sıl maske talanak lazmısa, insaJSI ~ 
eden havadan korunmak için de r 
maske takmak faydalıdır. Bu ıııade. a
ğıza ve buruna soğuk girmesine ~ 
lur. Esasen, ağızdan nefes aınısk .,,., 
tehlikelidir. Çilnkil, burundan gtro:,_,. 
vn, burnumuzun içinden geçerkeO ,, ........ 
fl'lıı .. lrt•• ,ı,.. ...... _ .. _··-- 1' ... 11---

rak orada kalır. ~ 

Halbuki, ağızdan alınacak baflt eti 1 

rudan doğruya boğazımıza ve cfferl 6' 
mlze gittiği için, içindeki :mikJ'Opıat' 
yutmuş oluruz. _ ~ 

Bundan başka, soğuk hava ~ 
UşUtilr, bizi nezle yapar. ~e bU 

bunun içindir. 

Amerlkadan Av
rupa.ya doğru akan 
bir deniz cereyanı lerini ve bütUn doğru yapanlardan, re -

simlerini göndermiş olanların resimleri

ni basacağız. Resimlerinizi göndermeyi 
ihmal ctme)in. 

kU tahtadandır. Uzerindeki boynuz gibi •-------------

U!;üncü MUsabal<amızm Halli 

Çocuk eayfasmdaki hediyeli milsaba -

k:ılardan UçUncUsUnUn halli §udur: 

Telefondaki yanlışlıklar §unlardır: 

1 - Kulaklık telefonun sol tarafm -

vererek. Avnıpa yolunu tutuyor. da olur, burada sağ tarafta. 
2 - Kulaklığın kordonu yok. 

Kayıkta yalnız kendiefne iki sene ye- 3 - Rakamların bulunduğu dairede 
tişecek yiyecek ve içecek Yardır. Don delikler aşağıda sol taraftan başlar, hal-
I<ardozo ismindeki bu gencin hesap et-
tiğine göre, cereyan onu on sekiz ayda, bukl burada sağ tarafta. 
fazla fazla iki eenede Norveç sahilleri- 1 - Telefonun ağza tutulan yeri bo-
ne götUrecektir. Kayıkta bir de alıcı ve ni şeklinde olur, burada öyle değil. 

şeylerin içi oyuktur. 

3 - Bu da. Afrikadaki diğer bir \'ah§i 

millette görillen bir §ey: Uganda de

nilen memlekette çocuklu kadınlar ar

kalann:ı bUyUk bir su kabağı kabuğu 
bağlarlar ve bunun içinde çocuklarını ta-
şırlar ..• 

Bu l1ıl oyuk su kabağı kabuğu çocuğa 

hem b5yle küfe \'82'.tfesi görUr, hem be

şik gibi onun içinde uyur, hem de annesi 

çocuğu yıkarken bu kabuğu banyo gibi 

kullanır .... 

verici rndyo makinesi wrdır: Bu suret- nu hatalardan yalnız üçünü bulanlar 
le Don Kardozo hem dünyada olup bi - Vazifelerini yapflT<tatı sonra eğlenip da doğru yaprnı§ sayılmıştır. 4 - Civa. §i§e i-;indo bulundurulur, 
tenleri öğronecek, hem de, ba.§1 sıkıgır- gülen çocuklar.. Dikkat: Kazananlan yarın ilan ede- çünkU mayidir. Halbuki, civa no suda, 

rlr misin! / -------------
KURlJNa abone old" 

nuz ve edinin/; 
aa., imdat çağmıbUecektlr. ceğiz . ne de içinde sulu bir §O Y":ardır: bu bir 

---~~-----=-------------------------~------------------------------~-----------------------------~~--~ 
Büyük Canavarların 

Yaşadığı 

Cennette 
Macera 
Filmi : 3 

Yeğit Aslan Merihte 

1 - McrlhlJlerle l'lğlta..~lanm kurduk
tan karars'lhta nöbe! bckJ1yen bir l\lc· 
rihllnha ilerine-

2 - .... ı;cce hlr gorfJ ntılarak kendi· 
~ını ynblamı, \ 'C katırmnğa ha,11!.mı,tı. 

8 - Diğer bir Merihli, arkadaflllm 
h:ığırdıflnı doydu \'C ııte5ln ne taraftan 
;.;eldlğinl dinledikten sonra ... 

4 - Hemen Yiğit.aslana ko~ ''C ona: 
- Arkada,ıanmwlan birini goril kap

tı! dedi. 

5 - nu 81l'&da. diğer bir gorlJ, -;:.. 
g'fıhtakl McrlhlllcrdC'n birini cJaJI• 
Jamıl!, boğmuk üzere idi. , 

(De\'91111 



Anahtardeliği !? 
n: Haynrlhş Tsentner Atman Hikayeci 
#.·~lLOYA, memurlar §efini gör- 1 dan ancak bir dakika geçip geçmemiııti, 
c::aı için, şöyle seslendi: ki tekrar Jiotun kar§ısında duruyordu; 

bı, kUçUk ver seni görmek isti- gerçi beti benzi solmu§tu \'e soluk solu-
~ ğaydt, fakat fotoğra!Uk· tııindeydi ! 

0nun l anma girdiği zaman, Mr. - En mukaddes ııcyler Uzerlne ye • 
birkaç resmi gözden geçiriyordu. min ederek, anahtar deliğinden bakma-
e &ircnın yUzünc bakmadan, işaret dığmt temin ediyorsa da, bu yeminler 

hayretle k~larını kaldırdı: 
ı akeam mı? Tiyotrodaydnn ! 
tınaıı saat kaçta baeladı ! 
tı gittikçe a.rtan Gabi, cevap 

::at 8 buçukta! 
halde bUro knpandıktan yanm 

'-raı Dolayısiyle giyinmeniz pek 
tıınız \'Brdt, dPğU mt? 

't kııarcıı: 

k~ndislne fayda ven;nedi. Fotoğraflan 
b:ına \·ermeğe zorlandı. Ve önce almak 
istediği öpüciiğU alamadan! 

Polis hafiyesi gülerek: 
- Bu öpilcUğe, dedi, dUrUst ve uslu 

Hol, herhalde ondan daha fazla hak kn

zanmıet.rr ! 
Ve Gabi. onun boynuna sanldı: 
- Ben de sana memnuniyetle veri -

rim, Hol! 
Bunun üzerine Hol, kahkahayı attı: 
- lşler ~·olunda: çünkü, eğer ben a

nahtar dclıÇlnden ~eni seyretmemi§ ol
saydun, senin fotoğnı.nannı asla ele gc-

çireme:tdln! ? •.••.• 

\'et \'e işte bundan dolayı da es-
~-=rada, btiroda değiştirdim. Tek
cı1ıtı r affınızı rlca ederim, bir dah3 

\ 1Yacaktır! 

Kültürde: 

, • ll'uıP8, 1(5.} le dedi: 
ıı.~dan eminim; fakat mutlaka ka· 
-~ini mi buduvar olmak üzere se~-
' ~l'lındaydrnız? 
~ P.abbi! Yok&'\ bir ııey mi oldu? 

Pa, yemin ederim, ki kuaya el 

~durmndtm. J{asa dairesini ter
~ln sebebi, orada bUtUn gece 

\ asıdır. 

· ll'ilips, ironlli bir gUlUmseyi§le, 

' dı: 
~Unun bu sebeple böyla olduğuna 
lnanırun ve sonra. bizim veni 

l'Qt t~ısatımwn, saat 7 den ~nra 
da~Caino ayak basan herkesin, bi-" 
c~ arayla otoınatik surette fo • 

tt, llıı c;e&tti~ini de bilmezdiniz! 
' htşrnı iğcrek önündeki resimlere 

, "baktı ve tekll!sJı:legti: 
~n. dekolte olarak cazfpetntz! 

'toı'Jr ŞE:'y değil! O fotoğraflan der-

' l'in1z bana! 
llt 1 ~Mnsız ! 

; 111M. gUlllmscdi: 
il foto!;'taflar, artık flnnanm ma

hl "'akine, çekilen resimlerin aayısı
t!n kaydetmiştir. Maalesef bunları 

"hl lefe vermem icap ediyor! 
· Yalvardı: 

~r. Fi!ips, ben daima iyi çalıştım; 
bay1e ehemmiyetsiz bir ııey için 
Yoı \'eritmesi doğru mu? Rica ede
tesırnlerl Yeriniz bann ! 

~ ~alnız bir çare vardır; bir değiş 
~lr mUb:ıdcJe ticareti yapanz. 

fotoğrafları \·eririm, l!iz de bil
~e bana bir öpUcUk verirsiniz! 

>ııı lla rüyada bile razı olamam; ba
"\ "erıtmcsini tercih ederim! 
~~ böyle bağırarak, dıpnya frrlaS. trrtar fırlamaz da, ticarethanenin 
l detektifi Hole c;:arptı, onun kol
"as:nda kaldı: 
~e oluyor, Gabi? 1'"otoğ'raflar yü

"'; lı:Uçilk şef paurdı mı etti? 
, irkilerek, gözlerini ona dikti: 

Sen ne biliyorsun bunu? 
~t. Filips, bugün bundan bahsetti 

\n, le bir şeyin vukua gelmesinden 
"t hana mtithiş surette çıkıetı. 
~88avvur et bir kere, Hol, ılnidi 
~ti bUyilk eefe vermek istiyor; o

\; bunıan görür görmez beni kapı 
ltoı'deceği muhakkak! 

ılÜlünıseylşle, Gabiyi teskin et -

~rltına, Gabi, ben sana timdi ale
)\ ticarethane detektifinin de bir 
~llaS.bileceğini göstereceğim. Bak! 
~ hafiyesi, cebinden çıkardığı bir 
~ ı Gablye uzattı. Bu resim, lği

~lr anahtar deliğinden içerisini gö
\; bir erkeğin arkadan almmt1 

l'dtı ' . ~lıtrn kaııa dairesinin sofasında da, 
~ kıaına kasa dairesinde olduğu 

~ttibat mevcuttur. ldr. Filipse, i§ln 
~ Olrnıw, tam kıvamını bulması 1-
~ e bu resmi, onun anahtar deli -
~ aenı gözetlecliğinJ tesblt eden b'i1 
\ 4e Benin vereceğini söyle! 

Hu sene 1500 ~uvuş 
kurs gUrecek 

KUlttlr Bakanlıgı hu yıl açacağı köy 
eğitmen kurslarının y,yısmı tesblt et -
miş bulunmaktadır. Bu kursların en mU
himleri Eskişehir, Adana, ve Kastamonu 
vilA.yeUerinde olacaktır. 

Kurslarda defft görecek çavuşların sa
ytaı (1500) dür. 1&10 çavuşa on dokuz 
espekter ve 150 ye yakm öğretmen o
kulu meırunu öğretmen rehberlik ede -

ceklerdir. 
Bilhassa köy mUfredatınm eğitmenle

re tamamiyle kavratılmaııı l'Ollarma fnz
la ehemmiyet verilecektir. Köy ve köy

cülük UlkU:.!i eğitmenlere anhyabi -
leceklerl usullerle Oğretllecektlr. 

Bu eğitmenlerin ~acaklan köyler
de yeni okullar yapılacaktır. 

1·enlden IJd Ll11e Beo Ortaokul 

A.cılaWc 
Şehrimiz. ortaokul ihtiyacı etrafında 

kUltür direktörlUğil bir rapor vücude ge
tirmiştir. Rapor bakanlığa gönderilmiş 

bulunmaktadır. Buna nazaran, mevcut 
ortaokullarm sınıf ve talebe kadroları 
tetkik edilmiş, yeniden açılabilecek ~u -
be miktarlan da tP-sbit edilmigtlr. Bun
dan başka ~ehrin Anadolu kıyumıda Ru· 
meli kıyısında olmak Uz.ere yeni 5 orta
okul daha açılacaktır. Jlkokullardan or
taokullara verilecek talebenin sayısı da 

altı bine yakmdil'. 
Keza lise ihtiyacı bu arada gôzönünde 

tutulmuıtur. Şehrimizde iki lise daha a
çtlacak mevcut liselerin ortalusımları 

tedricen l!ğvediJerck yalntz lise Halinde 
bırakılacaktır. Bu Jekil ortaokuldan 1i -
scye ynptlacak akmı önllyeccktir . 

ı·nrtbllghıl Kitapları 

Ortaokullarda okutulan yurt.bilgisi ki· 
taplan KUIUlr Bakanhğt tarafından bu 
yıl bir tetkikten gec;hileceklir. Bu ki· 
taplann yazth" tanı talebenin anlıyabi
lecek ve ııe-:lyeleriyle mUtenaııip bir şe
kilde yeniden yazılacaktır. 

yı zla haşhaşa ___________________________ ::.ıo;,, ________ _.. __________________________ ~-----------·UZ 

Neş' esine baylldığımız 
şovalye 

Meğerse her dakika ölüm tehlikesi 
içinde yaşıyormuş 

1 
Morıs Şovalye kadınlar için şöyle diyor: Holivutıa bekarlık iasaoa pek pahalıya 

oluyer insan evlense karııina çok daha az para sarfedeeek 

P l!.ıH.1Jh.1JE son derece neşelı gö. 
rUnen gü?.el sesli ve sevimli bir 

erkek yıldız vardır. Fransız aksanı ile 
söylediği lngilizce §arkıl:ırı dünyayı 

kaplamıştır. Seyircilerin fa\'orisi olan 
bu yıldızın ismi Moris Şövalyedir. 

Hususi hayatında da 11cşelidir. Lli -
Jtın onun ne,.c;esi bizimkinden başkadır! 
Hayatı her dakika ölüm tehlikesi ile 
karşı karşıyadır! BUyük harpte mini. 
mini bir şarapnel parçası kalbinin al. 
tına saplanmış ve orada kalmıştır. 

Her dakika yerinden oynıyabilen bu 
parçayı doktorlar yerinden çıkarann -
yorlar; çünkü böyle bir ameliyat mu -
hakkak ölUmmUş. Küçük bir demir 
parçası parlak bir yıldızın hayatını 

tehdit ediyor! 
Şövalye ile Nevyorkta Astar otelin. 

de verilen bir bankct'tc tamşmıştrrn. 
Bu tanışma ancak kısa bir el sıkıffJll:ı
dnn ibaretti. Asıl kendisile Holivutta 
Paramunt stüdyosunda uzun uzadiya 
görütıtüm. 

Stüdyonun kantinine yemek yeme -
ğe gitmiş ve boş masalann birine otur. 
muştum. Yanı başnndaki bir masada 
blri oturmuş Fransız gareteleri oku -
yordu. Dikkatle bakınca Şövalye oldu
ğunu tanıdım. 

-Bonjur MC: vii Şövalye. Benim i. 
çin yanınızda yer var mı?,, diye Fran
sızça sordum. Amerikada pişkin olmı
yana ekmek yok. 

Anlatınağa başladı: 

B!RTESADOF 
- Fakir bir ailenin çocuğu olarak 

dünyaya geldim. Babam badanacılLlc 

yapar ve bizleri kıt kanaat g~indirir. 
di· Ben on bir yaşında iken öldü. An
nemle yalnız kalarak hayata aWma • 
ğa mecbur kaldım. Bir kaç sene usta_ 
lar yanında çıraklık ve fabrikalarda 
amelelik yaptım. 

15 yaşında. iken bir restoran beni 
şarkıcı olarak angaje etti. Bir tesadüf 
eseri olarak gUnUn birinde Parisin 
meşhur gü7.el bacaklı Mistinget ile ta
nıştım. Bu tanışma sahnede parlama -
ma. sebep oldu. Mistingetin iyiliklerini 
asla unutmam! 

Mistinget beni .alarak doğrudan 
do"ğruya Foli.e Bergere kabaresine gö • 
türdü ve orada bir mukavele imzala -
dnn. Her gece Mistinget ile sahneye 
çıkıyor ve çıplak kızlar arasında şarkı 
söylUyor, alkış toplıyordum. 

Fakat bu sıra.da bUyük harp patla
dı. Beni askere aldılar ve ilk partide 
cepheye sevkedildim. Günlerce Alman. 
larla. göz göze harbettim. Bir gece şid
detli bir hücum esnasında göğsümden 
aldığım derin Y.8-1"8. ile Y.ere Y.UVarlan-

Moris bir durakladı. Beni tamyama. 
mıştı. Bir iki saniye sonra ana lisa -
nınd(I. "Buyurun,, de<li.. Fransız mısı • 
nız?., 

- " Hayır, dedim, fakat ben de si. ~ 
zin gibi Avrupalıyım. Türküm. Sizin-
le Nevyorkta Astor otelinde tanışmııs
tım., 

Yıldız biraz düşündü. l{admlarrn 
beyendiği iri alt dudağını ısırır gibl 

oldu ve birdenbire: 
•' - Certainement,. diye bağırdı. 

"Tabii.. hatırladım,, Siz ilk Tilrk ga • 
zeteci değil misiniz?,, 

- Mösyö Şövalye ga?.etem için size 
bir iki sual sormak istiyorum. Yemek 
sofrasında bunları acaba sorabilir mi-

yim?., 
- 'Sil vous plais,, dedi. 
- Sahne hayatınızı anlatır mısı • 

nız?,, 

- Bu çok uzun sürer .. ,, 
- Htilasasınr .. Lütfen!,. 
Moris içini ~ekti. Beni kolay kolay 

ba.sından sa\•amıyacağını anlamıştı. 

Grcta Ga~bo Kontes 

dım. Kendime geldiğim zaman kendi -
mi esir olarak bir Alınan hastahane -
sinde buldum. Alman neferleri beni 
sediye ile buraya getirmişler ve dok -
torlar yaralarımı bağlamışlardL Yal -
nız Alınan doktorlan tarafından yapı
lan muayene<le kalbimin iki santim al
tında bir minimini şarapnel parçası 

saplı bulunduğu meydana çıkb. 
Vaziyet tehlikeli olduğundan ameli

yat yapılamıyor ve o gündenberi o de. 
mir parçası göğsümde kaldı. Göğsüm
deki yara tamamen kapandı, hatta 
küçük bir yer kaldı. Muntazam çek -
tirdiğim rönkten fotograflar demirin 
daima ayni yerde b\!lunduğunu göster
rnektedit. 

NE DANS, NE ŞARKI 

kampına gönderdiler. Orada. Ronald 
Kanedy isminde bir İngiliz ça.vuşu ile 
tanı§tım. O Fransızça. ben de İngilizce 
öğrendim. Bir gUn muhaftzlanm dal
gınlıklarından istifade ederek bu ça • 
vuşla Almanların elinden kaçtık. Bin. 
bir müşkülattan sonra nihayet Parisc 
varabildik· Doktorlara başvurdum. 
Muayene ettiler ve neticede hep ayni 

tavsiyede bulundu: 
Ne dans, ne de şarkı! !kisi de yasak! 

Aksi ta.kdirde muhakkclc ölecekmişim. 
Halbuki ben dans ve §8Tkısız ya~ı • 

yamazdım. Doktorların sözünü dinle -
miyerek Mistingeti buldum. Artılt 
harpte bitmişti; beraber yine sahne. 
ye çıktık. f5te o mma.n eöhret kuan
dnn. ~~t 1nzaran Gabi, eonra sarardı. 

6 lıfr. P1llpsin oda kapısını ardma 
'çtı, lçcriye girdikten sonra ara -

Marletı .DitriJı. ytni ~rdiği bir filmde sinema dtre7:törünün 7umsı 
Madam Jak Varncr ve bir al;törlo beraber ..• 

Neyse, hikayeme devam edeyim. E. 
sir olduğum yerin ismi Arten Grab i
di. Hastahaneden çıkınca beni esir 

Bir Amerikan film kumpanyası ge· 
(Devamı 10 uncu 3GY'f odlJ) 
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Çevıren: 

Vnhdet GUıtekln 

SAIF IHIAVAT 
Bu konuşulanlar içerideki odalara 

kadar t§ıtllıl'di. Klara anne öf kesın • 
den kuduruyot'du ama, niç sesini çı· 
kar".ll y\U"dıı . ~n fenas .. r iHıbssa Kata
lm'in hareketi idi. Sanki onun için ye. 
ni bayan Hcgedüs diye birisi mevcut 
de(1i!d1. Ne bir dediğini yapıyor, ne o
nıı. hitaben bir şey söylüyor, hE'r şeyi 
daima ve büyUk bir ısrarla baya şoru· 
yordu. 

Klara anne bUtUn bunlara bir müd
det tahammUI etti, nihayet bir gün 
babala.rma Katalin'i kovduğunu ha • 
bcr verdi. 

- Sen de gBrdUn. yavrum, diyordu, 
tc~rineveldenberi evde bUtUn olup bi
tenl~ri ha bugün vazgeçer, ha yarın 
vazgeçer diye aldınş etmeden bekle· 
dım durdum. Fakat bu sabahki artık 
canıma tak dedi. Bilmem ne için ken
disine darıldım, bana aksi aksi cevap 
vardi. "Verdiğim bakşışı aldmdı ama!,, 
dedim. Hiç cevap vermedi, çıktı dıearı. 
Sonra geldi, masanın üzerine, Bnüme 
doğru, parayı getirdi koydu .•• Ben de 
onu kovtlum ... gözlerim görmek Jste • 
:ıniyordu bir daha! 

Babaları ile Klara anne arasında ilk 
kavga bundan çıktı ve kavgada sözU
nll babaları din1etti. Ahçının kovulma
sına açıkça \'e katiğ bir şekilde itiraz 
ediyordu. Belki on defa: 

- Hayır, yavrum, diye tekrar et
miştL Bunu kabul edemem 1 

Babalarının ahçıyı bukadar tutma. 
sı her zamanki uysallığiyle tezat teş -
kil ediyordu. Bu hal pek kolay kolay 
iz.ah cdilemiyor<iu. Babalş.nnın, pek de 
şahsiğ olarak hareket etmediği bu M· 
discve bir 8('bep gösterme-k l~mdı: 
do~u veya yanlıa, t&kat kabul edile. 
bilir bir sebep. 

Bab:ıl"rı diyordu kl: 
- DUşUn bir kere, yaVl'llm, diyor. 

du. Beni bu ihtly~ hizmetçiye bağlı
yan hnt.ıralnr var ••• Sonra, dU3Un, ben 
onun yemeğine ahgmıgımdır! 

Sonra Kataltn'i kendi odasına çağır
dı. Uzun uıun ve tatlı bir sesle kendi· 
elle konu~tu. Katalln de evde kaldı, 
gitmedi. Tabii, yeni bayanı mağlup et. 
tiği için memnundu ama. bira& da 
:mahcup görUnUyordu. Şlmdi mutfak -
ta.ki fıskoslnr mutfağın duvarls.nndan 
dışarı çıkn:ııyordu. Ahçı kadın hesap
ları bayana bildiriyor, eoracaklarnu 
ona eoruyordu. 

Klara anne ertesi ayın ilk gUnU de, 
tenhel ve pis dlye, bulaşıkçı Marta'yı 
kovdu. Yerine. annesinin vasıtMlle, 
Papa 'dan gUıel ve temiz bir hizmetçi 
kız getirtti. Rozlna ayın ilk gUnU ge· 

lince, Kata!in meselenin ne olduğuğu. 
nu hemen anlamıştı: onun ağzına bir 
kilit, bayanın hesabına bir ispiyoı.du 
bu. KataUn yine anlamıutı ki, ağzın
dım bir tena kelime çıkana HegedUs· 
)erden kovulduğu gUndU. Ayda yirmi 
iki forint, sonra yemek içln ayrıca ve. 
rilen Uç for\nt, istediği kadar ekmek, 
ycmeklerdP.n kalanlar, bol bol verilen 
bakşışlar Jyl bir adam olan Doktor, 
asil bayaT\ın öksUzleri öyle birdenbire 
bırnkılıp ~id!lecek ~y değildi Sonra, 
bu evde hım on beş tene hizmet etmi~. 
ti. Ne Pc,tıede. ne do ba.~ka bir yerde 
böyle iyl bit ev bulmak d'-4 kolay de
jildl. 

Onun için, Kc.talin ağzına kilit vur· 
du oturdu aıJağı. Ewt, bazan aı;zmı 
ac;ama\lığı için boğulacak gibi oluyor
du ama, nE' yapsın. lşte, l{atalin me. 
selesi de böylece kapandı gitti. 

Bu mt\ddet zartında başka bir hl • 
dlse de c:ıkmadı. Her şey olduğu gibi 
devrm ediyordu. Tabii, bazı ufak t..-. 
fek de;; işi klikler o~uyordu ama, Pnula u • 
bunl:ı.ra pek fazla ehemmiyet vermı • 
yordu. hatta bazan hiç !arkında bile 
almıyordu. 

B:iyillt dcğiş!kllkl"'r de oldu mu, 
bunbrı olup blttiltten sonra öğrenl • 
yord !, artık Uterinde zihin yormağa 
d'l l11%nm l·!!11mıyordu. 

HegcdUs'lerin evinde bu de'!i~i'.tlik -
Jer artık bir nizam, bir a~et h::o.line gir
mil bulunuyordu. Me.ıselA, Paula için 

de, babasının tekrar evleııııılt olınuı, 
annPıJinın yerine yeni bir kad.&lllD geç
mesi hakikaten, gayet t.&biiğ bir oey 
ounu§tu. O sabah, bwıu ilk öğrendiği 
sır{ıdaı o ilk sevinç coşku.ıılulu ara .. 
smda, annesine, annesinin ölümüne 
dair lçlnde ne toplandı ise hepşinj bo
şaltmıştı. 

o anda, qocuğun ruhunda en~ 
bulmuş hisler uyanmıgtı: anneslnl se
verdi o; hayatında yer almı§ olan, gü· 
zel, çirkin, iyı, fena kUçUk bUyilk bü. 
tUn kadınlar müşterek •'anne, anlamı • 
nın bir parçasını teekil etmişlerdi ve 
he}l8inln annelerlle bir allkuı vardı 
ve hepsi nthayet annesi idi onun. Ru
hu annesinin ölUmUnden duyduğu, yal
nız kalmıo olmaktan du,yduiu acı içili. 
de idi ve Klaraya ka.rşt bir aevgt qyı.n .. 
m13, annesinin yerine Klarayı görme· 
ye ba.şlamı~· lginde her teY• kartı ve 
annesinin Yf'"lne geQe:Cek herket!e kar
şı bir şllphu~ bir iUmatınzbk uyanmı1-
tı; yalnız, annesinin yerine Klara ıe · 
çcrse iyi olacağnıı bUyUk bir katiyyet
le düeUnUyordu: 

Evet. anne olacak btrlısl varsa o da 
Klara idi. Niçin lyl bir anne olmıya • 
cakmıe! hıtyır, ondan başkası anne o. 
lamaz O olursa her teY olur, bu hu· 
sustn kimse de başka tUrlü d\i§Uııe
mezdi. 

(Devamı var l 

Adliyede: 

Ztncır.ı kuyudaki 
"azıı tahkikatı 

Tan paeteıd yuı itleri mlldUrU Ta
birin ölUmü ve dört mUrettlbift ~lan
maaı ne neucelenon ZtnclrUkuyq otomo
bil k;ııuı tahkikatı Jlerlemu\edtr. · 

H~dar, eeflk, ve Nihat Iw.atahanedQ 
ben~ k~dllertno gelmemiı oldukların· 
®n ifadeleri aıınımanuı yamIJ. E:Ueıo 
ıu ltade)i verebilmtıUrı · 

....... Hıusan Komana otomobUl ilo 31f- , 
Uye kadar i!tUk. Tepede Huan Basrl
nın gazinosunda bir mUddet oturduk lç
tlk. Arkadn,ıar, Ma!lağa doğrq bl,r ge
ıtntJ yapmak latedllcr. Tahh' evvelA iti
raz etti. Fa.kat, sonra, kabul ederek yola 
çıktık. Tam Zlnclrllkuyu)'ll geçml3Uk, ki 
birden kUçUk bir otomobll önUmUze çık· 
tı, ondan aonra kaza nasıl oldu ve nllml 

yaralandım, bAlA bilmtyoru!ll. 

Diğer ~ralılar da hutahanederı ,.. • 
kar çıkmaz mUddeiumuınWfe getlrilerek 
isticvap edileceklerdir. 

eı,ı,ue Kazuı Do,._ 
2 aene kadar evvel 8lfhane )'"Okuıuıs· 

dıı vukubulan fect tramvtLY Uıumın 

suı:lulan mevkuf vatman FahretUn, Nu· 
mıın Hasan ve lamaUln dunıtınalarma 

dUn ııabah ağır cezada devam olunnıuo. 
euçlularm vekili mUdafusmı yapm11lJr. 

Vekil mUdataasınd11ı ilet\! raPQruna lti
nız etml=, mahallinde ~el blr ketlf ya. 
pılmMmı lstemlotlr. 

Mabkeme bu lstett reddedertk ch1ru,.. 
mayı karar vermek Uzere 27 nlııu car
,amba aaat lf e bırakm-atır. 

-o--

GPn·Prnl Frank:>nnn 
mUme~s111 BUlireşe 

glttl 
.Ankarada rnemleketbnlze eöodertıe • 

cek general F~o -.faıwu ve vuifeJ .. 

rtni tayin hususunda bUlt!uneUmlzle mt1-
znkerelerde bulunduktan sonra evvelki 
gün •ehrimlze dönmuı olan General 
Frnnhonun Bilkreı ajanı MarkJ dlS Prot 
dUn akşamki ekspresle Bnkreue iltml3-
tlr. 

Marki dlS Prat Bllkrcıte bir müddet 
kaldılttan eonra Belgrada giderek, bll • 
kfımetlmlıle Franko hUkfımeU arumda 
yaptığı an~zya benzer bir anlN111a 
da Yugoslav tıUkfımetJ ile yapacak, ora
yndn gener:ıl Frnnko tarafından bl? uınu· 
mt aj:ın gönd~rllecektlr. 

YUl\anlstana gönderilecek ajan hu -
kında ;cncral Frankonun tıir bqka. m~ 
meuUl mqg\ll olmaktadır. 

( blSa bttheraer · ) · 

• Son gtlnler içinde Beyoğlu.oda muh
tcJü kumarhn.neler basılarak Juunarbaz
laf JıııAlan'(Xll§tu. Biıtıasşa Muhittüı e.
®ıda birlQe ait ~ Yıl<IJJ a -
dın~ apartnıanlar baıul~ buralar
da rulet masalan ve bakareler bulun -
mu§, kumarbazlar cUm:Umeohut halin -
av yakalanmı§ur. 

Bundan ba§ka barbut oynıyan 20 kah

ve meydana çıkanlmıftır. 

• ı>evlot Deırılryollanııda vagonlarda 
muayyen ağırlıbn fazla yük yültlcnme 
Wieelerinin çoğaldığı görUldUğtlndeıı 

bu yolda hareket edenlerden para ce
maı alınması kararlafDUltır. 

• lltanbulda yaj)llml.ll ıııukarrer daJ.. 
mi ·~ blnam iÇPı hilldimetimiz 50.000 
Ura talı.'\isat '11~· 

• :Miill Till'k 'l'tP konp-esi cımı4urlyeiln 
15 lncl yıldönl,\mt1 ~ma raaUıyan 
gUnlerde Aıık3rada tQplanacak ve bu 
mQne.şebetle bUytlk bir tq> sergiıP "Çıla· 

caktn'. 
• Iatanbı,ıl vUly~ti ot thtflııçı tdn tıir 

defaya mabsu. olmall üzere Bulgarie -
tandan ithal edilecea kuaplılc ~ 
dan alınacak gilnu1lk resmtmn ~ş ~
P. tndlrllJneıifte ~lr Vekiller ffeyeU 
karan meclile ~dUmlatlr. 

• Şehrimlze gelen Amerika ticaret he
yeti Ankaraya gltmlftir. 

• Nisanın dokuzunda yapılması mu -
karrer olan Sinan thtlfallnln bUtt1n prog
l'IUQ.I kararla~mıgtll'. Programa, ısaat 13 
de SUleymantye camii bah~eıstnde top -

Ian~la ~lanacaktJr. 

. • 1938 - 1939 dara yJb iç4lde Mııarif 
VeklleU 1600 leyli me<-.ca.ni talebe ~a
caktır. Onllllıllzdeld ıene ~siyonel' ta
lebeden Mına.cak Ucret teşbit edilıil1o • 
tir. 

Galatasaray liıeıdnden 240. lımlr kıs ve 
erkek lleeleri ile Buca ortt.ınekteblndeıa 
22~ Erenk~y klı. Kandllll US. ~et Pi• 
ea m llaeleri lle Uuüda.r m. aanat ve 
taıanbul kıs öğretmen okulundan 200, 
Çanakkale ortaokulundan 190, Balıkeatr 

Uacalnden 1'16, Trabzun lisesinden 170, · 
Sıvaıstan 18l, Adana kız ve erkek 1156-o 
lerl ile B1uı5a erkeJr •e Balılreslı' erkek 
llselorinden 16!5, Afyon ve Edirne Uı~ 
lerüıden 100, Gaziantep, Kal!tamonu, 
Mahlea, Kars liselerinden 100, Muğla or-
taokulu De Konya H~esbıden 155, Bolu 
ve Niğde ortnokullan ile Yozgat llseain
dcn 140, Erzunım tls~lnden 1'10, Bile
ctk ortaokulundan 130 lira pansiyon Uc-

retl alına~tır. 

• Gflıel Sanatlar Akademlıünhı mimarl 
kmmtnt\ mortenı bir restm atelyesl ya -
pılnH§tı.r. Bu salond:ı 90 talcbo rahatça 

çalı§abilccokt.U'. 

• Şimdiye kadar Akşy lda.reslne tll.ıl 
olan Yalova kaplıcal(ill bllroşa. Oenlz -
~a bağlannuo ve bqma Dr. Nihat 
Rept getirilınlfUr. S\iı'Q. Merkez Rıhtım 
haAdııdır, 

Hamdullah Suphl 
BUkreşe gitti 

Balkan Antantı An.kara konsey top ... 

lantısı veailesiyle Romanya lıarfclye 

mU~t.efan Jle birlikte geh~e geln 

ve topl'4tı estıMmda An&arada bulunduk 

tan BODr& tekrar Iatanbula dönerek bir 

mUddet burada katımı olu BUtreı ~! 
çlmla B. HaıııduUab ~upht Turıövef dU.. 
RomanY1' va.puril9 Wllfetl ~ d&ı· 
m~tUr. l 

o 

ŞlkAyetler 

CAM JWWA.KLARININ AGJZLARI 
NEmiN ÇABUK KIRILIYOR! 

Amnyda oturan bir olcuyucumua 
dUn mıtbumı'8. gelerek, eon saman • 
larda plyaeadakl 1tu barda.ldarınm ga.
yet dayamlraıı ve ~t\rUk oldufundu 
~ikay~t e· · ı. 

Okuyucumus bu bardıldardan blae 
bir de nUmUM getinnlıtl Bu bardak 
ô.detaelmaa ile keallmlı glbi tam orta.. 
sındnn iki parça olmuotu. Okuyucu • 
m~ şöyle dedJ: 

- Bu hal bafnna ya1ıuı bir defa 
gelmto delildir. Bu D~cU oluyor, YJ· 
kannue ve kurulanmıe bir halde tep. 
side dururken kendi kendine çatlıyor. 
Art.ık bil' daha bardak almafa g\\ve. 
nP.miyorum. 

Şilta.ycti alAkaiarlarm na.zan dikka,. 
tine Jroyuy0n1.1. 

' 

Cenub kutbu seyvah-ara :! _____ ... 
•c;ag H,. W s+ftlNl € ~- ------ SıaUf~ Ç ~ ~ 

Kaptan Şarko 
Büyük bir ismin ve s~rvet.ifl 
· varlsi f di .. Fakat kendisinı 

den~ze verdi ..• 
Skot, can verirken, hatıra c1etteriDe 

en eoıı olarak ıuntan yalillUft.lr: 
.. Dört gUııdUr çadırdan dıoan gıb

mıyoru.z. Dört blr tarafımıwta kUU' • 
ga uğuldıyor. 

''Çok zayıf dll§ttlk. Yam yaacak 
halim yok. Bununla berabez, bu aefere 
girletiğime pipıan değilim. Bu aefer 
lngilizlerin azim ve eebatını, birbirle
rine karoı duydukları yakınlığı, ölil ~ 
me ktll'lı eskiden olduğlı gibi cesaretle 
bakmasını bildiklerini g()ftenni§tir. 
Göğüs gerdiğimiz tehlikeleri onl8J'la 
karşılaemadan evvel de biliyorduk· 

"'HMiseler bizi mağlflp etti. Şlkl -
yete hakkımı:a yok. Sonuna kadar az. 
mi elden bırakmamak p.rtile, kadere 
boyun iğiyoruz. Memleketjmlzln eere
fi için, hayatımızı bu te§ebbüse feda 
ettik. Buna mukabil benim İngiltere. 
den istediğim, arkamda bıraktığım · 
kimseleri himaye etmesidir. 

••Ne de olsa, göeterdlğiılılz misal 
vatand8f]anmııa faydalı olacalrtn'. E
vet, tehlilçeli bir yola gi.nn.iştik. Fa • 
kat felAkete Jw'tı erkekçe göğtı.s ger
dik. 

"Yaf8Eınydım, ~kml~ olduğqmuz ıs
tırapları, sarfettiğimiz gı~tleri. gös
terdiğtqliı ceşaretlerl anlatırken bU • 
tUn İngilizlerin kalbine heyçcşn ve -
rirdlm. Bizjm hikayemizi şimdi yalnız 
bu notlar ve cesetlerimiz anlatacak.,, 

Skot, kansına da son olarak bir 
mektup yazmııt.ı. Bu mektubu kansı
na diye değil, dul bıraktığı kadına hi
taben yWyordu: 

"Allah beni ~or. BiUyoruın. ki 
bu da aenm fimdiye kadar ~ktijin ıs. 
tıraplara yeni bir ıatırap i~~ve edecek. 
Ji"'akat. ben1Qı korkusuı, şUk~t!e ve 
kendi k~~im1e bg~ öldüğjl,mll ha: 
ıırı.n.raıt oııw sUkUıı \>Ul. 

••Artık hig bir UD:ıit kalmadığmı an
lıyorum. Kendi ken<U.oı~ öldürmem~ 
ye karar veıın.iıtik: Son®& kadar 
gayret ede<:ıek ve aahil'~ dç~. ka. 
e ı.r gttmeğe p\ıpeaktık. Sımdi bu 
gayret biı.i n.h&t ölüme ıUrükleıuia bu
lunuyor. 

••oğlumuzu yetiştinnek hakkını ha
il bir tek kip vardır dünyada.. Emi
nim ki, oğlum güzel bir çocuk oltlcak, 
ona gUrbüz vücudUnü nasıl sen ka • 
r.andTrdmsa terbiyesini de sen vererek 
yeti§Urmenl letiyorum .. Cocuğumuzun 
senin gibi blr annesi old~ dUoU • 
nerek meşut ölUyorum. 
"Çocuğun tabiiyate heveıs ~tmesine 

c;:ıhş. SpoNf.n daha iyidlr bu. Ewten. 
onu açık havada YIP~ billyo-

rutn. d.,. 
•'Bilhassa tenbel olmamuma ın .. 

kat et. c.anıı bir adanı olaun. Benim 
bu hllle gelinceye kadar ne kadar 
gtıyret sarfettlğlmi. bilinin.: Bende 
i:,ıma tenbelliğe bır ~ayül vardt 
Yt lnız. sana. kan.Jı çok mert hareket 
6htıioimdir. bunun için de kendimi iyi 
adımlar aruına katabillrlm. Bu ytlz. 
ftoıı, teıı1D kocan obP&ktP !ıkılmıyo-
rum. 

1 11&yahatimlı bakkmda sa.na an a • 
tJ,c:a.k öylt 19ylerlm vardı kit BUyllk 
bU' n.hat lglndeki blr h•Yt-ttan M ka
dar 'kıymetli blr te)' o?du bQ •,ab•t 
bhrim ıcln! Çocuta anlatac&lı Gyle bi. 
klyeler aayllyecektim kl ... , 

••şunu bilmeni lateriın kl. ~imek tı
ure 'bulundubm IU dakikada Mn!m 
tgln bUyUk bir hat.ıra aynalı teşkil 
ettin. •. Sana iyi blr ıcoca olamadım. 
fakat Umlt ederim k! Nnln loln iyi 
blr hatıra olaon.ğmı •.• ,. 

KAPTAN ŞAlU<O SEFERDE 
DUmon DU.rvil'denberi, e3 eenıedlr, 

hiç bir Franıuz kutup eeyabatint çık· 
mamı,ıı. Nihayet Kaptan Şarko bwıa 
tayan etti v.: ortaya atıldı. 

Jan Şarka, meoh\ll' AldiYt mtıtebu
~sı Doktor Şatko'nun ofluctw. BUyllk 
blr tsmln " eervetln vartal olan bu 
~ne; de doktoı' olarak ,eUpniştl ve 
Pariste rahat rahat yqıya.blllrdl. Il'a • 
kat denhil emyordu o. Hem de çok 
bUylUl, delice bir '"81 lle., 

"" Sarllo lJ02 de kendlafn1 t1ldl'.,. • 
eli ve den.la onu 1936 da .ko11A" 
auı& boğdu... ..,,,.. 

Kaptan Şarko 1903 - ı90S de da 4# 
te,, gemisi ile, 1908 - 1910 f) il' 
•'Purknapa ?" (Niçlıt oiınJı8ID j)i 
mindeki gemial ile cenup ıuıt~ 
teyahat yapmış ve bir çok 
tetkiklerde bulunmuttur. ~ 

Şarko, ilk l!eferinde, ··J'rallt~ WI 
deki kUçUk gemi Ue ço~_ı:'nlll rtJJI' 
seyahat yapmı§tır. Bu ra--~ 
ru on iki saat mUtemadiyeD ~ * 
yacak derecede sakat bir - ' 
Fakat Şarko hunu ııaraıardaJI ~ 
metl'elerce uzak bir noktad.a ~ 
Bununla beraber, ~~,_!_ ~ 
Tağmeıı, ilerledi ve te~-

du. eri~ 
&arkonım muvaffak!~_ ... bir rı1 • 

Franlıı ilim akademisi ikmw .-...dl ff 
fer tertip edilme8inl urarlat ..... - tll 
Kaptan, .. Niçin oıınaamT., clJ)'ft ~ 
mUtkÜllta ve pyrl kabil fl~..t 11' 
tutan bir laiındeld uimJ'f.r ...,.--
eef ere çıktı- · _, ... 1.,s 9' 

Bu gçiyi Ş.,to, kencli ~rııdt 
7.erine yapttnnıı ve ya~dırk.~ '8';,rdJ_ 
beklemişti. Onu, çocugu -~'• bd"ı;lt 
ve kendill de nmay~t oıı~ 
l>ldll... ~ 

"Ni<;tn olmasın?.. cenup aJif"'~ 
1908 Ağustosundan 1910 b ıotd 
kadar bir aef er yıpmıo ~ 
mmtallunıda 15 ay kalmıştır'·~ 

BUtiln kutup aeyyahtanıım ıııı' 
tu bir hAdise Şarko'nllf! ~ ~ 
ve gemiçlyi l>ü~ endlaeleı-
mU§tU: ~ 

Gemi, kutup mmtakastn~~ l: 
ara&ındakl dar pçltlerd~ ~plft., 
qen :_glrmli fakat·1<>nrıdan, ..,..,,,,,.. 
nna&kl yOl bul k\nl'1eri ile 
rnk onlan hapsetmi§ti. ft1) . ~ 

Ellbanka geıeo 
mUtebassıs "" ai]ell p· 

Etiba.nk tarafmdan ~b:uP .~ 
Granok tslmll bir mUteh~~ ~ 
mise ıelerek ~ Uzen. 
rektt e~Ur. 

TtCARE~l -~, 
NIN KONGRESİ ~' 

fktr81lt ve Ticaret mekte~ "1" 
lan cemiyeU dUn eenelik kO fi 
oğlu Halkevinde yapıbnıtu"~~ 

CemlyeUn bir eenellk f ~ .. 
biltıneo kabul edilmto, yeııl tdatf il" 
'l'ahsin Hamal Yazıcı oııu.pl ~ 
y~U azabklanna Sami JJ1& ,., 'ıtorıt' 
Anoğlu, Ulviye Yenal, perte 
~ilmlelerdlr. --:;:::::. 

( )' rnl Ni-şrill!! . ..,) 

Balkan çlçekıet~~ 
ını• .. ,,.,.., 

ı>e~erll "'uharrlr arkıd~t' ı.1tıfiı' 1 fıt' 
Rehçet Pırimln ''S.lkln cıce 1'.ıı.-•'a,... 
le nıdılı güıel roman kltıP ııın tıl~' 
tl~ıır ctn\l,tır; mıc~rJl• t>lr "', f)e o} 
al olşq bu eser, alftka n rneı1l 
mııAa Jlylktlr. Tavsiye ederilo 

GECET.EHIN AHBNGI tf'1' 1-
Mualtlm Orhan Rıza Aktunç;:,,ırıı•ş fd!' 

muasıdır; şair, hece ve:ı:ni ne 00 11'1111,., 

mi a;e., •rtrJ •enlle yaııJmı~ .0eocl'ıl'I,.. 
meslnl toplayarak bu l!Uıbı~bill ç1r9 ".,_ 
Urmiıtlr. :!ser, hlAJt bir ' ' JdJJ.;ıt' 
tarını ta111or; tdtblnt rnorJ A 

~ 
auGON KALKACAK VAP~ 1'_ 

aıtt ... "" 
Saat Vapurun adı ~,,.,.. 

11 Ankara f' 
t,30 Ulur ,,,,,,• rt 

~ 8,30 
JO,IO 
9 

22 

• 

J(oe1ell 
!ııntr 
T•»W 

~ 

~ vAPIJllLA1'--? ..... 
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~d'ıyaman Halkevinin 1 Milli küme müsabakalarında 
\/erimli çahşmaları Galatasaravt-İarbiyeye3-0yen ildl 
şehrin müstakbel imar plamnm Güneş Alsancağa 1 -2 kazandı 
tanzimi bir şirkete verildi Mllll kUme maçlarından Galatasa-

... ray_ Harbiye mUsab~ke.sı dUn Tak- ') J. . ( t y.\1"'·· '.l 
sim stadında ilç bini aşan bir seyirci J ;.j ~, U µ:f 
l•alalıahğı önünde yapıldı. \ 

» J 

A.dılrmapın umumi !Töriiııiişii .. 

~~dıyaıunn (Hususi) · - II eııUz a~ıJ { mi yet veron \·e buraya geldiği ı;ün. 
~clkbuıunmasına rağmen, kazamız . denberl büyük başarılar meydana 
tıı e"lnde bilyük ve prosramlnş.. ' gcıllren ilçebay Hüseyin Şevket lçöz 
~bir ,;:alışma göze Çarpıu11ktadır. \·e şar'bny Z. Ta11doğ3:11 ç'ok çalışmak 

tlo bir Ulkfi yu\·asrna çoktan tadırlar. Şehrin müstakbel imar 
~ :ab:ıış olduğunu gösteren bafk: pla.nr da •. asoo ıırayn bi r şirkete 
~llkgece '"O gündiiz .mnıttaz:ıman ı.hate. c.d!lnı!ştır. : . 

~\"lne devam {'tnıckto· ' c fayda Plan ve harita bltınce. şehı r daha 
lill:ıaktadırlar. es::ıslı olarak imar edilecektir. Su 
,~Ik vı başkanlığına. ömrünün projesini de bir nıilhendis ilzerJne 
tıı ıııı vatani cidc:o:leri muv:ıffakl- almış ve yakında şehrimize gelerek 

ı 1~ haŞarmalarl_a _ geçirmiş kıymet işe haşlamış b~lunacaktır. 
~ areciJerlmlzdcn. inhisarlar mU
lld {le"at Ergun getirilmiştir. Her 

~~ 6 Olduğu, bunu yapmakla da 
~ b terinde '"e ısabetll bir hareket
,1:1unan değerli tıçebayımızın b u 
tıı ahından, · herkes zlyadeslle 
t 11Un kalmıştır. ' 
k"11lllzde hen Uz, spor, kita.psaray 

• ki:rcuıuk olmak Uıere Uç komite 
~a, ltuı etwlştır. Spor ba~kanhlı
~~)1]2:başı Said Öıbudak, Uyellkle
~~ '1e, baş öğretmen M. Yener. öf. 
t~tı. l. Aksan. Betlmen :Ali Rıza 
~la. ıen ,.e eski sporculardan Emin 
~aray başkanlığına trahom has 

\ 1 baş hekimi Dr. R. Murad Gö
~b Oyellklerlne de. Dr. M. lIIz, 

b\~Y Z. Tandoğan, öğretmen R. 
'14, ~eıı ve uray muhasibi F. B. Bll-
4a, Z öycuıuk komitesi başkanlığına 
• lraat bankası ajanı T. Atalay 
n l'eııkıerlne. tiltiln eksperi H. 

~ '•h ıurradan i\f. GUrsoy • .Mustara 
e hat işyan Kndrl intih np cdil-

ıı r<11r. 
er k ı 

1 ~ 01, derhnl kendi program e.-
tdı aıırıamış ·ve faaliyete geçmiş. 

\"er· l>ck yakında, btr de mUsame
rıı'1111ccek \'O bu suretle mllzi k ve 
t, 

1 
kotu dfl nçılmış bulunacak· 

ltaı 
aıı ke\'lnde, her hafta muntaza-

iı!ır llerı konferansları dn ,·eri\mek 
~\~ lraık, bunları alAka ile dinle

ııı ''c konferans akşam tan · sn-
~ \a 1 kıa beklemektedirler. Şimdi. 

r,~~ar, Dr. M. Hız srhht . bilgiler, 
~e etmen i\T. Y!!ner mckt«?ptc \"e 

~o . ata cuıc ıh·aat M. teknisyeni "N. 
'l11r, <la, ağnç. orman se\'gisi. !ay. 
>'\''~Ski \'') yeni ağaçcılığımız· \'e e 

llbçıarma yapılaca'k lhtl· 
11/11<ı\·ıuıu konferanslar \'ernılş
a~ nunlar straslle \'e her hafta 

~hl\· <ldecektlr. 
~~ııı" :\t ,\ xo,\ r.ı:tt u Kçc ı.eı~ 

"Qı:ı l>el!rce ve hcmd~ emekçe 
~tıı 

tıı ~l ve bunlara mukabil de 
Q b~I' tnlyen yerli pnmukların yeM 

ıı ba.kınıda çok fn)'dalı o la11 ,.e 
~"\ı( 11eler Çukuro,·a ·mıntaknsın 

Dnlll lll"ıfo btışlnnan "klc\·ant .. cin 
1ıllla Uktnn ,hUkümet imiz hu .-ene 
~q!'0ıı.a da köylUnUn iı;teği nls
'tr:ııa :11cccanen tohumluk çiğ i t 
.~ijYl~a karar , vermiş ve lı u bn- , 
kı. Uyc bildirilmiştir. Çok se,·i- 1 
u~ı~ I 

rırı~ tU. Ziraat Vektı letinin ken-
\ lı t ''crıu iş hulun d uğu lrn etn
•rr..,1~"Batt an istifade için. ılraat 
~lal', ~ Rclerek isimlerini ~·nzd ı r. 

~b ~, k~f;f~IPr pek yAkrncln g~Je. 
1~4) Ylli~·e ı'lağıtıln~akt ır. 
~1'-rat\NnA 11\IA R FAAiilYETI 

tnanın imarına büyi.ik P.hem 

Sivas 
VIU\yet umumt 
meclisi dağıldı · 

Sivas (Hususi) - YilAyet umuıni 
meclisi içtlmalarına ıson vermiştir. 

Bu devrede verilen kararlardan bl-
rhıl de Kangal Jı: azıı. m e rkezln1n 
Çetlnka~·a istasyonuna naklidir. Ya
lJmiz Nazmi Tok~r Uç hattın lltlsnk 
noktası olan Çetinkayaya naklcdll
mekle iklısadI ve her cihetten ehem 
miyetle lrnrşılanacağı ve bugUnkii 
Kangalın hiçbir terakki eseri gös. 
termlyen kazanın Çc

0

tlnkayaya nak
ledildikten sonra modern bir hala 

geleceğini ele izah ettikten sonra mec 
lls bunu ekseriyetle kabul etmiştir. 

\"llayetin b3S yrlı masraf bUtçesi
. ni de şu şokitde tesblt edil miştir. 

Adi Yo fe~·kalfıde olnrak 7~i000 li
. radır. F'cvknlı\dc. biltç~de Atatilrk 
anıtına~ kız cnt.UtilsUne yeni yapıla
cak Halke,·ı binasına, stadyom, Şar 
kışla ,.e Kaybuhlsarda yapılacak 
mektebe de tahsisat ayrılmıştır. 

Yapılan encümen seçiminde de 
Kılınll Kitapçı. ~uri Çamkaya, Ta
lıtı· Dlnlk, Şakir kazanmışl ardır. 

· :'\"llfiz JtU, nü oğlu 

-o-
lsvlçrell mütehassıs 

lzmlrde 
, 1zıulr 2o - H ayntr ucuz latmak 
h;ln tetkikler yapan lsvicrell profe. 
sör Lornn şehriıpi ze.gel mlştlr . . 

Miltebassıs öğ leden en-el beledi-
ye reis mua,·loi D. Suad Yurdkoru 
flc rrtezbabnyı:ı. giden profesör. · ka
saplık ha)'van ,satış fiyatları ile 
mezbaha resmi ,.e perakende et fl
~·atıarı Uzerlnde tetk ik ler yapmış, 

belediyeye gelerek nıuh tcıır yıllar

dak l guln maddeleri miktar \ 'C fiyat 
!arını güst.-Oren fstntlstlk ve sraflk
!P.ri tetkik etmişti!'. 

Profesör Ticaret odasında bakkal 
lıırla söı·ilşmüş. toptan ve perakende 
sat ış f ira t lan tiıerJnde durmuş, Kili 
türpark ı gezmiş. fua r hakkmda. ma
lünrnt almıştı r. Profosöriln diln yap 
tı~ı tetl\lk.l~r arasında en mühimi. 
ı;obze hanlarında yaptıklarıdır. 

17 se ıı e haJ>se mahkum oldu 
Adnun - Aliyi tabanca kurşunile 

iild tı rınek ,.~ m11htar Yusufu öldilr-
llH"Sr> tr>şcbhüs etmek suçundan mev 
ku rcıı tı.ğır cezada uuruşması yapı

lan Şeyh 1\1 uta<l kö~'Unı'len Has.an oğ
lu Jtızıi nm duruşması bftfrilmiş ve 
Rı:z:a ·ı 7 sene 4 ay ağ1r hapse mah-

* k<ım eclll m iştir. . 

Nurl Bosutun hakemliği ile oyna 
nan bu maça. tnlnmlar şu kadrola-
rlle çıktılar: · 

GALATASAR AY: 
ı-;mı n - Reşııd, T ur han - Mustafa, 

Adnnn, Sua\ i . l\"ccdet, SUleymnn, 
Billcnd, Musa, Sıılt\haddln . 

l{,\R Bt l.'FJ: 
Fcthl • Şükrü, Sabri • CcUll , )luh

tcrcm, Hıışlm • ~fti<'nhid, Zek i, Jla. 
bip, İzzet., Şerif. 

Galatası:ı.rayda Eşvak, Sacid. Ha
şim vo Salim bulunmuyorlardı. 

ilk hücumu yapan Harbiyeliler 
topu Galııtasaray muavin hattında. 
kaybedince sarı kırmızılılar sağdan 
dilzgUn bir akın yaptılar, Necdetln 
şUtu kaleci tarafından çelindi. 2 ınci 
dakikada. tekrarlanan Galatasaray 
akınında. ise Süleymanın volesini de 
Fethi gü:z:el bir plonjonla yakaladı. 
İlk dakikalarda. Galatasaray hakim 
oynuyor. Bu sırada nuıend rakip 
kaleye kadar attığı topu müda
fi cllo çevirdi. Bu. bariz penaltı 

hakem ta rafından verilmedi. Aka.. 
binde Musaqın güzel bir kafa vuru
şu da. kalenin direğini sıyırarak 

avut oldu. 
Bunlar gibi sayısız kaçan fırsat

lardan sonra Harblyelllor büyük bir 
e~erjl ila ileri atıldılar, 20 inci da
kikadan sonra oyun mUtevazln, 30 
uncu dakikadan sonra da Harbiyeli 
lerln baskısı altına girdi. 
Zayı f teşkil edilmiş Galatasaray 

muhaclmleri rakip knle ağzında bo.. 
calarken a n t bir hücum :1•apan Har. 
biyolfler kaleci Eminin vakitsiz çı
kış yapmnsından istifade ederek ilk 
gollerini atttlar ve blrlncl kısım 1-0 
Galatasaray aleyhine hıttt. 

ııc.txcı H APTA YM 

Galatasaraylıların başladığı bu 
kısmın tik dakikaları karşılıklı akın 
tarla geçerken sarı kırmızı müdafa.. 
asının hatasında. kaleye yaklaşan 

Hnrblyclllerln şUtünU Emin plonjon 
la. ynlrnladıysa da Hı:ı.blp tekme ile 
topu tekrar kurtararak ikinci golU 
attı ve hnkem de bu bariz favulil 
görmedi. 

Bu golden sonra san kırmızılılar 
bUsbUtun f<>na oyoamağa başladılar 
rakiplerinin bu vaziyetten istifade 
etmesini bilen Harbiyeliler do 9 un
cu dakikada sollçlerlnln cidden gU

zel bir plftse vuruşlle liçUncU sayıla.. 
rınt da ka.ydetmcğe mt~vnffnk oldu 
lar. 

üç gol yiyen Galatasnray takımı 

nncak bundan sonrı:ı. canlanablldi 
ise .ele hakemin müsamahası yüzün
den Harbiyelilerin horan artan sert 
ve favullU oyunu karşısında tekrar 
clıırııldulı:ı.r bu sırada Galatasaray 
merkez muavini Adnan kolu kırıla
rak sahayı terk eti. Necdet de yüzü
ne yediği teknıeden bir müddet yer
lerde yuvarlandı. 

DlltUn bu hallere ihtar dahi ,·er
mtyen hakem rakibini elle tuttuğu 
için Harbiye merkez muhaclmtnl 
oyundan çıkardı. 

Baştnnbcrl zaten bozuk oynayan 
iki takım da onar kişi kaldıktan 

sonra bUsbtitUn kötu bir oyun tuttur 
dular. Maç tam btr rnahnllc oyunu 
şeklinde dernm ederken 3-0 Harbi
ye lehine bitti. 

Galip takım: Ankaranm Muhafız 
gUcünden daha fena bir oyun çıkar
dı. Hiçbir sisteme malik olmayan 
kaleci Fethi. merkez muaYln Muhte 
rem. merkez muhaciın Habip, sol 
açık Şerif en göze çarpan oyuncular 
oldula r. 

Gala tasaray takrmı ka~il olduğu 
fr>na tP.şkll edllm işti. Eşvak, Haşim 
ve Salim gibi en kıymctll elemanlar 
dan mahrum olan sarı kırmızılılar 

bu oyuncularının yerlerine koyduk-

tıJ'. 

Harbi1Jc 7ro1csi önfüıd.c 

• 
Jnrı futbolcu1nrım hiç de iyi seçeme-. 
mişlerdl. 

Genç oyuncu Turhan dün muvaf
fak olmuş addedllmemekle beraber 
lstlkhalrlo lyl bir mücla fi olacağını 

gösterdi. 
Solaçıkta Salt'lhaddln flc Süley. 

man. takımın gol atam.amasına saik 
oldular. Galata.sarayın şild maçlrın
d Beykoza, geçen harta GUneşe dUn 
de Ankarada yendikleri Harbiyeye 
mağlQp oluşu bu takımda büyük bir 
değişiklik yapılması icap ettiğini 
açıkça. gösterir. 

En. J~r. 

izmirde 
limir, 26 (A.A.) - Milli küıne kar

§ıla§malanna bugün de devam edildi, 
geçen hafta Galatasarayı 7 • O yenen 
Güne.~ takımının fzmirde alacağı ne
ticeler alaka ile beklendiği için saha
yı üç binden fazla bir halk kütlesi dol
durmuş idi. 

Maç b~tan nihayete kadnr müteva. 
zin bir şekilde cereyan etmiş ve gü -
neş takımı neticede 2 - 1 galip gel
mesine rağmen Alsancağa karşı üstün 
bir oyun çıkaramamıştı. 

Mutat merasimden sonra oyun ha • 
kem Esadın idaresinde Alsancağın 
yapbğı iki hücuma mukabil gün~ln 
de sıkı bir akını görüldü. İlk tehlikeyi 
Güneş savu.sturdu. Cihad beşinci da -
kikada Saimin sıkı bir giri§ini muvaf
fakiyetlc durdurdu. 

Dakikal:ırm ilerlemesine rağmen 

oyun hala ba.5landığı gibi. durgun oy
nanıyor ve yapılan hücumlar bir neti. 
ce vermiyordu. 

13 üncü dakikada İlyasm sıkı bir 
1'Utü avutla neticelendi. Biraz sonra 
Rasih topla beraber kaleye girerken 
Rasim yetişerek bu muhakkak gol teh
likesini korner yapmakla bertaraf e
debildi. 

17 inci dakikada Güneş güzel bir 
gol fır~atı kaçırdı. Topla beraber ka
lenin çok yakinine kadar sokulan Me. 
lih Hilminin tuttuğu 7.aviyeyc güzel bir 
şut çekti. Fakat top Hilminin ellerin
de döndU. İki taraf dc.f ans hattının 
c.nnlı oyununa mukabil hücum hatları 
nedense çok çekingen oyniyanlar bil -
hassa Basri ile Sabri topu ayakların
da fazla tutarak takımın netice alma. 
sına mani oluyordu. 

33 üncü dakikada Melih topla bera
ber Alsanca.k kalesine hızla girerken 
Qyuncuhı.r hızla birbirleriyle çarpıştı
lar. Bu çn.rpışma neticesinde Hilmi 
baygın bir halde hastahaneye kaldırıl
dı, ve yerine kaleye mtidafi Ali geçti. 

Devre az sonra O _ O berabere bitti. 
İkinci devrede oyun başlar başla -

maz hilcuma geçen Güneşliler Alsan _ 
cak kalesi önUnde toplandılar. 

Bu suretle adamakıllı sıkışık bir 
hale geçen Alsancak kalesi Salahatti
nin sağdan çektiği sıkı bir köşe vuru. 
şu ile ilk golü ycmiı bulunuyordu. 

H iç ümit edilmiyen bir zamanda ye
nilen bu gol ~lsanC'Aklıl:ı.n harekete 
getirdi ve bütün bir nereji ile Güneş 
kalesine mukabil hücumlara başladı -
lar. Fakat havadan bir oyun sistemi 

1tcyccan1ı bir an •• 

tatbikine başlıyan Alsancak hücumla
rı Reşat ve Faruk müdafaası karşısın
da hiç bir netice elde edemiyordu. 

Alsancak muhacimlcrinin kaçırdık
ları fırsatlardan sonra müdafaanın i -
lcri oynamasından istifade eden Melih 
geriden aldığı topla yıldırım. gibi AI • 
sancak kalesine inerken Cemil tara -
fından hatalı bir hareketle durdurul
du. Bu sebeple hakemin verdiği f avul 
Riı.amn isabetsiz bir vuruşu ile avutn 
gitti. 

Adamakıllı sert bir cereyan almakta 
olan oyunu hakem durdurarak iki ta. 
kını oyuncularına ihtarlarda bulundu. 

22 inci dakika olmuştu. ·Basri 
günün en güzel 5\ltU denecek kadar 
mükemmel olan bir vuruşla topu ka. 
leye gönderdi ise de top, gol postu sı
yırarak avuta gitti. 

26 ıncı dakikada Rasih uzaktan çek
tiği sıkı bri şutla takımının ikinci sa· 
yısını da kazandırdı. 

36 mcı dakikada Hakkı soldan sür. 
atlc Güneş kalesine girmekte iken Fa
ruk hatalı bir §ekilde durdurdu. Ha -
kemin verdiği penaltı Cemilin sıkı bir 
vuruşu ile Alsancak ilk ve son golilnU 
yapını~ oldu. 

Bu suretle 2 - l vaziyeti kabul ettiği 
aşikar olan Güneı müdafaaya fazla c. 
hemmiyet verdiğinden oyunun bun • 
dan sonraki kısmında vaziyet üzerinde 
bir değişiklik olmadan maç 2 -1 Güne
şin galibiyetiyle bitti. 

Kasım paşa 
B. takımları şampi

yonu oldu 
Dün ~eref stadında ikinci ktlme. 

nin B takımları şampiyonluğu için 
Kasımpaşa. ile Aoadoluhisarlıla.r 

karşılaştılar. 

Müsabaka baştnn sona. kadar genç 
Kasımpaşalılarm UstUnlüğil altında. 

cereyan etti ve neticede sıfıra. karşı 
iki golle galip gelen Kasımpa~alılar. 
D takımları şampiyonluğunu kazan 
mış oldular. 

SUJ..ıEl.'1UA1'1l'E - BEŞİKTAŞ 
Beşlktnş ve SUleymaniyc B tnkrm 

!arı arasında yapılacak olan musaba 
ka SUlcymanfyelilcrln sahaya gel
medikleri için Beşiktaşlılar hükmen 
galip sayıldılar. 

B ugün BarutgUcU a lanmdn. )'llJlı· 

lncnk m~lnr: 
1 - DnrutgUcU. Akınspor A ta. 

kımları saat 15,30 da. 
2 - Darutgücü - Akınspor B ta

kımları saat 13,30 da. 
3 - BarutgücU - Beşiktaş Şeref 2 

inci B takımları snat 12 de. 
Bakırköy ve Yeşllköy Rum genç 

takımları saat 10 da karşılaşacak
lardır • 

Dünya yarını sıklet 

şampiyonluğu 
Dünya l'aruu Sıklet Şampiyonluğu 

Berlin, 26 (A.A.) - Alman boksôril 
Hcuser. Bcl!iikalı Roth'i yedinci ravı.ttn 
nakavt etmek suretiyle dUnya yarını a
ğır sıklet §aJJlpiyonu Unvanını kazan ,_ 
ml§tır. 
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Büyük musiki üstadı 

BetDııof<elfil 
Aşk ve iztir8p i~inde 

yarattı? eserlerini nasıl 
1 er eza Bethof eni severken Bethof en }ülqeti seviyor •• 

A§k ıstm:ıplariyle sağırlık felaketi 
bir taraftan, kitapçılar ve kendisin! 
ruhan kemiren bir aile ile yaptığı kav. 
galar diğer tıı.ra.ftan BeUıovenln ha
yatını bir facia; eşsiz ve Jç sızlatıcı 
bir tarih haline solanuştur. 

Bethovcnin bereketli ılhamı, tı.§ka 
isyanklr gruru nrasmda nranılmalıdır, 
bu hal ondaki coşkun tabiatin yerini 
mellnkollk bir sUkfına bıraktığı !;llğa 
kadar sürer. 

Bcthovenin ~kı b~ladığı zaman, 
ihtlrasm Jlk mevzuu Julieta Gauciardi 
oldu. GUzcl, sihirli bir cazibeye malik, 
taravetli Ye ayni zamanda hoppa ve 
çocukça tavırları olan bu egoist kız, 

Bethovenl yalnız bir dostluk duygusi
le sevdi. Bethovcn ona. ders veriyordu. 
Kadm kendisine tapmıyor, ona zarif 
hediyeler alıyor, bu arslanın hiddeti. 
no ve ~Jıklanna. katlanıyor, manft-
11, mn.nAlt gülilmsiycrek onu yatı5tın
yor; Bethovcn bunlara aldanıyor ve 
bu sıra.da sağırlaşmağa ba§lad•ğı için 
kadm.m doğrudan doğruya kendisini 
sevdiğini tasavvur ediyor, halbuki Ju: 
lieta her §eyden evvel bUyük adamın 
ınusiki dehasını seviyordu. 

SEVGİDEN DOGAN ESER! 

Bir Ağustos gecesinde Bethoven, 
J'ulleta'nm itiraflarını dinledi. Sanki 
ruyada imiş gibi, genç kızın, daha. faz. 
la zaptedemediği asıkane sözlerini iei
tiyor, ve kız omuzlarında. ağlarken 
kalbinin derinliklerinden bir nağme • 
ler çağlıyanı akmağa. ba{Jlıyordu. Mu
azzam ve ölmez "Ay sonatı,, böylece 
doğmuştu. 

Fakat yavaş yavaş Bethoven haki. 
kati anlamağa b~lıyor. 

Julieta seviyor .. Evet, fa.kat ken9i-
3inl de4f1, gen~ Prens G:ılenberg'i. 

Bethovcnin pa.rma.l:lan birdenbire 
duruyor. Demek Galcnber'i ~eviyor? 
Gözlerine hürum eden ~lan serbest 
bırakıyor: ıstırap, acı bir inkisarı ha
yalin biltün şiddetile kendisini 'Kaplı -
yor .. BUyUk bir ümitsizlik ve kırgın. 
hk f çinde bUyilk eserini bitirmek için 
yine devam ediyor. Şaheser doğmuş
tur, fakat Bethovenin kalbi arbk ya
ralrdır ve bu, bütün bir ömUr boyunca 
böylece sUrUp gidecektir. 

Galcnberg zengindir, gençtir, gUzel
C:lir. Onun bu vasrfla.rma. Bethoven ne 
ile karşı koyabilirdi? 

"Julieta, evlenin.iz!,, 

&thoven bliyilk kederini gizliyor ve 
genç kızın, nasihatler:ile miW..akbel 
kocasına. yardım. etmesi ricasinı eşsiz 
bir büyük kalpliilkle kar§ılıyor, (Pe • 
ki!) diyor. Galcnberg Viyana salonla. 
niçin hafif dans musikisi yazıyordu. 
Bethoven onun yazılarından bir kısmı. 
m tashih edecektir. Julleta'nm annesi 
ile kar;ılaşmca da genç ve gilzel güve
y_} methetmekten çekinmlyecektir .. 

KORKUNÇ BİR SESSfzL!K 

Jtılieta evden çıktıktan sonra. Bet -
hoveJı, Vlyanadan dışarıya kaçıp or -
manm i~e dalıyor. Iförkunç bir fır
tma içinde ıstırabını unutmak için ka.
çıyor.,O, unutmalıdır! Birbiri ardınca 
§im§ekler çakıyor; fa.kat gök gUrUltü. 
lerinl o isitmiyorL Bir çoban kaval 
çalıyor. Betho\·en ona bakıyor, fal:at 
hiç bir şey foittniyor! Hiç bir §ey! Ha
rici ses dünyası, onun kulakları için 
artık ölmilşt;Ur. 

Bethoven sağırdır! Musiki§inas sa -
ğn'dtr! Çılgın gibi küçük Hayligen~ -
tadt kn.sabasmın yeldeğirmenine çıkı. 
yor. 

Kendisine bUyük bir sadakatle bağ
lı olan dostu Viyolonist ŞupanUıig'e 
bir gün: 

- Burası ölmek için mükemmel bir 
yeri c!fyor. 

Bu viyolonist Bethoveni sağırlaşma
nm ilk a.IAmetıerln&ın sonra hemen o
rada bulmu§tu. Büyük bestekar inti -

hara haz.ırlamyormuş, fakat §upantsig 
uzun yalvo.rmalardan conra Bethovcni 
bu korkunç niyetinden vazgeçfrebil -
mi5tir. 

Altı, yedi ay içinde Bethovc:n ihti
yarlıyor. Dünyadan uzaklaşmıe, N:ı.
dığı bile belli değil .. Artık mektupla. • 
rmı açıp okumıyor ve Viya.nalı dost -
lnrı ile görUemekten v:ızgeç!yor. Niha
yet bu dostlar, lrendls!ni ihtiyar bir 
ölUm demek olan bu f ecf yaşayı~iyle 
başbaşa bırakıyorlar. 

Fakat kimsenin yapamadığını Ju • 
licta Guiçnrdi'nln kozeni Tereza. fon 
Brunsvik yapıyor. Bu kadın Bethove
ni Hnyllgenştadt'da görmeğe ve onu 
yavaş yavaş normal haya.ta. sokmağa 
muvaffak oluyor. Gilzel, genç ve has
sas Tereza, kozenile birlikte Bethove
nin derslerinde bulunur ve musiki~ -
nasla Ko?.eni orasında oyruuıan dramı 
seisiz sessiz takip ederdi. Nihayet işi 
anla}ınca. çok ıstırap çekti. Çünkü 
kendisi Julieta'ya. ~şık olan Bethoveni 
seviyordu. 

Bethovcn Julieta. ile Prens Galen. 
berg'in evlendikleri gün Viyanaya dö
nüyor. 

Kilisede Bethoven, Organistin yeri· 
ne geçiyor ve bUyUk ?stırabmın ken • 
disine telkin ettiği bir matem mar§I 
çalmağa başlıyor. Bu marş etrafa deh. 
şet saçıyor; bir yanda Terem birkaç 
arkada~ile birlikte Organa açılan mer
diven kapısını açrnağa. çalışıyorlar. 
Bethoven kapıyı Urerine kilitlediği i
çin bu gayretler boşa gidiyor. 

1 
ORTA'YA ~ TEMİZ 

BtR AŞ:.{ • 

Prens Galenberg daha. evlilik haya
tının ilk günlerinde karısına ihanet e. 
diyor ve kumarhanelerde kısa bir u
manda. servetini kaybediyor. 

Nihayet Bethovenden yazacağı bale 
musikisi parçaları hakkında nasihat • 
ler istiyor Julieta ancak o zaman bu iki 
adam arasındaki uçunnnu ve Betho -
venin temiz aşkını nasıl insafsızcasına 
ihmal ettiğini fa.rkcdiyor. Onun kalbi 
nihayet dahi musiki§lmtsm duygula -
rma. knt'§l açılıyor. 

Bu nrada Bethoven Tereza'nm §ef • 
kat ve merbutiyetine sığmrnı2 bulunu
yor. Çok geçmeden Tereza~m duygu
larına k&rBI kayıtsız olma.dığmı ken. 
disine ihsas ediyor ve nmk Julieta' -
dan bahsetmez oluyor. 

Belki Bethoven Tereza.'~·a acıdığı i
sin böyle hareket ediyor. Belki de ken
disini aldatmak için_ Kim bilir, belki 
de samimi olarak .. Her ne olursa ol • 
sun Tercza ile Bethoven birbirine yak
laşıyorlar ve arkalnrmda Julieta.'nın 

saklı olduğunu unutuyorlar. 
Bir gtin Julieta ıstıraplardan bitkin 

bir halde Bethovcnin yanma. geliyor. 
Ona. yaptığı fenalıklar için kendisini 
affetmesini istiyor. Bethovenin kendi
sini sevdiğini anla.mamış; Prens Ga.
Jenberg'i terketmek istiyor, hem de o. 
nun için, Bethovcn için.. Fakat Betho
ven işitmiyor. Söylemek istediklerini 
ona yazdırıyor.. Bu inanılmıya.ca.k 

§eydir.. Onun bütiln hayatının eme -
Ji! •. Onun Julieta'sı! .. 

Hayır, bu, g\lı:el, haddinden fazla gü-

zel bir §CY olurdu. 
Juliela ~kınca Betoven btltün ihtlrasl· 

le kaleme sanlıyor ve bir kadına yazı
labilecek olan en mestedicl bir mektubu 
yazıyor: Meşhur "U~ut sevgiliye,, 
mektup .• 

Kendisini biU§ik odadan çağıran dost
Iarıqm yanma giderken mektubu knpa
mandnn masanın üzerine koyuyor. Te
rem giriyor ve mektubu görllyor. Ken-

disinde anlnmadığı bir his u~ıyor •.• 
"Bu mektubu bana }'aZ!Yorl.. Evet, 

evet, btma! Baeka.snıa ~hu pek 
zalimce bir hareket olur!,. 
Eğer bu mektup kendisine değ!lıe 

ölsUn, daha iyi .• 

Birden bıraktığı mektubu hatırlıyan 
ve Tcrczanm onu bulmasından korkan 
Betboven derhal geri dönUyor. Fakat 
geç kalmıştır! Tere:a orada, mektup ta. 
onun ellerinde .• 

Genç kadın güçlUkle kendialne ge
Jere kscvdiği adama istihfafkA.r baki§ -
Is.rla bakıyor. Bethoven ona yaklaşıyor, 
gülümsiyor ve onu öpüyor. "Sevgili Te
reza, mektup senin için yaztlm13tır.,, di
yor vo bu asil yalanla eevimli kızın ha
yatını kurtarıyor, fakat ayni zamanda 
mes'ut olmak inikanını artık ebediyen 
kaybetmi§Ur. 

Bethoven iztırabiyle yalım; kalmak 

için bir dakika dışarı çıkıyor. Ve bir -
denbiro Julleta içeri giriyor. Tereza o
na mektubu gösteriyor. 

"O mu?! Bethoven ınl yazdı bunu?., 
Tcreza mektubu öpilyor. Julieta. tek

rar emelinden uzakla.5tığmı anll';or •• 
Artık oradan kaçmaktan başka çare kal· 
maml§tır. 

Ve çok geç kaldığını hissettiği için en 
bilyUk aşkını kendi fçlne gömüyor. Ju
lieta Bethovene yalnız bir mektup bı -
rakıyor ve bununla yalnızca bir kızmın 
(Nanet) doğduğunu haber veriyor. 

Tereza Betbovenln aşkına lnnnmıetı .• 
Fakat yavaş yavnş kft.h mazinin hatıra

larmdan, kAh bilyiik musild§inasm me -
l!nkollslnden onun yalanmı meydana çı
karıyor va anlıyor ki, o kendisine acı -
dığı için onunla evlenecektir. Yoksa sev
diği için değil. 

Teraza, Bethovenfn o sırada bestele -
diği " Aparionata,, da kendi hatırurnı 

değil, Julietanm hatırasmı davet ve te -
rennllin etüğilll liGZfyor. Onlar hiç Eah· 
!!!etmeseler bile Julletanm görUnmez ve 
s~iz varlığı onların arasma dikilecek 
ve Tereza bir gUn kendislnf tamamiyle 
ona. feda ederek: "Hayır, ha.yir! Ben 
hiç bir zaman evlenmlyeceğim, fııkat se
!lin daima on iyi dostun olarak kalaca
ğun !,, diyecektir 
Kocasından ayrılmış olan Jttlietanm 

biricik tesellisi, Bethovenln Terezaya 
verdiği yemini tut.arak kendislnl bir de
fo. olsun g5rmeğe te§ebbtls etmeden fa
l.at dalına onu dU§Unerek yaratmakta 
devam cttıği musikisidir. 

Son Dakikalar 
Hayatınm sonln.nna. doğru Bethovcni 

yeni yeni istmıplar sarsıyor. Artık btltlln 
varlığını, amcasmm gUçlUkle kazandığı 

paraları dilşüncesizce israf eden yeğen! 
Knrlm verdiği endi§eler kaplamr§Ur. Bu 
kafasız genç, bu pnn:ı.1art elde etmek için 
çalmağa varmcıyıı. kadar en bayağı ''n -

6Italara başvurmaktan geri kalmıyor. 
Hastalık ve fstırap Bethovenf yere 

vurdu. Görfilmenılş btr khr fırtmasiyle 

sarsılan bir mart gecesinde son nefesinl 
verdi. l1ti Us vefalı dostu yatağının et -
rafında bulunuyordu. Fakat Bethoven 
kendlslııe soıı defa olarak "Affet!,, de
meğo gelen JulletaYı gördükten sonra 
8ldU. 

O gece, Viyruıada Bethovcnin musiki 
dehasmm layık olduğu §Öhreti bir J. t da. 
ho. sağlcımlaşb:rnn meşhur konser ve -
rlllyordu. Talihin na bUyUk bir ha.ksr -

lığtdır ki, o bu konserde bulunamadı! .• 
Fnkat kendi alklfjlarml milletin alluula
rmo. karı§tıran Tereza oradadrr. O Tere· 
za ki Bethovcnl - yine onun bUyllk ınl

a:ıline göre - sadık ve aaı1 bir duygu ile 
bir an bile sevmekten uzak kalmrunıır 
tır. 

Beyoğlu Halltevinde 
konferans 

Beyoğlu Halkevlnden: 
1 - 2D/3/9SS salı günil sıınt 18,30 da 

cvimlıin Tepehaşındaki merkez binnsındn 
(Türk felsefesi) mc\ zuunda Pr. bay HiL 
mi Ziya tnrnfındıın Jrnnfernns verllecek
tir. 

2 - H,.rkes gelebilir. 
o 

Bir eski hakim çağnlıyor 
lıtanbul C. Müddelumumfliğlnden: 
Tokal eski reisi a\"ukat Ruhi Tet:eli ol!. 

tunun acele memuriyctimize mürncnal et. j 
mest. 

Hafta ilk 

RADYO 
27 Mart 938 pazar programı 

öCLE NEŞRİYATI: 
12,30 pldkln türk muslkfsi 12,50 havadis 

13,05 plft.kla türk musikisi 1S,SO muhtelif 
plak neşrlyah 14,00 SON. 

AK.5AM 1''ESR1YATI: 
18,SO pldklıı dans musikisi i9,15 konfe

rnns: Pr. Salih Murnd (Radyo dersleri). 
20,00 Ntııencn ve crkada~ları tarnfından 
Uitk musikisi ve halk şarkıları 20,45 bava 
rnporu 20,48 Oıner Rıza tarafından arabca 
söylev 21,00 Cemal KAmil Te arkadaşları 
tarafından türk musikisi n halk şarkılan 
(snnt ayarı) 21,,?; ORKESTRA: 

1 - Meycrber: Rober Jö diabl fantezi. 
2 - Valdlenfel: EstUdiantlna nls. 
3 - Ganne: Le ullenbank. 
4 - Bizel: Antrnk d5 Karmen. 
5 - Siedc: Papıynn dor. 

22,15 aj:ıns hnberlerl 22,30 pIAk.la sololıır, 
opera ve operet parçaları 22,50 son haber 
lcr '\"C ertesi günfin programı' 23,00 SQn. 

28 Mart 938 pazıırtesf 
OGtt:: NEŞRiYATI: 
12 30 pUıkla tilrk musikisi 12,50 havadis 

ıs o5 plAkla tork musikisi 13,SO muhtelif 
I o T 

pltık neşriyatı 14,00 S N. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
18,30 plftkln dans musikisi 19,15 coeuk 

Iarn masal: Bnynn Nine 19,fi5 borsa ha. 
hcrleri 20,00 Rlfnt ve arkada~an tarafın 
dan lilrk musikisi '\"e halk ~r.ıcılıırı 20,45 · 
hnvn raporu 20,48 Omer Rıza tarafından 
arnbcn söylev 21,00 Fasıl s:ı.z heyeti: 1b.. 
rahim ve rkndaşlıın tarafından (saat aya 
n) 21,45 rad3'0fonlk temsil: Stüdyo orkes 
trası refnkatilc (BOHEM) 22,15 n]ans ha. 
bcrlerl 22,30 plltkln sololar, opera ve opc.. 
ret p:ırcalnrı 22,50 son haberler ve erıcsi 
slinfin programı 23,00 SON. 

29 Mart 938 salt 
öGLE NEŞRİYATI: 
12 30 pltıkla tfırk musikisi 12,50 ha\"adis 

13 os plakla tilrk musikisi 13,30 muhtelif . . 
plAk neşriyatı 14,00 SON, 

AKŞAl\l 3EŞRlYATJ: 
17,00 lnkıltıp tarihi dersi: 1lnive.rslte. 

den naklen, Yusuf Kemal Tengirşenk 18,80 
plfikla dans musikisi 19.15 konferans: 
Beyoğlu Hıılkcvi namına Semilı ?ılilmtıız 
(Nezaket) 19,55 borsa habP.rlerJ 20,00 Bel 
mn ve nrkadn~l:ın tarafından türk musf. 
kis,l ye halk şarkılnn 20,4S ha\-a raporu 
20,48 Omer Rıza tarafından anıbca söylev 
21,00 Tahsin ve arknda~lan tarafından 
türk musikisi ve halk şarklbın (saat aya
rı) 21,45 OilKESTRA: 

1 - Çaykovskl: Uvertfir Sôlonel. 
2 - Strlch: Springnde knnapen. 
3 - Çnykovski: Nokturn. 
4 - Şredcr : Nnpolilann. 

22,15 ajans habet"leri 22,30 plakla BOlolnr, 
opera '\"C operet parçaları 22,!iO son ha. 
herler ve ertesi ınnnn programı 23,00 
SON. 

30 Mart 938 çarşamba 
OGLE llı'ESRlYATI: 
12,30 pllkla tilrk musu..;si 12,50 bnva~s 

13,05 plAkln tilrk musikisi 13,30 J1'luhtelıf 
pliik neşriyatı U,00 SOX. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
17,00 İnkılap tarihi dersi: ll'niversite

dcn nııklen Yusuf Kemal Teng.lrşcnk 18,30 
Fatih Hnlkevi gösteril kolu tarafından bir 
temsil 19,15 konferans: Dr. Fahrettin Ke
ıiın. Durgun tipler 19,55 borsa haberleri 
!'!0,00 Ne7.lhe ve arkadaşları tamfındıın 
tilrk mu lklo;i ve halk şarkıları 20,4Ş hava 
raporu 20,48 Ömer Rıza tarnhndıın arnb. 
ca söylev 21,00 kltı.sik türk musikisi: Nu
ri Halil ve nrkadaşl11r1 tarafından 21.45 
ORKESTRA: 

1 - Stork: Tltnncn marş. 
2 - Moussorgsky: dans de pcrsao. 
S - Kalman: Sirk6sprensesin. 
4 - Borodln: kör de peyıant. 
5 - Aylcnbers: Bal o Jardcn. 

22,1!5 ajans haberleri 22,30 pUık1n sololar, 
opera "e operet pare.Atan 22,50 son ha. 
berlcr ve ertesi g{lnOn programı 23,00 
SON. 

O<"iLE NESR! 'ATI: 
12,30 plnkla türk musikisi 12,50 havadis 

13,05 plükla türk musikisi 13,30 muhtelif 
pl!ık neşriyatı 14,-00 SON. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
18,80 cocuk tiyatrosu (Firuz d~nnyor) 

19,15 spor mus:ıb:ıbclcri: Eşref Scfik 
Hl,55 borsa babr.rleri 20,00 Muzaffer tıkar 
ve arkııdıışlo.rı tnrııfaındnn türk musikisi 
"e lıalk :::arkıları 20,!5 hnva raporu 20,48 
Omer Rıza tarnfından arabca söylev 21,00 
nadire ve nrkndaşları tarafından türk mu
sikisi ve halk şarkıları (saat ayıın). 21,46 
ORKESTRA: 

1 - Anber: Domino nnva.r. 
2 - Guno: Fnust. 
il - Pndonk: Fnnlezi hongruv:ız. 
4 - Trnnslatör: An srnn tren. 

22,15 njans haberleri 22,..".!I) plftkla sololar, 
opera ve operet paı çalan 22,60 son haber 
Jer ve ertesi sünün progranıı 23,00 SON. 

1 Nisan 938 cuma 
OCLE NESHlYATI: 
12,30 plakla türk musikisi 12,50 hnvadls 

13,0S pllıkla tilrk musik\si 13,SO muhtelit 
pliık ne1riy:ılı 14,00 SON. 
AKŞAM 1''ESR1YATI: 
17,00 lnkdüp tnrihi dersi: Recep Pc~er 

Univcrsltcdcn naklen 18,30 konferans: lJ_ 
lusnl ekonomi '\"c artırma kuruma nıımı
nn: Türk Ticnret bankası müdür muavini 
Necmi 18.45 BeyoAln Halkevl gösterlt ko. 
hı tarafından bir temsil (Seki:z:Jnci) 19.20 
cocuk terbiyeci Ati Knmi Ak)·üz 19,55 
brosa hnbcrlcrl 20,00 Sadi Hoşscs ve ar. 
kndnşlnn tarafından lürk musikisi ve halk 

~~--~~-----~ 
Otuz ylldızla 
başbaşa ~ 
(Ü at tarafı 7 irw' ~, 

lip bir teklif yaptı. Ben de~~: fi!Jll
rek Amerikaya. geldim ve ~ b'' 
ler çevirip duruyorum. ~ıasık~ 
yatım.dan memnunum. Kal'll"' 
Fransaya da gidiyoruz. .. f, ark gıl' 

- Sizin Fransa.ya. bu ka.da! bllı dDi• 
meniz lisan sebebi diyorlar, &°' 
nı mudur?.,, ~' 

- Evet. Doğrudur. ÇilnkÜ 1t1Yb!' 
kada fazla kalırsam ~~--4 6' 
derim. Fazla Fransızça g~~ st.tf 
ima İngilizceyi kınk konuşınaıo ~ 
ediyor. Burada fazla kaln'Sanı~ 
oeyi Jyi öğrenir ve sonra. da e 
kahrını.,. 

- Neleri seversin!Z!., e'İ. ı,,ı'd 
- GUne3li havada yilrtltn ~lıl ~ 

havada. ava çıkmak ve yağın uf'1l t'. 
vada da. açık pencere önUnd• 
.yumakf,, 

HAKtKt BiR KADIN 
~ 

Bu mrada. masamı:ıın ~ ~ 
~larmda §Ik bir bay&D ~~yeU. ye !J
tnn. Bir deri bir kemik .• ŞöVlJ' 
tap etti: _,, 

- Cheıie, seni araya ara.Y" 
çıktı ... ,, dl~ 

!çimden acaba bu kimdir 
Şövalyo ayağa. kalkarak: fJJ/J' 

- Zevcem. Madam Şö-valy8ı• e'_ 
Soğuk ve kemikli bir eli sıktJlll-~ 

radan anladım ki, Şöve.lY~ 0 
.. ':ıwı' 

yalnız zenginliği için ötek1 ~ 
terdh ebni§... . ~ 

Madem ki bir defa. tJLkd~..ıll 1' 1 

Madam ile birkaç söz kon~ 
zım. ,-

- Kocanıza Tilrkiyeden 
getirdim Madam!,. dediııı- tfitl ,j 

- 'Memleketinizde onu sev 
ki ! ,, _.,i ft ,,t.1' 

- Bilseniz ne kadar! Herk7"~' 
de onun bir fotoğrafı asuıcıır ~ 
saya geçtiğiniz zaman bir giill ."_ı<llf' 
lon Ekspresine atlıya.rak Ti)J1"et .,r1:~ '' 

. .. ınld 
gelsen~ ... Bizde ne gt,ızQ 
dir ... Ne gezecek yerler.-,, . i.lC ~ 

- Böyle bir ha.yata ş~~;ııı ~ 
yok; 18.kin belld gilnUn bırw--- 6'"' 
Ieketinize geliriz. O zaman sssl 
ya.ret ederiz, değil mi Şeri!,~~ f' 
Farkına varnu~ Her ~fi,' 

yişinde Morisin de tu~sr i.ı4 
Tuhaf şey. Halbuki o ..__ .. 1~4' 
koca a.rasmda geçimsizlik ~ 
benim haberim yokt . bir~ 

- •• lyi bir artist acaba iY1.. p0tJJ 
olur mu?,, diye sorarak ıcırd1ğı1P 
bilmi;erck büyüttlyorwn. ıst!", 

- İyi ve sadık koca olu~--1ıji ı~ 
tün yıldız knrılarmm size yeıv- tJffD'' 
cevap! Sanki hep bir ağızla. .. k~' 
ğn yemin etmişler. Bert tabii 1 f" 
yorum... Holivutta ne yapar,aD 
yalnız kendini tutturm~=~fınl ~ 

Şövalyeden imzalı f<>Wb~-biJIB r,:_, 
dlın. Bir garsonu Stüdyo ~a,U. se~ 
dererek. Fotoğrafları getirtti· . ..o 
lerimi imzaladı. ~J"' 

MöSyö ve Madamdall a·se ,ot • 
kendimi tutamadım ve ?Jotl 
dum: ııı ti>' 
"- Madem ki haya~ ııer,~· 

likededir ... hiç korknuy<>r. 111.etf!ldl' 
§arnpnel parçası hafifçe bır Y ...J· 
kaysa ... ,, bO""" 

- Adam sende! ysz:rla.ll 
il' maz!,, aınsJl ~ 

Bu görüşmeden bir kaç :\ • .ıye ~ 
ra. idi. Qok sUrmeml§ ve Şö sallle:rv-. 
rısından bo§anmışt:r. Bir nıU ~·ıısı; 
kendisine rnstgeldim. Henıell ~Jı 

- '{n.mö Sövalye nasıl 
.I.\ -.ı - , Jı'' 

tatlı mı? ... ,, _ .. nıt~..ıı~ 
''- Monşer, ya.km.da cvı~-~ş.ı~ 

rar verdim; çUnkU Holivutta. r. ~ 
insana pek pahalıya znal olu~~ 
evlense karısına. çok daha. az sili~ ~ , 
!eder •.. Buradaki bayanlar eJ1l dB ~ 1 

insana hem yapı§masmı. b 
rasmı emmesini biliyorlaT····· oıııe' 
---------:-;20 48 )111*' 
şarkıları 20,45 hava raporu ~ı,oO ıı9' 
Rızn tarafından orabca ~örle"" ~art: ~Is> 
tıırıı ~o arkndnşları tarafından 11rıl 
sikisi ,.e hnlk şnrkılnn (snııt fil 
ORI'ESTRA: il 6~ 

1 - Oschcit: M:ırş. drödİ se 
2 - \Tagner: Mirakl dö van 

parsipal. 
3 - J.ist: Rapsodi No. ~2 oristl~~oıı<ı 
4 - Fctrnıı: Potpurri Hum Akli s ,11'" 

22,15 oj:ıns haberleri 22,30 .J'~o 50tı tı0!'fo 
opcrn ve operet parçaları 2 .. , 

23
,oo 5 

Jcr 'e ertesi sünün prograını 
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'E ~ ._ E R---11 Tutarda aemtl, sabuı Te mu bam men kıymetleri :ranlr olan arsa.. 
lar ıatılnıak Gzere ayn ayn acıt artırmaya konulmuştur. ŞaJ'tnaaıelerl 

Leva11m mOdOrlll!Onde görllleblllr. tı tekiller hizalarında göeterllen ilk • 

mlnat makbuı Teya mektublle beraber 11/4/938 paıartesl gQnU aaat lf 
de Daim! JIJncilmende bulunmalıdırlar. (B) (1662) 
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Konıııe"atuTal" !cin lUıumu olan 876 t:ı.ne tel: taranı nnmune plAI! 

açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 1531 lfra bedel tahmin 

edll!n1etır. Ltsteslle ş~rtn·.mesı Levazım mUdUrlUğilnde görilleblllr. lıtek. 
----11 ıuer 2490 sanlı kanunda yazılı vesika. ve 114 Ura 83 kurueh1t Uk temi
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nat makbuz veya mektublle beraber 28/3/938 paurtesl gilnl uat ı• 4e 

Daimi Encllmende bulunmalrdırlar (1388) 

Haseki hastahanesi lçtn ıuıumu olan Amerikan bez!, patiska ıtamul[. 

yOz havıueu vesaJr açık ekslltmeye konulmu,tur. Bunların heP1lne UH 
ıtra bedel tahmin edtımiştlr. Listeslle şartnamesi Levazım mildOrlUiilude 

görUleblllr. Jeteklller !490 No. lı ka :nunda 7aıılı Teelka " an Ura 1 & 
ruşluk tık teminat makbuz veya mek tublle beraber 28/3/938 pazarteef 
gUnQ saat U de Daim! Encnmende bulunmalıdırlar. (B.) (lUl) 

o-;«e lednl altında bulunın Ali Nlya1i Jap. 2 - Atak, 3 - Dtmiryolq, vahef 
11 Ahmet Kemale ayni ,,.<ki m\ı~im an. bir h 4 Ea 5 Bir ._._ ... 

~I Otımın km }Iurly .. mahhmenln 33/ ayvan, - aaen. - DO- Zahıre t3orsası 
0
{ 133 tnlhll lrararlle vaıl ta)·in edilmlt t&ı clft değil. 6 - Nikih, balık t'Jt • ae • 3 • 898 

Oıı1111Au"d"' bu husuııta ltiraıı olanlıırın mak için oltanın ucuna takılan yiye- Bu.doy yumuşak 6 27 5 31 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan ı u, 8iln lctncte mahkeme,. mnnac11n•n cek. 1 ..... Dört tıu-afı au olan toprak • .ert 6 t:> 6 25 

......_ 
1101unur. (V. P. 2322) •"'• •nıd-' ~ 2 l/,. ' 9 ı - Bir metresi altmış kuruş değerlenen (46,000) Ura değerinde yet 
~ P9.tçaal, bir renk, 8 - Yumupfın ak. ~·r 4' us " " "' 
.,_~a: dık~u ı~tnd "''" llulcuk Jıaltlmlil11n. Cımlar • 30 - mf ş b!nden seksen bir metreye kadar erat yazlık elbiselik kumqla bir. 
~.. si. duadan sonra eöylenlr. 9 - Gl\zel. M b 1 4 2~ -

ıaır çya 2 • ,, metresine kırk kuruş fiyat blcllen (18,500) Ura değerinde kırk b~ bln-. 
t. 8ııadiye ŞenyoJ 337 No. da marangoz Yukardan apğı: " sarı f 35 6 4 /r. 
llllaiı nezdinde mukim Mehnıet Niyazi lç fındık 3~ den elll beş bin metreye kadar yatak kılıflık bez aşağıda 7aıüı tarlhlerd• 
•ııara· 1-Memurların tabi oldufu b1r ka- Yapşk Anadol 54 kapalı zarf usuma satın alınacaktır. 

ı. ~rı~ıı Aliye tarafından alc)·hfniıe ocı non, Jskaınbfl kaC:ıdmda blrU. 2-Ba· Qelen Giden ı - Yazlık elblsellk kumaş oartnamel!lf iti ,Uz 7lrml bet kDnıt k~ 
~ı 'Ulh teşehbfü;{j dat'asının 7 / 3/ 93s tıı. ba., geri vermek. a ..... Ya.lu. llyab. Dulda)' 205 Un 101 ş1l1tynda. ~e yataklık beze alt eartnamede parasıı olarak lıomlı;rondaa 
ao i Celsesi muhakemesine gelmenize dair 0- •• ı ı .. 11,,n.·anu· •• 
.,,.,d ~ - 0 1--... -- - 1-, '"--· --', • - :;:.:a1• ........ Yor .., l bilir lıııı erııen dovelire ikometlJl\hınızın mC('- ~ ~-'4A ~- """4 - ~ ~·- n lı>ek ıo a ıaa • 
tı lrctıne hlnaen bllA teblll taae edl1di. Her gün okunur. s - 8lr kıt sporu, Yutıf . ı7 ı. Yalı ı 11' 3 - llkllltmelerlne girmek isti yenlerin yazlık elbiselik tamq fçln 
ta 

116r0lmüştllr. Muhakeme 2l/S/ISI pa- ktrmm, 7 - Abide, parça. 8 - Bizi Kn•yeml 3175 n ~at.ak -ıhfhk bes içinde (lUT) lira (60) kuruıluk ilk teml-
~·cıı KflnQ saat J1 e talik trıhnmıt oldu ~. ..., il Ua 30 3/4 
lttıı~an tarihi mezkClrda .relınenlz iltınen doti~rta,ıı. 9 - Hep blrt:len JflrUyllş, \"apak Uz. Yatı 45 nat makbuı veya banka mektubu ile şartname ve kanunda yanlı :belge. 

1l olunur. 'V. •. ••,.••) tr.Pe!. o.,.,_.... t"• 1/28. Pe.,'lllr 12 l/• d 
~---'_, ... _, ._illfV_-______ ""'!""_-o _ _.-.-~--.!' ....... ~--------~ ...... _ .. -____ "_" ____ .. _____ lerl muhtevl tekili ~ektuplanaı belli gtln saat okuza kadar kom.tvona 

TÜRKİYE ~ 
CUMHU RİYETI 

vermlt olmalan. 
A - Yazlık ekstıtmesl 1%/4/938 ııalı g:OnU saat oıı-
B - Kılıflık eksiltmesi 18/4/ 988 çarşamba gtınU eaat n.. '(801) 

'(1U8)1 

Uevlet Demrryollari ·ve· Limonları işlrtme 
. İJ;,,um idareSi iıanlar~ ~ · . . . . . 

Slvas'ta Cer atelyelerlne alt muhtelif bina, kanallzasyoıı vesaır 1qaat 
işleri kapalı zarf usullle eklUtmeye konmuştur~ 

1- Bu işlerin keşif bedeli 891050 liradır. 

2 - leteklfler bu l~e aft tartna ın• nsalr evrakı Del"let Demfryonan• 
nın Ankara. Haydarpaşa ve 8lrkocl veznelerinden U.60 Ura mukabllı... 

de alabilirler. 
3 _Eksiltme U - 4 • 988 tarlhl nde perşembe gttntt saat 16 de Anlıra

rada Devlet Demlryollan Yol Relsll ğinde merkez birinci komisyonca ,.... 
pıtacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek letn fsteklllerln tetllf mektublyle btr
llkte. 

A- 2490 sayılı kanun ahkAmına uygun 31,892 liralık muvakkat-.. 
mtnat. 

B - Kanunun tartn ettiği ve ,art namede yazılı veslkalan a:rııt gtn 
saat 14 de kadar -omlsyona vermlt ol malan lAıımdır. 

1 - Bu hususta tafsflAt ve izahat almak l.ateyenler D. D. Yolları Tol 
Dairesine mnracaat edeblllrler. (761) (1&51)) 

Devlet DemlryoUarı ve limanla n 9 uncu İşletme l\ltldllrl~ı 

Muaddel D. D./'1 numaralı tarife ye tevfikan 80 Mart 981 Wlhln4en 
itibaren Avrupa hattında da Tilrk ve ecnebi talebe ve l5ğretmealtrt lıuıutl 
"raltl dairesinde umumt ve tenzllll D. D./ 130 numaralı tarife ber1Dden 
~ 50 tenzllAt yapılacaktır. Bu tenzt IAt talebe için her zaman, me,tep ıııt• 
dOrlerl ve öğretmenler için yalnız 1 Mayıstan 31 llkt .. rtn• kadar oarl oJt. 
caktır. (1646) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: · 
1 - Queater tabrl-uı mamul,tından )1ik1ek devlrll kınat bıoaklarıaı 

bileme mülaealne .ıt .. beher takım da 1 adet olmak bere,. 10 takım Sl9' 

para tuı f&rtD&me " reaml mucibince pazarlıkla aatın alnıaeaktJr. 
il - Paı~rlık H/8/938 tarihine rastlayan ıtaıarteal atat eaat l4 te 

Kabataşta Levazını Te mUbayaat şu beıtl:ndtıJd alım konüa1onunda yaptlL 
ca'ktır. 

III - Şnrtname ve reslmhırl para sız olarak her giln eözil g~en şubedoıt. 
~hQablllr. 

tV - fstektllcrln pazarlık itin ta yfn ~dilen ~nn T"e s nnlte % 7.6 güvea.. 
• ı~~rnl_~,r!!" ,...blı:Uk.t,,e yuk!r14n _ndı so~cn ko:nls)·ona gelmeleri liln ol•· 

i!'r.. (l~ .. ) 
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~OLANT5 B.ANlf lJf\Ji 
Y. 

1--------------------= 
Ankara caddesinde 

1
1 

kirahk dükkan 
Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri ve arkadaki 

depolan kiralıktır. 
B'·leıtirilmek ıuretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi· 

lir. tııteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna mUracaatlcri. 

.............................. : ............ 
Doktor Feyzi Ahmed operatör-ürolog 

Deniz haatanesı citd ve ı:ührevt hasta.· Or. S O rey ya Atama I 
lıklan mUtehMSısı... Beyoğlu - Parmakkapı tramvay du. 

Pazardan maada hergün öAleden sonra rağı, No. l.21, birinci kat. 
~nat 3-6 ya kadar hastalarını kabul eder. Muayene saati: 16 • 20 

Adres: Ankara caddesi Ca~aloğlu yoku,u ---lllll!llllliiiiiıııılliiiiiiii:iiııııiİlill-9"'""'-'1 
kö~c bıı,ında numara 43 telefon: 23899 

• • 

DoKTOR 
Nacaattln Atasagun 
.Her gQ.n ubahlan seJds buçufa 

ıkıamlan 17 den 20 ye kadar Lale 
U tayyare apartman.lan lkiuef daire 

17 numarada buWarmı kabul eder. 
Cumartesi gUnleri 14 den 20 ye b 
dar haıtalannı paras·z, Kurun. Ha 
ber olruyuculanm dakupon mub· 
bilinde muayene eder. Telef: 2395~ 

Dohtoı 

Hafız Cemal 
LOK.HAN A!zlM 

Dahiliye Miitehcuaın 
Puard&D t.fka ctınımte Ol'ed9D .,.. 

aut (2.D taa e ,a) il.adar btanbulda Dtna 

JQlund• (10.) oumaraJJ bmul katılrleldnde 

tıutaJ&l'Ull utıur eder. 8a1.ı. cumartelll sam 
ten •tıah '"9.~lT aattert b&klJd tu.kara1'1 
ma.b.IUetUf. Mua,.wıane ,.. .., lelekıa· 

mD& ~ııJr ıeretoo: n°"" 

-KURUN-. 
iLAN CLRETl.B' il 

rıcıırct iJlhılarının 'fintlm • satın son. 
dan itibaren ilAa sayfalarında 40, iç &a)'· 

folurda 50 kuruş; dôr(.üncQ sayfada ı, 
ikinci \"e üçfincll:ie 2. birincide 4, baı· 
lık )'tlnt kesmece S liradır. 
Silyük, çok devamlı, kllşeJI, renkll ilin 

Yerenlere ayrı ayn indirmeler J'&pılır. 
Resmi iltınların sıınllrn • satın 30 kuru;· 
tur. 
Ticari .":'lahluette olmruan küçük ildnlor: 

Bir defa 30, iki defasi 50, fiç defası G5, 
di\rt defası 75 ve on defası 100 lnınıştur. 
Üç aylık llAn verenlerin bir defası beda
vadır Dôrt satın scten llAnlann fada 
ııatırlan be' kuruştan hesap edilir. 

ane hlımet kuponu 11etirenler1 :;a • 
elik IM.n tarif esi uü:de 25 indirilir. 

KURUN hem do~rudan doJtnı~·a, ken
di idare yerinde, hem Ankara caıMe:!o
de Vakıt Yurdu alımda KEMALEDDiN 
!REN flAn bürosu ellyle llAn kabul eder. 

mnronun telefonu: 10335) 

Sahibi ASIM US 
Neşri)at mUdUrU Refik A. SevenglJ 

.E 
N 1 

• 

Ü İYE i 

Bateki.r Y eseri Amn'm bestelediii n 

İSRARLA 
İSTEYİHİ1 

En eski ve bDyDk bir fabrika 

olan .. NaUonaı Carbon Com· 

pany ine" mOesseslnln mamu· 

lab Eveready pll ve bataryalaj 

rının kalitesi dOnyanın het' 

tarafında beOenllmls ve t.kdir 

edffmlttlr. 

Flatı ucuz fakat •ıa~• kaliteden 

olması dofayıslle netice ltlba'·. 

ile daha pahalıya mal olan ldr 

mamulattan sakınınız. 

Uzun zaman dayanan ve lyr' 

randıman veren bir Umbaya 

ihtiyacınız varsa emniyet telkin 

eden yalnız Eveready marka· 

sını secmellslnı-. 

BDURLA BiRADERLER 
ıSTAtt8UL ANt.CARA ıZ.Mıfı 

.............................. 
Piyasamıza yeni çıkan 

Fransız Püroları 
Fransız rejiaile akdetm.İf olduğu mütekabiliyet eaaalanna rnüaleoil 

mabvele mucibince, inhisarlar idaresi isimleri aıağrda yazılı dört J!llllh• 
telif markada Fransız pürolannın menlleketimizde aablmaımı kabUl et· 
mittir• 

Dlplomates 

Phlllplnos 

Beheri 45 

Voltlgeur Extra 

Nikotinsiz Voltl geor 

" 
" 
" 

25 

16 

20 

kuruş 

,, 
,, 

Bu pürolar ilin tarihinden ib"beren piyasaya çıkanlmı1br. 

Fransa Rejisi, Türk sipralanm evvelce Franaada aablığa ~ 
mııtrr. 

Türk Hava Kurumu 
Buyuk Piyangosu 
6. nci keşide 71 Nisan 938 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 Lir~~ 
Bundan başka 50.000, 40,000, 25.000, 20.000, 15.000, 10 bııı 

ikramiyeler vardır. d1 f1Jfl" 
Biletlerinizi ayın yedinci günilne kadar byilerinüdeıı almanız keı> 

betiniz iktizaudır. 


