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r-mn~,~ yeni Bütçe "•ıııınunnmnı~nuuı(IAJmanyadan A vusturyaya 
7<ıhsis':!ı~a;~;;:e~;nu:;:~kilerıe \ yeiıi bir taarruz beklen.iyor 

' bu~:C~::::i1,;~';;'! ::z~~uın ~669676916967\ Göring'in nutku üıerine 
mukayeseli olarak bildiriyorum: Jandarma. umum ~ • • •• · 

llUyUkMil!et 
1937 1938 =:ıığı: 1021300 

lOt
59300 j rngıltere Almanyaya teşebbusatta bulunacak 

1feclisi 3627064 42064 Veka]cti: 3305925 3555925 s A t • ı M e t 
lUyaseticümhur: 404960 404960 Sıhhatvc.lttimaimua.venet \ vus orya 1 e acarıs an 
:Civanı muhasebat: 6.234 6.23~ Vekfileti: · 6498777 7896737 5 
Bll§vekfılet: 1302165 1294992 5 
ş· Adliye E t t e f ıs%~fsti~e:~ 236914 250914 ~:~ti: 924~3 9564603, emasa geç ~l 

~ tııUdürıugu···: 317591 238324 E 
l)·vlct Meteoroloji: 517085 617085 Nafia E. 

( 
De ·Vek8.lel:i; i2222371 1454371 E 

1
Yanet İ§leri .. · :v ekalcti: 15780108 17767607 J 

Lonclra; 2 (hususi) Deyli Herald 
gazetesine göre, B. Göringin, Alman 
hava ordusunun Alman hududları ha· 

\.r_.. İktisat e= ricinde bulunan on milyon alınanın 
~ıye 

(

""' tııUdürlUğü: 608241 608241 .c 

\r Vekaleti: 5668316 5466316 i · menfaatlerini korumağa memur edile-

b?,kaleti: 20251149 20581565 Ziraat' _E 'bileceg-ini bildiren .nutku siyasi te!lltb-
~ UYUIJu. :s 
• Vekaleti: 6112962 '7153962 § büslerc mevzu teşkil edebilecektir. BU 

!i1Uinlye: 49149275 51659488 Mini mUd!ıfan ~ütçesi kara, hn - 'E=_ yük elçi, marc§alin Sözleri hakkında 
apu ve 

l( va. deniz 'askeri fabrikalar ve ha- i! izahat verilmesini de istiyct.:ek'.tir. 

G~~o~e lnhi~ar:a.;:~2 . lSY-222 rita. umU:O mtidurtü'ğü için bu sene { Yeni Bir Taarruz Bekleniyor 

VClJt~leti: . 5643976 5644100 822~2004 lh'adır. ~ Paris; 2 (hususi) - ÖVr pzetesi: 
Dahiliye Geçen sene kara kısmı 49294880, ~ · nin siyasi muhaniri yar.ıyor: 
• kflleti: 4856198 5031!198 hs.~a 7842393, deniz 6283826 aske- 'f: Berlindc bulunan bütUn diplomat• 

uat umum . · rl fabrikalar 3065293; hnrit.a~utnum ~ · lar bilirler .ki, Hitler. Avuscurya Ü%e-f. lllU U~ü: 186009 185009 m'ildürıüğU 745512 liradır. · · §. rine yeni bir. taarrw:da bulunmak i-
o.ıı!ll!ııflıtıııninıımıııımıı:Ulllffil!tnıı•n-nı11ınnııııı111nıuıııt1ııııı1H11111t1ııllfllllllll1uımııııı"11-111ıı11nı11ıııınııorıının@. sin yanm.dfkıler tarafından daha48sa· 

·.!l-,aıkan~ılan".' 1 · ._Meclisin dünkü toplantısında \ 
Yeni misakı iM· I kk d ı./•slcumbur Atatnrk Balkan. An· em ur ar ha 1 o a 

\~ konseyinin bu def\lkt Ankara • h • • k o---ı. r 
l'J)' aı milnıuuı)>e,tl.Y,l• ~.,.Jl a...ıa.. z ya n 1 u 1 • ..• 

6 le beraber Balkan gaı~tecJiı:ırlnl 
1 

d .
1 
d . 

<l:?lnkaya köşkünde kabul buyur- a b u e 1 1 
aıı ~r; bu sırada Ba.lkat} Dlrllğl ide- . , , 
lar,.. runda Balkanlı devlet adam~ Ankara, 2 (Jlusust) - - Büyilk rar intihap edilmezlerse mebusluk-
~ıu \~ve Balkan basın mensupları· Mllolt Moclisl. Juş tatilinden sonra tnn en·elkl mqmuriyetlerlne .naza
leı-· ~QsterdlklerJ himmet ve hizmet~ yaptlğı bugUnkil ilk toplantısında rnn haklarında bu madde tatbik O· 

:ırı:' tnkaır ettikten sonra dediler m~murln kanununun 8( ve 86 inci lunur." 
• maddeleri hUkUmlerinln . d ğiştb'll· ·--------------------

. ·.~fıy· ıncsino ait kanunun birinci mUzakc· 
.x~ urı;rnda şimdfl.·c kadar baskn 
•~ş)\:.. J ') • • 

"e 04 rnıııetıerln Unyon yaptıkları resini yaparak tasvip etmlştır. 
n ırı Jlu yeni htikUmlere nnıarnn 7 net tur. aı•cn ynşnclıklıırı görUlmUş-

tC<l'ı;:ızırn Dnlknnlnr()a kıırmnk Is- ve ondan aşağı dcrçcelcrde bulunan 
lqtl \l tıllz Unyonun tarihte geçmiş 0 • memµrlardan (Kadro clolayıstyle a
:lst<ıı-/'tOnlnnn çok llstUndo olmn.sını çıktn. k'1lan .memurlar dahil) mcm~ 
ld~ıt'' nrltıtc bu kn<lar yUl,<sck bir lekct dahilindeki resmı ye husust 
tı~ tt teıneı taşı ynlnrz geçici p<>li- mnesscsatı sıhhiyede tcdnvilerl JU. 

('sn ı zumu rcnnen sabit olanların tedavi 
~lts l !'! arrncln. knlnmnz. Bunun 

<ıtn l ve yol masrafı ve de\·)etçe teda\1 el· 
~\0 c tıu::ı lllzıınclrr ki ktlltUr yo 

tıonııı · tlrllmekte iken vefat edenlerin cena-
tllrı1tu t CeYhcrlcr ile <lolo ol~nn; 
'rn ... ktııtur ve ekonomi her tUrlU zo masrafı mensup oldukları dntre 

l "ete 1 bUtçoslndcın verllfr. 
f~" t SUkamct \"<'ren bazlal'flır. 

ı •al 1 l\fomurJyetinln ilgası dolayıslyle 
I)~ hı 

1 
c e he'klc<ll!.ıinılz pnrlak gtln· 

l .:ıı: f'rl açıkta knlan mcmurlnrın, ilganın 
; (''1 ~Oıtl"~ rn ılnhl mmk clC'i•fülir. nız. vuku bulduğu ay ile onu müteakıp ny 
«!l't 11 gelccekfor ise tn'hli o gtin-

t-<ıs·t Parlnkhl'l-tnı bnhtl:rnrhklnrln l C(] . 
er<'kl<'rdlr." 

lla,ık 
~(}~lerı d nntı meslekdnşlarım ız bu 
:ı.r,~ınrı 0 fr11dan doğruya Atatnrtiün 
lt ?ııcta~n dinlerken Yunnn Başvekf· 
~toyll.df •Sas, Yu~ostavrn. Daş\•ckm 
-0•u novı" ~ ııt('.ş '" Rom:ın:r.a Hariciye 
~ır bı.ı1 arı Orta Elçi Ko~nen de ha· 
lt-rı ~unuy0 "e tntı r ,.e Balkan mPmlcket-
~I \lf~u letıerı için yepyeni bin ldo
t!'!rı 0111 na işaret eden bu gnzel söz.;. 

zarfında· manşları tam olarak \'0 bu 
mUddetln hitamında tekrar hizmete 
tayln kılınmamış iseler Yeni memu
riyete tayinlerine kadar, mır hizmet 
mUdde.tl yedi ~eneye 'kadar olanlara 
dörtte bir, onbeş seneye kadar olan
lara Uçte bir, on beş seneden tazın o
lan la:rn yarım nisbetlnde açık maaşı 
,·erilir. 

Mesleği memuriyet olan mebus
lar. müddetleri bittikten sonra tek· 

Sovyctlcr Bfrliğfıttn Bilkrçş lş9üdcri 
iken ortadan kaybolan Butcn7~o 

Ortadan kaybolduktan sonra 
Romada bulunan 

Sovyetlerln Bilkreş 
işgüderi 

Musoliniyi 
öldürecekmiş! 

(l.aZJSI o DCJ ayfada) 

t~<llk =~ı ctn bnş Ye ~öz lşn r('tlerlylc 
.. l'ltıı ... ,. Yorınrclı. Bu itlharla Ata-
•I " .IUk 
01

111 llalk arıya kaydrıttl~I mlz Eıözte- Orman kanununda 
lt :trı:ı.l{ nı nn!ıınr için yeni hlr misak 

iltı ~lll tı.bııırız. Bir misak ki Rnl
antı konsey ft.zaları ve Ba1-

ASIM US 
(Sonu: tcrr. li tc;i 5) 

Köylüye yüklenen bazı 
mecburiyetler değ·ştir idi 

(l'nzıst O ncı snyfada) 

at evvel verilen· karan tasvip etmcmiı· 
tir. Bu taarruz en fazla bir iki hafta 
zarfında yeni bir emri vaki yapmağa 
matuf olacaktır. Yeni bir ultimatom ve· 
rilecektir. Göringin nutku bunun baş
langıcıdır. Bunu Graç )tarı§ıklıklan ne· 
~en ve fakat bu sefer Viyana da ka
nJtklıklar takip edecektir. 

Eko dö Paris gazetesinP. Pcrtlnaks 
diyor ki: 

Macar nazırı il4 g6~<ren 4 vusturyıa 
BqıJekili ,Şıt§ning 

Alman milletini idare edenler he· 
n..en her gün sözleriyle tahrikStta bu
lunuyorlar.Fransızlar ve İngilizler,Ber 
btesgaden ultimatomundan sonra da 
buna kulak asmamağa karar vermiş 
bulunuyorlar. Bununla ~rabcr, ya· 
kında Viyana hakumetine yeni bir 
tebliğ yapılmasından korkulmak icap 
eder. Bcrlin hadiselerini takip eden 

(Sonu: 8a. 6 SU!) / 

Nıdhıı yeni bir '1ıeycoo.n uymıdırcın 
M are§al Göri,ıg 

İngiltere harp kuvvet .. 
terini arthrıyor 

Bu y ·üzden y·eni bütçe milgarı aştı 

L<mdon Kruvazörünün 1ıaoo fopları 
(Ynzı:;ı 6 ncı sayfada) 

Cumartesi il&venıizden ayrı olarak 

_!lugün ikinci bir ilave daha veriyoruz 
~b-dob~ıY;at~v~._.;;;;...-.-.-.-.-...--.-.-.-. .. ,-.-. ... .-.-. ... -. ...... -.-.-.-.-.-.-.-. .. 1111111_._._._._._. ... .__._._.ı:;._. __ ._._-. .... 

.:!.:~nıct ~e ~an'nt -sayfalarımızda, Edib Dr. Cemil SUleyman'ın nefis bir so;> ahat hatırasile Hakkı SUha Gezgin ve Sadri Ertcm'ln gUnUn edebi meselelerine temas eden iki vukuflu yn

.....__~'t l. Nırn•ın en yeni h1r şllxinl ve Kenan IluHlst'nln "Kl'mlksiz Kadın" lslmıt uzun ve tam bir bikıl)er.lnl oku)araksınız. 
lıuglin vordltfınJz UA \'eJlln ec'lcblpt ve san'ıü olelerlıı 
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Bulgar komşumuzda 
yeni hadiseler 

Bu~garhğın selameti Balkan 
pal<lının iç·ndejfr 

Yazan: Necmettin 
Son günlerde Sotya gazeteleri bize 

Bulı;arlstundan heyecanlı haberler 
gotlrıne~P başladı. llunlar arasında 
en mUhtmmi olarak iki mesele var
dır, ki Uzerlnde durulmasa değer. 

HUkumet· siyasi parti liderleri 
arasındaki anlaşmazlık, kanun ha
rlcf bazı hareketlere sebep olmaia 
başlamıştır. Geçen gün, eski vekıl
lerden Grlgor Vasllefin eylnde, bU· 
tun parti mUmesslllerlnln iştirakiyle 
yapılan gizli bir toplantının, polis ta
rafından meydana çıkarılıp, liderle· 
rln sorguya çeldlmesl, Bulgar da· 
hm vnzlyettnl yakından bilenler için 
ehemmiyetsiz addedilecek bir hAdlse 
değlldlr. nılhnssn sorguya çekilenler 
arasında çiftçi partl;ıi lideri 
eslti ziraat vekili Dlmlter Çlçefln bu
lunuşu. bu ha.dlsenln ehemmiyetini 
bir kat dnha artırıyor. Dlmlter Gfçef, 
~ldUrülen eski başvekil lstambulls
klnln halefidir. 

lstam bu llslcl öldlirüldUkten sonra 
Dulgarlstanda çok kuvvetli ve dr 
molrrntlk prensiplere taraftar olan 
tlftçl partisinin llderll~I bu gendn 
omuılarına yUklettlmlştl. Komtted
Jlğe aleyhtar ve 8Ulb taraftarı olan 
çift<;! partisi. ahalisinin yüzde seksen 
l>cşl rençhcr olan Bulgaristan d::ıhl
lJndP, en kuvvetli bir siyası teşek

kUMtir. 
1934 yılındanbcrt Bulgarlstanda 

sty:ıst partiler resmen mevcut olma
dığı halde. çiftçi partisi, diğer hiitün 
pnrttler gibi, hakikatte mevcuttur, 
çUnkU Bulgnrlstanda parttıere inti 
sap etmeyen tek bir şahıs bile gös
termek çok zordur. 

KöselYanof hUkfımett, yeni mebmı 
lntlhnplarmrn fcrnsrna başladığı bu
gUnlcırde, partileri işe karrştrrmayor. 
Bulgnrlstnnria partisiz, partizanını 

bir rejim kurulacağını ll~n ediyor. 
Halbuld, Bulgar gazetelerinde isim· 
lerlnl okuduğumuz mebus nam7.etle· 
rlnln hemen hepsi eski parti Azala 
rındnn olan eşhnstır. 

Yont intihap kanunu hUkümlerfnE> 
göre. Bulgar \'atnnclnşı olup kanuni 
şartlara uygun olan her rert kr.ndl 
namına mebusluğunu IHln edebllfr; 
ve böyle de yapılmıştır. 

Yarından itibaren vlldyet, vllı\yeı 
yapılarak, nisan nlbayetlndP bitecek 

-··--··························--· ..... ···· .. ··· .. ·· 
(iiinlPI in fJPŞİndPn: 

Bir muamma 
lstan'buda emMklerini satan ba

zı 1-.inı..'fclcrin bir takım ecnebi 
memle1:ctlcre giderek yerleştikleri 

ve 1.<ıtc.nbulda sattıklan emlôke mu· 
kabil oral.arda emllik .4fatnı aldılda
rı gl;rilliiyor: fakat memleketten 
döviz çıkarmak ya.'fflk oldı•i]unn 

f]l)rr. lstanbulda satılan emUlk be -
1 del!erinin nasıl olup ta kaçınldığı 
1 bir tUrlU anla!]ılamıyormu~! .. 
1 Araba 1ta!;;i1mten bu i~n iç yiizfi 

Kapatılan bütün parti liı.Lerlerinin Sof 
yadaki evinde gizli olarak içt.ma eden 
ve Köseiv~nof hükumetine komplo 

hazırlıyanlardan 

Eski zire.at veldli 
CR1GOR VASlLEF 

olan lnt\haplarda, mebus olmak ts
ı.eyeıılorln ekseriyeti, muhtelif eski 
parti Azalarından olan, mebus, vekil. 
Ycsairc gibi valrtlle partizanlık et
miş, buglln de kendi parti liderlerine 
ınerbutlyctl olan zevattır. 

Bunlar mebus olarak Sobranye'ye 
girdikten sonra, solculuk, l'e sağ· 

cılık cereyanları derhal ortaya çıka
cak; eski partiler vUcut bulmuş ola· 
caktır. 

.t<öseivanof kabinesi, orduya isti· 
nat ederek, ldr ~ ıoJI ayrrlrk :nrına 

meydan \'erllmcı.ıcsl için icap eden 
tedbirleri almağa talışırken, parti 
liderleri Sofyanrn g6beğlnde ~lzlt 

lçtlrnnlnr yapmakta ve tevkifleri ha· 
bbr\ gazetelerde okununca, parti· 
znn lara bu ım rotlP. parola vererek in
li hap !arda tutacakları yollar hak· 
kında direktif vermiş olmaktadır

lar. 
Şurası da çok dikkate de~ecek bir 

noktadır, ki Rofyada gizil olnra'k 
toplanan partiler. komünist ve sos· 
yalfı;t mümessillerini de aralarına 

almışlar<lır. Blrihlrlr.rlnln ~lizlerlnl 

çıkaracak derecede düşman olan ı;ağ 
rılnrln sol<'ulnr, yani Profesör Çan· 
kof tnrnrtnrlariylP.. komUnfı;t mUmPS· 
slJIC'rlnln btr masa etrafında topla
narak hUkfımP.te karşı komplo hnzır
lnmıı~a. teşebbüs etmeleri R11lgnrle· 
tnn sfynı;t tnrlhfncle ı;;tmrtfye knclar 
göriilmUq ş<ıylPTrten de~lldlr. 

Demf'k oluyor. ki. hUkfımetle par
tiler nı:asın'1akl anhışmazhk son de
recP~·I bulmuştur. Dnn gelen Bulgar 
ga7.etP1Prlnde hlr vpkll bu anlnşmRz· 
h~ın Bulırnrlstnm htr ypnl fspanya 
ynpmnsmdnn korkulnhllereı!lnl par. 
ti llcf Prlerlnfn Rulr.rnrlstanı hlr knr
clee kavgası f'nhnralnA tHSnclUrme~P. 
çalıstıklarım, maamaflh, or'1nnun 
~l\7.U Rulgnrlııtnnın Uzerlnde olduğu. 
nu ı:ıl1ylf'mlştlr. 

H<'r halde, şurası muhakkaktır. 
ki nulgonrlstnnda rlnhırt hfr kaynaş
ma \'ardır. İçin, için devam eden bu 
ke~mlkeş ve ideoloji ayrılıkları uzun 

Eden kabineye 
tekrar 

alınacak mı ? 
tn afözce • 'The 1 

o 1 
Peple,, gazetesi 

On kuruş yüzünd ~n 

Balatta bıcaklaoan 
~ 

İngiltere Hariciye 
Nezaretinden isti- -
fa eden Eden'in genç öldü 

Kendisine yenı bir 
nczarqt bulunabi • 
leceği tahmin edi-

len Eden 

yeniden kabineye 
alınması ihtımali 

nlduğunu yazmak
tadır. Fakat bu, 
Başvekil Cham -
berlain'in, kabine
de yeniden deği -
şiklik yaptığı za. 
man olacaktır. 

Yeni Hariciye nazın Lord Halifnks
in yine eski mevkiine geçeceği ve yeni 
bir hariciye nazırı tayin edileceği 
söy1enmektedir. 

Hariciye Nezaretine getirilmesi 
mevz;ıu bahsolanJar arasında Sıhhiye 
nazırı Sir Kuşsley Vud ile, Harbiye na
zırı Hor Belişa vardır. 

Eden için yeni bir nezaret buluna -
bileceği tahmin ediliyor .Gerek Baş -
vekil gerek Eden. birbirleri hakkında 
büvitk hüsnüniyet bes'em~ktedirler. 

Siyasetteki ihtillflan gayet dürüst 
şerait kinde cerevan etmi~tir. F.ıden, 

kabinenin siyasetine, - umumi ba -
kımdan - elan müzaheret etmeğe ha. 

zırdrr. 
Yeni kabine değişikli~inde. U<: gene: 

nıtzır oldnğu gibi mevkilerinde muha
faza edilecektir. 

zaman devam edeb!Hr mt? ... Bulgar 
hUkftmctlerl dahltt siyasetlerinde ol· 
du~ı1 glh1. harld styas~tl<"r\n<\e dP 
Rnlknnlıl:ıra. Balkan birlik ve 8111· 

htıne y11.rnş1r mertçe bir istikamet 
almadıkça, Bıılgnrlı:ıtanı çok yakın
d:ın tanıyan bir ndam lnfat ve snltı
hlyetlyle söyleycb11iriz. ki. bu keş
m!keş devam eiilp duracak ve Bul
~arlstan. kuvvetli ve zengin komşu
ları arasında kendi kabuğu içine ~e
kilmiş. karnr aç kamlıımbağlnr ~bl 
bekleyip durar.nltttr. Beş mil).·Qn1ıık 
kUçl\lı: bir devlet oll\D Bulgnrlstan· 
dakl ::ı.hallrl blribirine kanlı kavgalı 
dUşman eden ideoloji ayrılıkları

nr clcığuran Amil, lktrsaclt huhran. lş
slzltk, mnnavver kalabalığı ve bun
ların fevkinde olarak bUyUk mtııt 

iddlalnrla ışımnrtılan milfrltlcrdir. 
KücUcUk DuJgarl~tan. Romanyaflan 
Yunnnist:ın<\11n, Tilrklyeden ve Yu
goslavyadan kendini alacaklı g6rU
yor! .. 

Trakya. Dobrlce ve Makedonya 
ldrllnlnrlyle bu (bUyUk mıın davala
rı) tahakkuk ettfrmeğe çalışan (0-

t~ts paylsl) umum Bulgarlık teşek· 
kUlll. Bnlgnrlrğrn başında pllskUllU 
helA gibi sallanıp duruyor. Sofya. 
mn Çarlça Yuvanna cad'1Psinr\ekl 
Targovskl Kooperatlven dom bina· 
sındakl hususi dairelerinde Profl".slir 
Genof'un başkanlığı altında faali· 
yette olan Otets paylsl cemiyetinin 
hikmet \'ÜC'udu nedir? .. 

Klisf'h·anof hükflmetl iki gün ev
vel neşrettiği yeni bir beyannnme· 
sinde Bulgarlstanın dahllt vaıiyrtln

dekt keşmlkcşfn sebeplerini anlatır
ken hnrlcf vaziyetinden de şu keli· 
mel~rle bahsediyor: 

0 JIUk0mct, pro~nmıncls beynn 
c-tti~i v<"çhlle. hiltlln dcvl<'tler V(' bil. 
hnsc;:ı kom-:olarJyle dostlnk mUnnsc
hctımi tec;fııılne çah~nrak tuttn~u 

E'-velltl akşam Balatta feci bir el· f Cinayet tahRJkatrm mll<1itefum11nıl 
nayet işleıııniş, 13 yaşında bir çocuk muayJnlerinden Fehmi yap[llakta'" 
17 yaşındnld arkadaşını kama ile dır. 

karnından vurarak öldUrmUştUr. Adliye doktoru Enver Karan dt11I 
Bu knnlı cinayetin işlenmesine se- sabah Faruk'un cesedini nıuayeD' 

bep ı O kuruştur. Vakayı sırasiyle 

nnlatalım: 

ı 3 yaşında Lh lA.knbt ile anılan 
ve olt1ukça haşarı Tevflk'ln, Hulusi 
isimli bir nrkadnşındnn 10 kuruş a
lncn~ı vardır. Bunu mUteadrilt dt'fa
lnr lstedl~I halde Hulüsl ödevPme· 
mlş ve nlhııyet cep fenf'rinl Tevflğe 
rehin olnrnk bıral(mıştır. 

fkt gün ev\'el. birlhirlne rnstla· 
yan iki nrknclnş nrnsınrla şöyle bir 
konuşma gP<:lror. Te\·flk: 

- Hullısl . diyor. şu on kuruşumu 
ver: yoksa fenerini vermiyeceğim. 

HııUisl: 

- \'ermez misin? B<'n öyle bir at
mnsını bilirim. ki h<'m de i.lstellk gU-
7.el bir dnyak yersin! 

nn iki c,:ocuk Balattaki hlr clvııtn 
fobrlJrnsında cnhşmaktartırlar. Ev· 
nılkl ı;Un snnt altıda işten ~ılrnn 

Hıtlfısl yanında arkadaşı 17 ya~ıncla 
Faruk oldıı~u halde, LAz Te\'flğln 
yoltınu kesiyor: • 

- Haydi, ulan, diyor, ver şu fene
rimi! 
L~z Tevfik vermiyor. bnnnn ll1.fl· 

rlne iki nrkndnş UzP.rine çutıannrnk 
kendisini ndnmakıllı dH\'me~e baş. 

11\yorlnl'. Tevfik bundan gonrnı:ıını . 

dün ndliye koridorunda .şöyle anlatı· 
yorct u: 

- I<nçmnk istedim. 1uu;amarhm 
yumrul(lar yllzUme ya~mur ~lbi lnl
yo"'rlu. Nihayet dayannmrırlım. Ce
bimde tnşıdı~ım ve yanımdnn hi~ a
yrrmnclı~rm 18 snntlmP-trellk Erzin· 
cin kıırbn ın1 çekerek 

- Snrnlıın. dedim ve rastgf'le s:ıp. 
larlım. Ondan sonrasını ha.tırlayamı· 
yornm." 

A~ır sn rette yaralanan Fnruk kal· 
ılırıldı~ı Rnlnt Musevi hastnhanPı;in 
de. hemen nmellynt yapıldığ'ı haldı~ 

kurtarılamamış. ölmUştur. Faruk'un 
knrnı dPşllmlş, bağırsakları dışarıyn 

rırlnmı{trr. 

"ııllıpen·cr td,rnsct üzcrhııle lilı1iyor. 

Snnılmi \'e drJcli bir hnrid siyns<'tl 
olan Bıılırnrlstnn, cmnlr<'t knwnn
rnk, knrılcş Yngosln\•ya ile f'hecli 
r10<ıtlnk paktı fmmlndı. nu pakt. 
nnHcnnlnr sulhUnlln tn~lnl \'e hlztm 
<lovlf'ttml7.ln f!ınnfycti için bUyUk e
hemmiyeti hnlzdlr.tt 

neynolınilel siyasi bAdlselerfn 
seyri. ve Bulgarlstanın dııhflf ve ha· 
rlcf menfaatleri, bu devleti lr ve geç 

Ilalkan paktına girmeğe sevkedecck
tlr. ÇünkU. şimdiye kadar ( revf71yo· 
nlst ı hnyaller peşlnc1e koı,arak. Trak 
ya. Dobrl<'e ve Mnkedonyatlıın (hal<) 
talep (>(fpn Rnlgarlar. kPndl menr,. . 
ntlerlnln f llalkanlar. Rnlkanlıların . 

clır) dfisturu lçfnrlP olduğunu nlha· 
ye anlaya.C'Rklnrdır. 

Bulgarların Balkan pnktına gfre
ceklcrl günün pek uzak olınadığmı 

Umlt P.ı'!P.rlz. 
Hnhmnt Nt'cm~ttln Deliorman 

etmll} ve morga knldırtnıışur. 
011 

Katli 13 yaşında Ldz Tevfik. d 
geç \'ak\t yapılan sorgu soound• 
tcvktr edi lcrek, tevkUlrnneye r01• 
lanmıı;tır. 

Şt'PIH~J.1 n1R ERl'ıl"C~t 
~liidrlelıımunıillkçe. on beŞ J!(JO 

kadar evvel bir tnkım sahte muıınıe
ln1Pr .rnrıtı~ı haber alınarak. dMdliıt• 

sı• 
rU Vakıf hnnınrlakf yıızıharıe.sl bil 
lnn ve şUphnll bir sUrll evrak C'lf' ge
~"" Hoseb OoncagUlyan firar etınlt' 
lir. ,. ... 

Mnddehım1ımllllt polise hn~'·u 
ııtl rak ConraırUlybnrn yalrnl11n[Jltıf'i 

• rrı· lst('mf~tit. Sahtekrmn hariç me 
1 

leketlerden hlrlne kaçmak istedi~ 
sanılmaktadır. , 

M:\~RtT,YAYA 

Kı\ÇAN l\ATİL İHSAN'. i 
tshtnhlll müdrh•lumıımlll~I. onn1 

lsmlrırfe hlrlnl HldürdUkten sonra yW' 
tırılrlı~ı Üsküdar hnnfshnnPl~ınM0 
Mnrsllvrıva kl\çan katil thRnnın #?ptf. . .. 
rilmf'Sl lc;ln Harl<'IYP. Vcıl(All'tl nP 
rtlnt1" tPŞf'hh!if;P ı:-eçmlştl. Kntfl fhfl_. 
nın evrnlo rtUn Hariciye VekAlet1ıı• 
yoJJan m ı~trr. 

KEFA r;~TT.~ ~r.:nnES'l' 
nın ınt,M .\ 

nıın A!!lh'.e birinci caza mnhk"111~ 
sfnrie H-ıRkl1y ~Utlfi"eslnr!e uc;. tttl 
ny evvel knhverl Hüseyin! bıcııtt 1• 
Yı\rıılavan Dursunun mahke[llesfl1' 

hMlanmıştır. 

IHıklm. sııçJurıun evvelre snhıkll~ ,., .. 
ohırı olma1ı,;.ını ıırn~tırmış v~r · 
nf mıtnffip R~lr 'COZnr1a OTI 'hPŞ fl('Jlpfil 

mııhkfım olr!11~11nıı. fakat nrtnrı ıııtl• 
rnde edtp on Bene yattıktan sorır• 
çrktı~ını hellrtmlştlr. 

Dıırsunun veklll Nnrl. suçtıırıttO 
kefalete rapten tnhllyeslnf ve durıı~ 
mnlarına snbest olarak bakılmnF'11 

)Ce" 
istemiş ve heyeti hAl<lme yüz ıırıı r 
faletle serbf.'st bıralolmasınn k 11 r

11 

vererek mahkeme 18 Marta uıil1' ,,.. 

lunwuştur. 

General MiUerl 
Skohllo kaçırmı' crt• 

Fransu.•..:a Maten ga·~tt'ıın~ g ıil• 
Fransız emniyet te§kilatı, gevcral /,cJaf 
lcrin kaçıranın en yakın mesaı ark• tJl
larından general olarak (Mariy• ·~ıe 
yanovna) adlı soviyet Ruı vaP~~ 6f 
Lcningrada götürJldüğU kanaatıı:ıı 
heri sürmcktcd'.r. ___-/ 

KURUN 
AUUNE l'.\BIFl-:sJ 

ırı:.C 
Alt·rıılı•kel McrTl 

• lı;ınde dı~ınılll 
Avlık 9;; J55 ~f1o 
lJ U) lık 1 2li0 42) ,. 
6 ııylık 473 820 .. 

Yıllık 9UO 1noO .. "' 
ltlP 1) 

l'ıırıfc~inılen A:ıllrnn HirlıA1 ,ıır• 
01111 kUl'll~ ,Jll'.)Uliır. l'uı.IU tJırlıJllf•\ıırılf 
ıııcyt'n ) cı lcrtı s>·da yetmiş beşer 
ı:.ı 111 ııll'd ılır. ve ıtl-

1 

bu 1-.rırlar l•aranlık bir şey midir1 
f.ı;tanbııl.da eml/i.l;lerini sattıktan 

'onra ecnebi memleketlere hicret 
elmiş nlanlan dof;nıdan doönıtıa 

8")Tf1ıt1UJ çek'me'k tab;i mUm1rnn de-
qilrl;r, Fa1~t htı8usi uasıta1ar ile 
bı' tarzd.a satılan emldk para7annın 
nooıl hrırirc çı1:.anl.dığı tahl~k olu-

Çapraz Kelime B11lmacası 
A lııııın knyclını hllıllreto mcklll:dll ,r 

uruf üı·rcllnı ııliıırıc ııonısıııın p .. rfJ" 
~ • dorr ~ 
)ll lınıı!•n ıle yollama ücrctın• 1 

th m:.ı•rınr ıılır. !ı .,fJOtıl 

Yeni bulmacamız 

n.ı:ımaz mı1 1 2 a 4 5 f) 7 8 9 10 11 
F:f,er bu a~ yapııamı11orMı rıasa- t wı ı ıwr 1 ı [I ı ı 

İ port ile ecnebi memlcl:ete gidip ge- 2 _l_l_l_L-_ l_l_I ~ı-_ 1-_ ,-
km1erin çı7:Dr7;cn ellerinde ne ];<ı • a i dar rlöviz bulundııf;u. hıı mHrtnr rU'ı- 4 1-~-1-1-\_l_I _:_l_l""E"I -

' ufa ifo cc11e1ıi mem7eT~et1erde ne 1:n-
5 

- - _I __ I __ l_l_ıJ 
1 

d,.r ıama1ı SC1tah-ıt e'til.Zeri ff!~h;~ • !~I ı+: 1 1 ~ 1 1 1-
edtlrrok bir mt'l:.aı•ese olu'lama· 6 -1 1 1 1 1-1-1..,.. l _I_ 
m'' Ilc1P yir"li b~. otuz lirrr gi"" 7 -ı.:ı := ı _ ı-l-1._,l-1-1-1 
azbirpaMilesc:.:,.haf11 çı1;t-T;:c" 8 _l_ l_l_l_ I 1 1 1..,.1 - 1_ 
ha?dcı "tjlaroa At,,.upada Peyaı.<'-' 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
etmrğe mur';ff''" olcınlard.3n bu ı.i ·,10 nı_ı=ı.=ı.=.ı_ ı_ı_ı=ı=ı-
~n sır ve h~kmctı sorulup anla§~Ta- 1: t 1 l_ 1 1 I 1 1 1 1 1 

maz mıt • 
HASAN KUMC.A YT j ·---------····-·- •. __. 

SOLDAN SAGA: 

yurdu, eksik değil. 2 - Beş kıtadan 

biri, evin aksamı. 3 - Hülaı.a, dilsiz. 
4 - Uyuyan, inanmak, 5 - Sanmak, 
takin. 6 - İ§it makamına, kış sporu. 
güzel sanatlar. 7 - Bir renk, asın tersi 
tatlı bir hastalık, 8 - Birkaıamız, bir 
hayvan, 9 - Namaz kı1dıra.ı, askerle
rin su kabı, 10 - İlk katil, do{;uran. 
11 - Anası var, sabah değil. 

YUI{ARIDAN AŞAGI: 

1 - Alçakta. yapmak. 2 - Blba· 
ntn kard:!]i, Arupada b:r millet. 3 -
Kirlinin aksi. b'r vesait na1dıye. 4 -
Bulmak için yapılır. ı~b:b. 5 - Sl'ne 
tayin, ııfat edatt. 6 - Yakmaktan e
mir. 7 - Cı&ara konulur, vazın tarzı. 
8 - Beyaz delil. 9 - Medrese tale

G - etrafı 

Dünkü buımacarun halledilmit tekh 

h•nıtlP.n fi ııhone ynınn vf')'I kll> oıl'"', 
bırcfı•ıı )·n1ılanlnru. nıckll·Plı'rle 
lorınn nnıro ıen:ıılıil yopıfır. dl 

k,:trı 
Tıirl.·i11tnfn hn rın~fn "''' 

lil!IU/,\"n nfınnf 11n:111'· ,.uştııf" 
~dres ılcAıslirnır fwrf'I• 25 ıı.ı.ı 
~~ 

Gpcmlş H 11111nlf!!!_ I 
115 seırne e-""8 

[@ (b!) ~ LYı ın .1.lf/ ,,ff" 
.. , ,au" ti,-

$ i nı dl 11 e kadar 11erlltn m 11 ,,,ııatt' ,J 
mıi~tınılesint rrıDmtn Mr '"':.!!ırıtı ııl ,,ıt 
ini 11rırıtırnın/.: (demmtn ' 111111,1 " 
şlrkdl, nalılllut Vt'ktHtli11tlt~tı0'' ,,.. ,; 
tmlrlt dı1n Galatnsnra11dakf b r" ili~ 
lmpıları temhir edilmiştir •. orıı IC.,.t 
ora( m•zlırıbna/ı bıınrlnn ~~~:.'ili 
knlıloıru ve po/ua lt4't'll. IKM-

eaktu. " 



1Şeili~-Hab~rıru.i1 
• • IÇ[n Köylürerin okuması 

hayırh tehirler ahnıyor 
d l{~~tUr bakanlığı diğer işleri a.rasın
Y \koy öğretmenlerinin dunımJyle de 
aörndan meşğul olmaktadrr. Et meselesi 

l° ğretznenler köy çocuklarını yetiş. 
tdıkı~ri gibi köylüyü de muhtelif ba-
ııg~ardan tenvire çalışacaklardır. 

de tl?'<:trnenler için köycüllik, köyler
çuı ıraat ve tarih, meyvacıhk, tavuk
lar:)(·. asrnacılık gibi muhtelif mevzu. 
lllağ aıt broşilrJer hazırlanarak dağıl-

B a başlanmıştır. 
Ya .tından başka haftada iki gün ve
l'af ıki gece köylülere bu mevzular et. 
re ınaa öğretmenler konferans da ve-

cekıerdir. 

la Bilhassa konferamı münakaşası o -
Cak k" l"l . ra • oy u enn soracakları sorgula-

ril ellerdeki broşürlere göre izahat ve. 
ece kur. 

'YAnDIMcr ÖGRETME!'\'LER tHTt. 
YAÇl..ARINA GÖRE DERS 

O VERECEKLER 
la rta okul yeni vaziyetiyle orta oku
ıu.:1reC:k talebe vaziyeti tetkik edi -
len en ögretmen durumunun da ince • 

tesine ba..,lanmıştır. 
ta Ik okul öğretmenleri arasında or
ca, ~ 0ko.ı ~ğretmenliği imtihanı a~ıla -
da gı gıbı yardımcı öğretmen mikdarı 
~Yrıca tesbit edilecektir. 

kutt~vcut yardrmcr öğretmenlerin o
oırn 1kları derslerinde ihtisastan olup 

ıtdığı tetkik edilmektedir. 

lODF\{ ZAMMI ALACAK 

İlle ÖGREn'MENLER 
ları 0kuı öğretmenlerinin kıdem zam. 
\':ttı için ayrılat! tahsi~ıı.ta yeniden di
ilaı-1 ll'ıuha~ebat karariyle 20 bin lira 
l?\ı e edildlıYini yazmıştık. Kıdem zam. 
ıı 'llalaca.k öğretmenlerin listeleri kı -
tın -v~'-ıyetJerine ~öre s~siyle tan -
ba.~ edılrnektefi!r. Bir kaç güne kadar 

ltlanarak belediyeye verilecektir. 

lıESLEK!KONFERANSLAR 
l .. . BfTTt 

b:ta~~ okul öğretmenlerine mahsus ol
feta Ulere tertip edilen mesleki kon -
~ı.ı nsıar dUn akşam tamamlanmıştrr. 
tııerı~l .\'erilen konferanslardan öğret
lllı.ıı rın bir hayli faydalandıkları u -

Belediyece etlerin 
her nevine damga 

vurulmasına 

karar verildi 
Belediye kasapların halkı aldatma -

ması için dün yeni bir karar vermiş
tir. Budan sonra her nevi etin üzerine 
mezbahada cins ve nevini gösteren bir 
damga vurulacaktır. 

Mesela Karamanın üzerinde ''Kara-
man,. kıvırcığın U?.erinde "Kıvırcık., 

kelimeleri bulunacaktır. Bu suretle 
halk etin cinsini b:rbirinden kolayca 
ayırabilecektir. 

Bund:ı.n b:ı§ka etlerin fazla fiatle 
s:ı.tılms.ması için de dün belediye zabı
tası memurları yine sıkı teftişlerde 
bulunmuşlardır. 

Dün Şehir :Mcclişinde de eti aza.rot 
fiatten failaya satanlardan 25 lira 
maktu para ce1.ası alınmasına karar 
verilmiştir. 

Diğer taraftan Dahi1iye Vekaletin -
den vitftyete dün bir telgraf gelmiştir. 
Bunda kasaplık hayvanlardan alm -
makta olan nıürilriye resminin indiril
diği bildirilmektedit'. 

Buna göre, küçtik hayvanların yav
rularından alman 20 para ile küçük 
hayvanlardan alınan bir kuruş mürU
riye resmi on paraya, büyük hayvan 
yavrularından alınan beş kuru.,la bü
yük hayvanlardan alman on kuruş yüz 
paraya indirilmiştir. 

Oaruşşafaka 
65 yaşında 

Yurdumuza yıllardanberi binlerce 
m!lnevver yetiştiren Daruşşafaka 65 ya

tma baanuı btılunuyor. 
Bu münasebetle Daruşşafaka mezun

ları kurumu bir bayram hazırlaınxştır. 
Bu bayram 6-IIl-938 pazar güyü mJ.k
tep binasında yapılacaktır. Büt\in Da
ruşşafakalılar bayrama davet edilmiş
lerdir. :a~aktadır. 

UlUn k Zengin bir proğramla süslenen b11 lopı,. onferanslar kitap halinde 
-nar k b bayram gününde Darucısafakaldar an-a astınlacaktır. :r~ 

anevi Daruşşafaka sofrasında toplana-
LlSELERDE FELSEFE caklar, beraberce yemek yiyecekler es-

:r.,111 DERSLERİ ki hatıralarım anlatacaklardır. 
tıarı elerde felsefe derslerinden alı - -o--
lı~~n~rnan etrafında Kültür bakan- MOTEFERRIK 
~l\tııı a ıncelemeler yapılmakta idi. 
tı~~le an tetkiklerde tedrisatın iyi ne
d4~1;il-verrn~iği ve ders sıralarının 
~akıtııı~~i !ll:rumu hasıl olmuştur. 
dan ltib k öntimUzdeki ders yılı ba._..cmı
tteche aren felhef e derslerine yeni bir 

\'etecekt· ır. 

l>e • 
ll· ll~h.nlc Müdürü Şehrimizde 

l ır !?)·• d 
erde J dettenberi İzmirde tedkik-

d ·· buıu uru b nan Denizbank umum mfi.. 
~aPlıriy~Y Yusuf Ziya Öniş ·fün İzmir 

lı3lıf 1..~ §ehr:mize dönmüştür. Bay 
J.ıoııatt ıya ile beraber, devlet deniz 
~c A lta~ınurn rnüdürü bay Saadeddin 
Ctniı d "iPurları idaresi mı'.idürü bay 

tı:ı~lııtı rrı·: •tanbula gelmişlerdir. U-
Udürü .. e d·~ .. d .. J • h b a İıt .. ı6er mu ur en rı • 

dil>' ~au;nbı.ıı liman işletme; direktörii 
t Urıı :t.1.ur:dManyas, deniz ticaret mii· 
~Clcrı rrıuÖ .. Necdet Y'C diğer deniz dıı!-
illaba1ı1. bJ.r ve şeflerinden mürekkep 
~ 11; ırk .. 

tı:ı aınrrı utıe karıılanuştır. 
~i~ltı l'tılld;l~uğu üzere Denizbank u
ı. lcrdc b ru İzmirde çok mühim ted· 
«1.t~ ulunrn Ew halt "ap uş, gede son nman-
ll it ihr urıuzıuk yilzUnden bilhassa 
•• ~Ctiııtte ac~tına •ekte veren meseleler 
"'~ 'ııernrn. ~ild 'ltna ıyetle durmuş, bu hu-

ilrlarıa ca_~. tedbirler hakkında ala-
Cortlşrnüıtür. 

l\ol-f s:- ---.....,!)-.., -

~ 
~lt l<anıer Nedir? 

t .. ~lilltl :S:rni .... 
tai -...ıollunda nonu Hallcevi mcr -
~ta~OÇcntter· saat 17.30 da tıp fakül
' ~ ınden Dr. Kazım İsmail 
~bir le Utnurna (kanse: nedir?) 

onferana verilecektir. 

Tekirdağlırun Suikaste Uğradığı 
Doğru Değil 

Pariste bulunan ve yaptığı her iki 
güreşte de kısa bir zamanda rakipleri
n:n sırtını yere getiren baş ı;ehlivanı
nuz Tekirdağlı Hüseyin hakkında şeh
rimizde, Pariste bir ıuikaste uğradığı 
na ve bıçaklandığına dair dolaşan §ayi
aların, Paristen gıclen haberlere göre 
aSJlsız olduğu anlaşılmıştır. 

Kiymetli güreşçimiz §imdil:k Paris
tedir, Londraya bir kaç güne kadar ha
reket edecektir. 

Cezalı Soy Adları Hakkmda 
Soy adları almiyanlardan 2-7-937 

tarihinden sonra altı ay zarfında kara
ra bağlanmiyan cezaların, ceza kanu
nunun 402 inci maddesine göre rnürü
ru zamana tabi olduğu dün dahiI:ye 
vcıkaletinden vilayete tebliğ edilmiş

ti:. 

Radyo Fiatları Düşüyor Mu? 
Avrupanın iktısadi şehirlerinden ge

len haberlere göre, radyo imalatı azal. 
rruştır. Son zamanlarda ve hemen her 

memlekette radyo alı§ veri~ bir hayli 
hararetli olduğu için piyasa.da lüzu
mundan fazla radyonun bulunması ve
ni imalata ihtiyaç göstermemektedir. 
Bu yüzden radyo fiatları da ucuzlamış
tır. 

Dang Tedbirleri KaldrnJ.dı 

Dang hastalığı hasebiyle Ak.deniz li
manlarındaki merkez ve idarelere Mı
sır limanlanna karşı konu\juğu ?6-

12-1937 tarihli ve 10 sayılı genel tah
rirat ile ilan edilmiş olan tedbirler Mı
sırda 7 kanunusani 1938 tarihinden 
sonra bu hastalığa aid vakalar görül
mediğinden kaldınlmıgtJr. 
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Amerikada bir cas 
teşkilatı elegeçti 

Casuslar Okyanus ist~hkamlarının plan arını 
sirkatle itiham edillyor 

Yakalanan kadın posta vaz·restnl görüyormuş 

Nevyork Emniyet miidürü Edgar 
Huver 

N ev Y ol"ktan bildiriliyor: 
Nev York emniyet müdürü Edgar 

Huver yeni bir muvaffakiyet kazan
mış, büyük bir casusluk lebekesini 
meydana çıkarmıştır. Bu teşkilat dün
yadaki en büyük askeri ..:asus şebeke
sinden biridir. 

Bundan bir hafta evvel adliye veka
letine pasaport dairesind.en telefon e· 
diliyor, yabancı memleketlere gidecek 
Amerikalılara mahsus pasaport cüzdan
ların.dan elli tane gönderilmesi iateni
yor. Bu, her zaman olan bir hadisedir. 
Fakat, bir tesadüf eseri mi, yoksa me
murun içine doğınuıtur, pasaportları 

gönderirken polise haber veriyor, p0w 
lis de pasaport cüzdanlarını götüren 
hademeyi takip ediyor. 

Giden adamın yolda birisine rast 
geldiği e onunla çok heyecanlı bir şey
ler konu§tuğunu görüyor. Bundan 
sonra bir kahveye giriyor, oradan bir 
yere telefon ediyor. Daha sonra baş
ka bir gazinoya uğruyor; tabii polis
ler daha fazla şüphelenerek daha sıkı 
takip ediyorlar; ayni zaman.da da ken
dilerini belli etmemeğe çalışıyorlar. 

Nihayet, pasaport cüzdanlarını götü
ren adam onları bekleycule ouluşuyor 
ve getirdiklerini veriyor. O zaman po
lis derhal casusu tevkif ediyor. 

Rumriç ismindeki bu adam bir as
ker kaçağıdır. Ve şimdiye kadar bir 
çok •.:asuslarla beraber çalışmıştır. Bü
tün bildiklerini söylediği takdirde ken
disine ceza verilmiyeceği vaad olunu
yor; o da bunun ·üzerine, casusluk teş
kilatının bütün sırlarını ortaya koyu· 
yor. 

Rurnriçin anlattıkları üzerine ilk o
larak iki ~sus tevkif olunuyor. Bun
lardan biri 56 yaşında Yohanna Hof
man isminde bir alman kadınındır. Bil . 
tün casusu kadınlar gibi, çok güzel bir 
ka,dın olan Yuhanna,, eskiden Europa 
transatlantiğinde manikürcü olarak ça 
hşmıştır. Casugların Amerikada öğ

rendiklerini ecnebi m~mleketlere gö
türenin bu kadın olduğu anlaşılmıştır. 

Tutulan •.;asuslardan Erib Glaser 
ismindeki ikincisi aslen Almandır. Bu
nun Uzerinde casusların §ifre alfabesi 
bulunmuştur. Bu suretle casusların 

mektuplarım ve diğer evrakını okumak 
kabil olmuş ve diğer casuslar da birer 
birer tevkif edilmişlerdir. 

Yine ayni ıifre anahtarı il! okuduk· 
lan evraktan casuslaı:ın çok ıo:.ihim ba
n askeri sırları bir yabancı devLete bil· 
dirdikleri öğrenilmiştir. Çalınan sırla

rın ne olduğu tamamiyle bildirilme
miştir. Fakat öğrenildiğine göre, 1.:a

suslar Amerikanın bugün yapılmakta 
olan bilyük bir tayyare gemisinin bÜ· 
tün teferrüatını yabancı devlete biLdir
mişlerdir. Bu planlar hududdan dışarı 
çıkilUJ ve dUşman tarafın eline gcçmi;J 
bulunmaktadır. 

Casusların bilhassa Amerikanın at
las okyanos sahillerindeki i~tihkamla

riyle altı.kadar ol.duklan da öğrenilmiş
ttr. 

Şehir Meclisi d8ğıldı 
Hamamlara tenzilath su veri
lecek, vergi ve resim ta~<sit 

zamanları tesb]t ed:ldi 
Şehir meclisi dün saat on dört bu· ı 

çulda birinci reis vekili b&y Necip Ser
<lengeç~inin bafkanlığmda son toplan
bıını yaptı. 

Kırkçcıme sulan keıildikten sonra 
hnmamcdara tenzilatlı tarife ile su ve
rilmesi hakkındaki uklif mülkiye ve 
kavanin encümenlerine havale edildi. 
Bu teklife göre teı-kos suyu liamamcı
lara metre mikabi on kuruıtan verile
cektir. 

Şehirin muhtelif semtlerinde yapıla-

cak .esastı t::lvir te::nsatı için evvelce 
sarfına salahiyet verilen yüz bin liraya 
ilaveten on altı bin lira daha tahsisat 
verilm::si hakkında bü.dce encL'mcni 
mazbatası okundu. Fazla olarak iste· 
nen para ile Topkapı saraylan, Harbi
yedeki Atatürk ftbidesi de tenvir edile· 
ı.:ekt!r. Encüm .. nin mazbatasında ev
velce Çamhcada da tesisat yapılması 
hakkında verilen kara:ın makam tekli

finden çıkarıtdığı bildiriliyorılu. 

Mazbata okunduktan sonra bay İs
mail Şevket, bey Fuad Fazlı vre bay 
Avni Yağız !stanbulun her tarafından 
görülebilen Çamlıca tepesinin ihmaı 

edilmesine ve 1'.steden çıkanlmasma 

itiraz ettiler. Belediye makine şubesi 

müdürü bay Nusret söz aldı. Çamlıca
da yapılacak tenvirat için 40-50 bin Ji. 
raya ihtiyaç olduğunu, bununla bera

ber yapılacak tesisatın İstanbul.da efe 
yap1cak b:r şekilde olamiy~.;ağını söv
lcdi.1 Bununla beraber elektriktıen ma
ada tepenin başka bir şekilde tenvir 
edilmesinin dü§l:inüldüğUnU ilave etti. 
Cerc an eden 

Çamlıca tepesinin de muhakkak tenvir 
ed:lmesine karar verildi. 

Bina ve arazi vergilerinin tahit 
müddetleri hakkında mülkiye enc~e
ni mazbatası okundu. Buna göre, bi
ne ve buhran vergileri bundan sonra 
birinci taksit temmuz, ikinci taksit 
te~rinievvel, üçüncü taksit kanunuev
vel, di>rdünt.:ü taksit de mart ayları s0w 
nunda alınacaktır. Arsa ve arazi ver
gileri temmu1! ve kAnunuevve1 aylann
da, tanzifat ve tenviriye vergi ve resim-
1:::-! t:~nuz ve !.an~:ı.evv~l a} ların
da alınacaktır. 

Mektum emlaki haber vereceklere ik
ramiye verilmesi meselesi m:izakere e
dildi. Kavanin eneo:.imeni bu teklifi ka· 
bul etmiyordu. Makamdan izahat alı

narak bir karar verilmesi için mazbat'l 
nın müzakeresi geri bırakıldı .. 

Livha, tente, siper, çöp ve fener re· 
simlerinden borclu olan bir ç..:>k mükıel
lefler hakkında tahsili emval kanunu
nun tatbik edilmesine karar verildi ve 

bir n:sanda toplanılmak üzere toplan
tıya s.on verildi. 

--o-
Paçavralanmıza Talip Bir Firma 
İtalyadan Fratelli Belia admda ta

nmmıı bir firma Ankara Türkofis 
merkezi kanaliyle §ehrimiz ticaret o
dasına müracaat etmiş, memleketimiz
den mühim mikdarda paçavra almak 

isteğinde olduğunu bildirmiştir. !tal
ymın Cenova şehr:nden diğer bir fir
ma da al~kndarlara gönderdiği bir 
mektupta memleketimizden Uzüın ve 

Kontrolör kursu 
300 talipten on 
yedisi seçilerek 
~ersıere boşlandı 
İktrsad vekaletinin ihracat merke• 

zinde mevcut kontrolörler tqilatını ge· 
ni§letmeğe karar verdiğini yazmış k. 
Bu maksadla bir marttan itibaren An
karada bir kurs açılmış, Bu kursa de
vam etmek üzere iştirak eden 300ü 
mütecaviz üniversite ve yt::ksek mek
tep mc.zunu arasında 17 kişi se~ilmiş
tir. 

17 kişiden 4ü yüksek iktısad vıe ti
caret mektebinden, ikisi hukuk fakül
tesinden, biri mülkiyeden ve diğerleri 
tical'Ct ve iktısad müesseselerinde ça
lışmıı tecl'Jbeli memurlardl!".· 

Kursa gerek ders göstermek, ge
rekse ders gösterenlere yardımcı ol
mak üzene, İzmirde halen çalışmakta 
olan kontrolör ve İstanbuldan .:ia hir 
çok korslarda hazır bulunarak kendi
s~nden istifade edilen bay Hakkı Ne
zihi davet edilmişlerdir. 

Bunlar Anlcarada on beş gün ka.dar, 
devam edecek nazari derslerde buluna .. 
caklardır. 

POLİSTE 

Muslukçu T evf iğin Yeni Bir Marifeti 

Meıhur sabıkalılardan ve hapisten 
hemen bir kaç gün evvel çıkmış bulu
nao muslukçu Tevfik tekrar yakalan
mıştır. Tevfik, öğleden sonra kapalı 
çarşıda Evliya hanındaki musluklardan 
birinin önünde diz çöbUp abdest ahr
ken Ustü baıı temiz kıyafetli bir:ni 
görmüş, kendisi de yanındaki musluğa 
çökerek ıözde abdest almağa başlamıı 
tır. 

Bu sırada abdestini bitiren yanındaki 
zatin çeketini musluktan almış ve giy
dirmek üzere yardım etm:ştir. 

Çember,litaşta oturan ehmed Şükrü 
adındaki bu adam kısa bir m:iddet son 
ra elini paltosunun cebine atınca 195 
lirasının yerinde yok olduğunu görmüt 
yardımın farz olduğundan bahseden 
muslukçu Tevfiğln peşinden koşmuş, 

yakasına yapışarak ~öyle demiştir: 

- Müslümanın müslümana yardımı 
nasıl farz ise hırsızlıkta o derece ha
ram bir iıtir. Benim paralan ~ıkar ba .. 
kalım. 

Yaman bir sabıkalı olan Tevfik: 

- Efendi sen benim günahımı alr• 
yorsun. &en namuslu bir adamım di
yerek Mehmod Şükrüyü atlatmak iste
mi~se de o &ırada yoldan geçen b:r za· 
bıta memuru tarafından yakalanıp ka
rakola götürülm:iştür. 

195 lira muslukçu Tevfiğin üzerin· 
de ççıkmı~, kendisi cürmümeşhud mah· 
kemesi.ne verilmiştir. 

80 Ya~mcla Bir Dolandmcı 

Moruk Ali isminde 80 yaşlarında 
bir dolan.dmcı zabıta tarafından n:ba
yet ya.kalanabilmi~tir. Bu dolandırıcı 

ihtiyar, bir çok gençleri sefarethane
lerde kap~•.;ı, şoför yapacağını söyliyc· 
rek paralarını dolandırmaktadır. 

Kendisine gayet sofu bir adam süsü 
1 

veren Moruk Ali dü.-ı adliyeye teslim 
edilm:ştir. 

Aksarayb Keresteci Tevkif 
Edildi 

i\ksarayda Horhor caddesinde ke
restecilik yapan Ahmed isminde birisi
nin karşısındaki boş dükkanı tutuş-

tururken yakalandığını dün yazmığ
trlc. 

Ahmed dün akşam dördt:.incü istin
tak hakimliğine verilmiş, tevkif edilmiş 
tir. Ahmedin etrafa olan borçlarından 
kurtulmak için karşısındaki dfü:l:an-
Jardan yanğın artı ken · 



- on 

Kapalı kapıdan giren san lamba 
ı51ğı birdenbire dört açılan gözlerine 
vuruyor. Yatağının yanıbaşmda, sarı 
ışık arasında, başı biraz önüne. iğik, 

ve dudaklarında kendisine selam ve -
rirken söylediği sözler, Klara duru -
yor .. 

ÖL'ÜMDEN HAYATA 

Sanki zaman artık ilerlemiyordu. 
Annelerinin ölümünden sonra dakika
lar, günler donup kalmıştı. Artık hiç 
bir §eY hareket etmiyordu; her şeyde 
aynı §(;kil vardı. Sabah olınıyor, ak
şam olınıyordu. 

Annelerinin mezarı Ustünde parla -
mağa başltyan güneşin şimdi hiç far
kına vanlmıyordu; yağmur yağıyor -
du sanki hiç yağmıyormuş gibi. Hiç 

bir §eY olduğu yerde dunnıyordu. ln-
aan hçbir şeyden emin değildi, Her şey

de geçici, muvakkat bir şey vardı. Ev 
bCliltan aşağı sessizdi. Mektepteki gü

rUltU, kıyamet bile Paula'nm kulak -
larma ,sanki kalın ve siyah bir kal -
burdan geçiyormuş gibi geliyordu. 

Evde herkes matem elbisesi giyi -
yordu, - Klara da, hizmetçiler de. 
Hatta Eva· dadı bile: bir gün gelmişti 
onları görmeğe; arkasında siyah bir 
kırmalı entari vardı; sarı saçlarını da • 
altından siyah mendille kaldırmıştı. 

Sofrada annelerınin yeri boştu. Pau
la her baktıkça esrarengiz \'e,. büyük 
bir korku ile boğazına bir şey tıka -

nıyordu. Masanın başındaki bu boş 
sandalye ne tuhaf şeyi Paula bir gi.in 
çorba içiyordu. Kolunun üzerinden 
doğru gözünün ucu ile, o yüksek arka
lıklı sandalyeye baktı. Sanki annesi 
o aralık kalkıru§ dn dıearı çıkmlıh yi
ne gelE'Cckti, Öyle ya, daha bir dakka 
evvel orda. oturuyordu, buna şüphe 
yok; sonra odadan çıkmıştı, nereye 
gitmişti, bilmiyordu, söylememişti 

amma, şimdi neredeyse gelip yerine 
oturacaktı. Öyle amma ..• anneleri ço
cuklarma allahaısmnrlııdık demeden 
hiç gitmezdi. Halbuki ı;ılmdi allnhaıs -

marladık demeden gitmişti. Yatakta 
yatlığt o son gün bir tek kelime söy- I 
lememişti. Çocuklayna dönüp bakma
mıştı. Onun için, Paula annesinin bir 1

1 oahıı gelmemek Uzere gittiğine birtür
lü inanamıyordu. Herhalde muhakkak 
gelecekti. Ondan evvel, çocuklarını al
nından öpmeden hi~ bir yere gitme -
mişti çünh.ii. 

Bunları düşünürken, Pau1a içinde 
bir ı;ey hissetti: bir §ey içini sıkıyor, 
kalbi helecanla atıyordu. ~ık par -
maklarmm arasında titredi, çorba ka.-

§lktan dökUldü. Çocuk, yUzU kıpkır -
mızı kesilıni§, mahcup bir halde, ma. -
'sanın üzerindeki sarı lekeye baktı; 
gözünün ucu ile de babasına ve IOara
ya baktı. 

''Pnylıyacaklar beni, diye düaündü. 
Çorbayı neye döktüm diye darılacak
lar. Annem olsa paylamazdı beni,, 

ve gözleri dolu dolu oldu. Fakat ses 
çıkaran olmadı, kimse paylamadı o -
nu, kazanın farkına varmadı kimse. 
Sanki bUtUn Mdiscler hiç f arkedilme
den geçiyordu. 

Zaman ilerlemiyordu. Hayat da i -
lerlemiyordu. Geçen sene bu günler
de yatak odasında terzi gelir çalışırdı. 
Geçen sene bu gilnlerde per§embe gün
leri konser verilirdi. Geçen sene pa -

zar günleri öğleden sonra annesinin 
abpapları gelirdi. Geçen sene hemen 
hemen bu v:ıkitler annesi mektebe 
gelmişti; öğretmen Tolnay'la, miidür 
Habern'le, din bilgisi öğretmeni Vi -
kar'la görüemeye. Geçen sene... daha 
bir çok şeyler olmuştu ki geçen sene, 
artık bu sene yok, veyahut yok gö -
rünUyor. Tabii yemeklerin tadı yine 

eskisi gibi idi amma, tatsır. tuzsuz ge
liyor. György yine eskisi gibi piyano 

çalıyor ammn, piyanonun sesleri bo -

Yaz.an: 

Feı enç Kör mendi 

Çeviren: 

Vahdet Gültekin 

-
cereJen yine eskisi gibi gidip gelen a
hali, yine eskisi gibi kapıların önün
de duran veya yoldan geçen arabalar 
görülUyor; yolun iki kenarındaki a -
ğaçlar, yaya kaldırımlarının asfaltı, 
caddenin tahta kaplaması, karşıdaki 

evler, evlerin yüzlerce penceresi hep 
yine e~isi gibi. Öyle amma, her §-OY
de bir değişikıik var, bir başkalık var. 
İşte bu görünüşteki değişiklik, için
den çı1nlmaz bir esrar halini alıyor, 
insana her şey durmuş, hareketsiz ve 
değişmez bir hal almış gibi geldiği 

zamanlar canımızı sıkıyor. Bu iki!ik: 
ruhun durdurulmaz gidişi ile hasret 
çekişi, evde, mektepte, caddede, her
kesin konuştuklarında, susmalarmda, 
gecesi gündüzü belli olmıyan günler -
de Paulanın hiç peşini bırakmıyor. 

Her yerde görülen bir şey daha 
var: annesi sağken bundan hiç bah
sedilmezdi; her günkü şeylerin arası
na hiç sokulmazdı; bilinmediği söy -
lenmediği i~in bir masal halini almış.. 
tı; böyle olduğu için inanılmaz ve ol -
mıyacak bir ecy sayılırdı: ölümdü bu. 
Bugün ölUmden ba~ka bir şey yok. 
Elinin bir vurufiu ile her şeyi değişti
ren, ayni zamanda her şeyi eski yeri
ne mıhlayan lıep o; gelip insan gibi 
görünen, her ~yin üstundeki tek ger
çe halini alan hep o. Ölüm, şimdi ma
dem ki ondan bahsetmeye artık mü -
saade var, söyliyelim: yüz çeşit hal 
aldı: Öksiiz ailenin ıstırabında uzayıp 
giden merhametsiz şey o. Gül konca
ln.rını vaktinden on, on beş sene ev -
vel kesen zuhuri, o. Fakat, ıstırap çe.
ken '\'ÜcudU korkunç azaplardan kur -
tarnn da o. 

Öllim dedikleri şey ne bu böyle?! 

Bu sual esrarı çözmeğc uğra.5hğı da
kikalarda Paula'nın zihnini işğal e -
derdi. İyi bir şey mi, fena bir şey mi? 
İsmini anmalı mt, an.mamalı mı? 

Korkmalı mı ondan, yoksa aldırış etıne
meli mi? Sevmeli mi, nefret mi etme. 
11? Annemi aldı götürdü ölüm! di -
ye düşünüyordu c,:ocuk. Bu da bütün 
bu suallere kafi bir cevaptı. 

Yatak odasında, annesinin komodi
ni W:erinde bir bardak duruyor; ya -
nsına kadar su var içinde. Komodinin 
üzerinde bir de kiiçiik bir kırmızı ku
tu var; kapağı açık; içinde k~ğıda sa
rılmış haplar var. Bir de derece: kırk 
derece ve bir de bir derecenin onda 

sekizine çıkmış. Temiz bir mendil; be· 
yaz bir kemik tarak, dişleri seyı ~k 

seyrek; hiç nçılmamış küçük bir ko -
lonya şişesi; Uzeri ufak uf ak incilerle 

işlenmiş kUçUk bir saat: annesinin sa
ati. Babası: ı·zavallı annenizin göz -
lerini kapadığım dakikada. durdur -
dum bu saati,, diyordu· 

On gUn oldu ... Yataklar halli oldu
ğu gibi duruyor, Uzerlerinde büyük 
mavi bir örtü örtUlü. lki haftadır ba
baları muayene odasındaki büyük ka
nepenin Uzcrinde yatıyor. 
Bir gtin Katalin, elinde bir mavi def

terle geldi: 
- FJCzacı ile kasap para istiyorlar, 

Bay, dedi. 
Babası deftere baktı: 

- Bir ay olmuş ha ... niye mmldan
dı. Günler ne çabuk geçiyor! Her şey 
yine yolunda devam ediyor, yavrula -
rım... Klara, Uıtf en sen bak şu defte
re, doıTU mu, yanlı§ mı. 

Demek ki ... zaman geçiyor ha? Her 
şey yolunda devam ediyor demek? Hiç 
bir şey durmamış mı? Ben de anlıya.
bilir miyim bunu acaba? Yok, kabil 

değili 
(Devamı var) 

1st.:ınbul Reşfrıd icra Alrmurlıığundan: 
mr olacağın temini icln haczedilip pn

TllYll cc,·rilmcsine kornr ,·erilen 3 ndet de
lik nr.mo~n mahsus mokinc ,.e molör Ye 
m:ıkas makinesi demirci oHilınrl:ın olup 
G:tlıılnda Kcmerollı sokn~ıncl:ı 46 numorn
lı dükkônrln 7 - 3 - 38 tarihıne rosll:ıynn 
p:ız:ırtc.,ı ı>nnl 9,30 n kod:ır mnholllndc bi
rinci orltırM:ı ı;ur..a.l.J.ı:.W.&:ı.J.ıl.aaıliı .il.li.ıı olu-

Hava faciosının 
kahramanı 

Tayyareci kadın 
düğünde 
bayıldı 

Tayyarede beraber gittiği pilota ta
barl..:a çeken kadın İren Şmeder, cina
yıeti işledikten sonra, yaralıyı Fransa.da 
yere bırakmı~ ve kend~si lngiltereye 
kaçmıştı. Tayyareci kadın rnlıhakcme 

edildi, pilot kendisinden davacı olma
dığını söyledi ve İren Şmed.er kurtuldu. 

Bu hava faciasının kahramanı Lond
rada son derece büyük bir sinir buhra
nı içinde yaşamıştır. Yalnız kendisineo 
faciadan sonra, İngilterede kapılarını 
açan bir ailenin iyiliğini unı..tamiyaca· 
ğını aöyl~ktedir. Geçen gün bu aile
nin kızı evleniyor ve merasimde İren 
Şmeder de bulunuyor. Fakat, o kadar 
heyef.:ana kapılıyor ki, hıçkıra hıçkıra 
ağlamağa başlıyor ve düşüp bayılıyor. 

-o-

Eğe üniversitesi 
kuı ulnıası istenigoı 

lzmir, 1 (Telefonla) - VilAyet mec
lis.nin bugUnkü toplantısında dilekçe 
encUmeninin mühim bir mazbatası ka
bul edilmiştir. 

Buna, göre, t.rnirdc bir Eğe 'Univer
~itesi kurulması istenilmektedir. Eğer 

üniversitesi. şimdiki halde, İkt' sat fa -
kliltesinden b:ı.~lryao<ı:<, sonra diğer fa

külteler ilave edilecektir. 
üniversite Ege bölgesinin iktisadl 

hayatının daha fazla inkf.şafına yara -
yacak ve ha~ki bir ihtiyacı ltarsılıya -
ctılı:ttr. 

IKTISADl MAHAFlLDE 

Acantalar Birliği Dün Üçüncü Defa 
Toplandı 

İstanbul para borsasının Ankaraya 
nakli etrafındaki hazırlıklara devam 
edilmektedir. Dün de öğleden sonra 
aa t 17 de borsa acenta birliği umumi 
heyeti üg:incU defa olarak fcvkalide 
bir içtima yapmıştır. 

Bu istima bir saatten fazla İürmüş 
vekiletıe arzedilmek üzere hazırlanan 
dilekler üzerin.de hararetli münakaşa
lar olmuştur. Dünkü içtimada bundan 
başka acentaların buradaki heeapları
nı tikede etmek üzere ne gibi yoıtvdan 
yürüyecekleri üzerinde de görlişülmü§ 
~azı kararlar ittihaz edilmi2tir. Jiun

dan başka ııhht vaziyetini ileriye ıil

rerek istifa eden heyeti idare azala.rın
dan birin!n yerine kiymetli acentatar. 
dan Refik Selim oğlunun intihabı ka
rarhşmıştır. Toplantı aonun:ia maliye 
ve.kfiletine nrzedilmek üzere hazırla
nan raporun Ankaraya götürülmesi i
çin bir heyetin seçilme5ine de karar 
vcrJmi , bu heyete borsa acentalan 
birliği umumi k5.tibi Nedim Akçer, re
is Fuad Çeltik ve son defa idare heye
tine seçilen Refik Sellin oğlu intıhap 
edilmişt!r, Heyet bir kaç güne kader 
Ankaraya gidı.1;ektir. 

Borsada Dünkü Muamele!~ 

Birillci tertip Türk borcu tahvilleri 
dün 19.20 den muamele görır.ı:i§, ikin
ci ve üçüncü tertip Türk borcu tahvil
leri üzcr;ne yine hiç bir muamele olına
mıştır. Bundan başka Sivas, Erzurum, 
.(\nadolu demir yolu tahvilleri üzerine 
de munmele olmamıştır. Arslan çi-

mento tahvilleri 1285 den satılmış, bir 
ingiliz lirasına merkez bankası tarafın
dan 630 kuruş tesbit edilm:şti.r. Dün 
Londra borsasından tstanbul borsasına 

a a 
Atatürk kütüphanesi açı.ıyor 
Havza, (Hususi) - Havza kaplı

calarlyle meşhur şirin bir ilçe mer
kezidir. 

Atatürk, yurdu kurtarmak lçfn l !) 

Mayıs 1919 gUnünde Anadoluya ge
çerken ilk adımını Samsundan atmış 
ve 26 Mayıs 1919 gUnUnde Hayzaya 
gel<ırek ytrml gün Havzalıların mi
safiri olarak k:ılmış ve Havzaya can
lı bir tarih bırakmıştır. Bastığı her 
karış toprak ve görüştüğü her mesut 
yurttaş blrer canlı tarihtir. Bu şe
refi takdir eden Havzalılar bu mtl
bcccel hatırayı gururla sinesinde 
saklamakta ve onu her yıl büyük te
zahUrnt ve sevinç lı:lnde kutlamakta
dır. 

Memleketin mUbtm ihtiyaçlarını 

sezen ve karşılamasını bllen HnYza 
belediyesi, Bay Mustafa Çon'un vü
cuda gC'Urmlş olduğu kütüphane mev 
cııdundan istifade ederek Ate.türkün 
Havzada mlsatir olarak kaldığı oda
da (Atatnrk kiltUphanesi) adında 

kıymetli bir lllm mUessest kurmaya 
çalışmaktadır. Havzanın çalrşmak

tan yılmıynn belediye refsl Yusuf 
Sn.Um Akının bu teşebbU~ilnde mu
vartnk olacağı muhakkaktır. 

~öOQ ciltten fazla kitap mevcudu 
bulunan !\fustafa Çon kiltilphaneıln
de meşhur heyetştnaslardan Abdilr-

ı\tatllrk liHtu11hnnesl açılırken tıf• 
metli kitaıılnrmdan istifade cdil;;1 

!\2ustnfeı Çon ve ilana BeJediyo J! 
1" f10 

rnh m::m Sofinin "Kltabussa,•r ı.ıe· 
500 yıl önce yazılmış "Tefstrl ,, B" 
t aif'" "Y Uz hA.dis YUz htkAret - 1 de 
dında Hızır bin\ Ahmedln eser Ul' 
vardır; el yazısı ne ve 1060 ta.rillrs.· 
do tilrkçe olarak yazılmış "Anter tll• 
rlhl" adındaki eser de "Ok kıyllle 

'il ~~· 
dır. Ayrıca birçok kıymetli ınlPı 

"Stıfe· 
tUrlerl sayfalarında taşıynn: ,, "e 
rilkevnldp" ve "Esart nilcillll ,,1 
"Zahid divanı" ve "Nelmi df\'anı der 
"Ok"U me'-•danı tarihi" ve "!skeP 

)o' " l e· 
name" adlarında.ki çok k1yınetl 

k .. tOP' 
serlerle süslenen Mustafa Çon u itil 
hanesi cidden takdire IA.yık bir t1 
nıüesscsesttltr. re 

E. Emin CoşJnınclC 

.. 
İzmir Cuma ovası nahiyesinde 

Küçük b·ı e 
bulun u 

İzmir, (Husuıt) - Cuma ovaır na -
hiycsinde kilçücük bir define bulun -
muştur 1. Fatma adında bir köylü, tar
la.3ında çalııırken bir altın lira hulmuş, 
bunu gören arkadaık.t..--ı hadiseden na -

hiye müdürünü haberdar etmişlerdir. 
Tcıkil edilen bir heyet, altının bu -

lunduğu yerde araştırmalar yapmıı 

ve binanın enkazu altındaiki altın da
ha bulunmu§tur. 

FUAR SAHASINDA 
JNŞAA T BAŞLADI 

İzmir, (Hususi) - Ge!ien mektu -
bumda bildirdiğim g:bi bu yıl f uı:ora 
iştirak nisbeti öteki yıllardan daha faz
la olacağı ıandmalçtadır. 

Bilhassa ecnebi :devletlertn ve yaban
cı müesseselerle, tanmmıt firmaların 
mürtı:aatleri §imdiden başlamıştır. İ -
ran, frak, Afgan, Mısır ve diğer kom
ıu devletdcrden sonra Litvanya hüku

meti de bura konsolosu vasıtasiylc fu
ar komitesine müracaatta bulunmuı, 

ke~:iilerine ayrılabilecek arsa hakkın

da ve pz,. .. yon inpatı etrafında malıl -
mat iıtern:~tir. 

Bu ıene, memleketin her tarafı,,;da 
ve bilhassa Şark vilayetlerimizden fua
ra gelmek isf yenler pe~ fazladır. Şark 
vilayetlerimiıdeki muhtelif 6anayiciler, 
müşterek müracaatlerde bulunmakta 
ve iz:.."ıat lstemektcdirler. 

Fuar sahasında faaliyete geçilmıı 

bulunmaktadır. Yeni plan ilzerinden 
pavyonlar tanzim edilmekte, yeni ili -
veler yapılmaktadır. 

BELEDiYE SARA Yl 
Eski fuar sah:nında ve Atatilrk hey

kelinln ar~ kısmında inşa&ı mukarrer 
olan belediye sarayının plwı hazırlan -
mı~ ve tasd.k için Ankaraya gönderil
miştir. 

tnpata bu yıl başkmacaktır. P!Jna 

gelen telğrafta bir ingiliz lirasının 

154.12.S franktan, doların 501.67 den 
muamele gördüğü üni tJrkün de 354 
den satıldığı bildirilmiştir. 
Zeytinyağının Ucuzlamak ihtimali Var 

Zeytin yetiıtiren bölgelerden şehri

miz alSka.dar dairelerine gelen maHima
ta göre; bu yıl zeytin rekolteai 700000 
kentali bulacaktır. Bu takdirJe zeytin 

yağının da geçen yıla nazaran bir hay
li ucuzliyaoağı aamhnaktadır~ 

göre belediye sarayı üç kemer {iz;eri;: 
kurulacak, muazzam bir bina oıacıı a~ 
tır. Evlenme dair~i. y.=.ne ayni yet 1,. . ·ıectı> 
kalacak, etraf park h:oline getır: 
tir. 

ŞARAP F ABRIKASI 
KURULUYOR 

1da'e-1zmtr, (Hususi) - İnhisarlar rı• 
si §ehrimi de bir şarap fab~~sı Jttl yııe 
caktır. !--ınun için Bayraklı.lda be§ 
dönümlük bir bağ satın alınmıştır. ıı•· 

F<ıbrika, bağın ortasında in~a 01~ıııı1 
cak 8 sencıle iki milyon kilo şarap~ 011 

ed.~lecektir. Beş yiiz dönümlük bag 
bir nUmune bağı olacaktır. rııı• 

İnhisarlar idaresi, İzmir ve dv'aıre 
dan miibayaa eylediği m'sket veS '\{İl"' 
ıaraplık üzümleri bunrkın böyle .'f' re"' 
dağındaki fabrikasına göndertr.~~e 
Bayraklıda ıaraba tcllvil edecektı'· 

ALMANY ADAN GETIRtLE(;tfC 
TRAMBUSLER 

. p.1. 
İzmir, (Hurns) - Belediyenın >"' 

manya.'dan getirteceği 12 TrarnbÜ5' bil 
F br it'• · kında yol<> çıkarılacaktır. a •. teriıJ1 

trambils ve otobüslerin tarnirı '~ Al' • ·n r 
öğrenmek üzere üç Türk gcncı~ı eôeı' 

.. d •1 • • t...ledıY' manyaya gon erı mesını ..,.. 
istemiştir. fa~' 

Bu gençler, bütün masrafla~ ,e1' • 
· gore~ 'k,a tarafından ven'.lerek staJ ıc ç•· 

. otartı ~i 
ler, sonra beledıye memu~u bele""• 
lışao:.ıklardır. Otobüs fabr!kası~ • 
yenin makine mlihendisinı de 
yaya da-..et etmiştir. t1 

YUKARIMAHALLELERDgS 
SIKINTISI VAR r&s 

rnaın1• 
Izmir, (Hususi) - Son ıa. ..,e Ot' 

İz1J1irin en eısk: sularınd:.n veıır "'""il .. .. a V""~ 1 
man Ağa men balan kurunıag ııı1lı' • 
ıruş, bu yüzden bilh·13sa yuı-arı a dur 
leler halkı susuzluktan. sıkıntıf 
müıtür. balar ı' ' 

Yapılan tetkı~ta göre ınen cni~ıet:i; 
lah cıdilir ve mevcut havuz da g bt11ııc6 
lirse her iki su eski mikdarıtU 
ve füt yacı karşılıyabilecekti:· ıııt'~: 

Belediye, yakında burt.ıd tti~i ıııU ~· 
başlıy~cak ve inşaat devaın e sine şl:, 

··11 •• ıdere ı.ıJ '3etçe de suyu Kızıl ço u bit v 

tacaktır. Projeye göre inşaat ıt' 
çu~ ay sürecektir. . . ele ;çrt'e :,ı 

Boca nahiyesine getırılec l)ı.1 t"1 
yu tef'fJSatına başlanmıştır. 

29 174 liraya ~ıkacaktır· 
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Bir Bizans kraliçesi 
~evd!ği erkekle evlenmek için 
ocasını banyoda boğdurmuştu, 

• Belı;lka P'r. 
• fjrahm1 

lııvıı;.re F"ı. 

•Leva 
l<'ıoruı 

Kron .;ek. 
,;ıUUI l\VUI 

,•ezeta 

• Pa.rta 

• Pengo 1 
84 'IAJ' ..i 14-
22 • 01.n&r ~~.-

t>aı. Yen 
23 • Kroo tneo 82-
10. ::.terUD 632-
8:!, • /Jtm 

:lJ • RankDot 

ÇEKL.ER 
24.4G5 • M&dnO ı:ı dı:ılJ 

Yazan: 
a· erı lıans sarayının en fettan, en ahtak-

hı ~dını Zoi.. Zevki ve sefahati için 
~ 0ır fedakfü lığ; esirgemiyen bir ka
lini dı. En büy;ık zevki ve emeli günle
l'a h3.§ka başka erkeklerin kolları a-
~nda geçirmekten ibaretti. 

et'ke~l~ olduğu hnlde gözüne kestirdiği 
z ~~ ~izlice odasına alıyordu. 

h 01 nın fişıkln.rmdan biri de sa.rayın 
At~~ıın ağalarından Yoanisin kardeşi 

ae! idi. 

\>a~i Mıhaeli o kadar seviyordu ki, 
«i . t huldukç:ı tahtın!\ oturtur, ken -

81 
de karşısır.a geçerek: 

'i;: :Ruhum .. Mabudum., 
ıye tapınırdı. 

Zoı sevgilisine: 

oı;- Swı bir gUn bu tahtın da sahibi 
Sık~ksın. O vakit istediğimiz gibi a -
ler n acığa sevişeceğiz. Bütün gün -

ı)~iz bir arada geçecektir .. 
1Yordu. 

ıe ~liÇe, bunlan söylerken Mihael iee:n seneler bir arada geçiremiye -
danı 1 Pektı.ıa tahmin ediyordu. Fakat 
,ıır~~rındnki knnm kaynaştığı bir 
Jta Söylenecek sözler bunlardan b~-
~~~azdı. 
~ 1 tün gizli aşk sahneleri bir gün 
~a l'a çıktı .lki <;evgili kucak kuca -
~ l!evJ~irken odanın kapısı açılruış ve 
tı, ~ adn.nı.ıanndan biri içeri girmi§ -

Zoı Goğukkruılılığıru hiç bozmadı. 
~.: - nun kardeşine dah& ziya
~ıl <tttldn. B~mı onun kolları aaraı-

()&ôro.dü. 
a§~ gİinden sonra bütün saray Zoi'nin 
ıad;~1nı açıktan açığa sciylemeğe ba§
&ihı.. J)edikodu almış yürUmüş, bir 
dtıY?ıı hnı>erator Romanos da bunu 
lhaıı Uştu. Pakat Romanos kansının 
lıall.:ine inanamıyordu. Çünkü i -
~biı:8! feci hadiselere sebebiyet ve
~eç b dı. Bu-ıu Zoi de hissediyor; er
lı~0r;~1na t-ı · fcrnkctin geleceğini an- I u. 

~\>giua· . ......_ 
13 

ınc. 

eti. l{o llnun önüne geçmek lftzıın, de -
ln.ı~or~:ırn §imdilik söylenenlere inan
lları1~ ' dedikodudan ibaret olduğunu 
>.ı de or. li"akat inanacak olursa ikiml-

Ati~ahveder • 
1lltı ~l korktu. hk defalar kraliçe -
l'irıe get.1az:nı biraz da korkudan ye -
~e bu 1~ışti. Şimdi tehlik(; daha zi
~sirıı lt Wın.Uştü. Zoi nasıl olsa ken -
elldfsi ~r:arabUirdi. Ortada yanacak 

dı. 

l-'e~~i Çok seviyor musunuz?. Di

Zoı b' 
-..... ll ırnz hiddetle: 

l'e ~Uk~dnn §ilphe mi ediyorsun .. di
....._ ~~le etti. 

~lıtıı Yır, bundan şüphe etmiyorum; 
Cevap · t ' -..... 0 ıo ıyorum. 

Ce~ halde s"' l" Se . -1 .. \> e kad oy ıyorum. nı o un -
~~ğiı:tı. ar ve Öldükten sonra da se-

ıııt tıadernk· . 
~ ı~ite _ 1 bırbirimizi delice sev-
t ~:ı.hve~aZtnen ikimizi ayırmak ve-
~ı~alırn nıek istiyecekler, bunu yap
~ı• ....... 

... ırı lr 
....._ Öld" 9zleri parladı· 

ıe ı.t· llrclinı d ~. : . . . 
~ ıtıl\elin • egıl mı sevgılım. Dı-

ettı: boynuna E>anldı ve tek -

~ ....._ l~'lcarnı . 
:..~u Cild"' Bızans !mperatoru Ro-

l :~ ureurn 
ene r "cru . ·: 
ll Cektı. rnıetı: 1mpııra tor zehir-

'U ı:ı -aıdt gır Vazj_ • 
clat · ~~1 feyı Zoi kendi üzerine 
lice;• ~veır~~· . kuvvetli bir zehiri, al-

lı' 1 hekled· lle içirdikten fOnra ne
~ llkat h ı. 

l\tı '\ \rt(>t 
~o~ ~çtiğı h ·· 7ıehir. muavven za • 
~tıoa l'ah alde tesir etmemişti. 

o1'lu. nt rahat ban.vosunda _vı-

Zoi derhal dı~ı fırlıyarak sevgili
sini buldu: 

- lçirdiğim zehir tesir etmedi. Yı -
kanıyor .. Hemen gidip boğalım, dedi. 

Bizans impero.toru banyvda son ne
fesini verdiği an Milıael imparator ol
muş demekti. 

Zoi onu gene tahtına oturtmuş: 
- İşte kral oldun.. diyordu. 

T .\R1H1N garip cilveleri vardır. 
Mihael imparator olduktan bir 

müddet sonra Zoi'den bıkmıstı. Onu 
haremden dışarı çıkarmıyordu. Bu 

w 1 

serbest yaşamaga alışmış olan impa -
ratoriçe ' için demid bir çenberdi. 
Fakat bu hal Zoi'yi büsbütün ateşle -
miş, Mihaelin sevgisini kat kat artır
mıştı. Ne yazık ki, Zoi bundan da 
mahrum kaldı. Sevginin tahta çıkar -
dığı imparator Zoidcn o kadar bıkmış, 
usanmıştı ki; tahtı da bıraktı ve ken
disini bir manastıra attı. Orada öl -
dU. 

- Saray gene hadrm ağasının eline 
kalmrştı. Tahta yeğeni beşind Mihae
' i geçirerek Zoi'yi onunla evlendirdi. 
Yeni kral sefahatin bir timsali olan 
Zoi'yl karşısına alıyor: 

- Zoi~ .:: benim Vasilisam. Bütün 
mevcudiyetim senindir .. Diye ona ta.. 
pmryordu. 

Fakat yeni kralın da aşkı çok sür -
medi. Onunln. yaşamak, taharnmill e
dilmez bir hal almıştı. Kraliçeyi ya -
kalatıırak 'J3UyUkadn mnnnstınmı. ııt -
tırdı; saçlarım kestirdi. 

İmparator Porfireıjenetin kızı Zoi 
ilk kocası Romanos ile evlendi~i va
kit tam elli yaşında idi. Fakat bu yaş 
onu yirmf yaşında, hayatının en kör -
pe devrinde bulunan bir kız gibi gös -
teri yordu. 

Büyükada manns!ınna atıldığı gün 
Zoi'nin mağrur ve mütehakkim ruhu 
kudurmu~tu. Zevk için hiç bir cinaye
ti esirgemiycn kraliçe şimdi her şey
den mahrum, Adanın çırçıplak kaya -
hklnn ile ba~başa idi. 

Şehir kn.rıeıyordu. Halk: 
Zoi anamızı isteriz. Diye bağırışı -

du. 
Zoi tekrar saraya alındığı vakit sev

gilisi ile bir arada yaşamak için Ha -
liç sahilindeki Petriyen manastırına 

kapamış olduğu hemeiresi Teodosyayı 
da getirtti. Her UçU imparator Miha -
el, hemşiresi ve kendisi bir arada ya
§ayacaklardı. 

• • * 
Zoi altmış dört ya~ına geldiği vakit 

de evlenmek istedi. Yeni sevgilisi es.. 
ki gözdelerinden Kostantinoa'du. Bu 
karar, bir facia ile neticelendi. Kos -
tantinosu çok seven karısı Zoi'nin ar
zusunu duyar duymnz elinden alma -
cak kocasmr rehirlcdi. Cinayetler Zoi ı 
için hiç bir ı;cy ifade etmezdi. Kostan
tinosun elden gittiğini görünce diğer 
gozdelerinden daha gene:, daha güzel 
bir gençle I{ostantin Monomahos ile 
evlendi. 

Monoma.hos. Zoi He evlendikten son
ra nüfuzundan istifade ederek Molli
de bulunan ve çıldırasiye sevdiği bir 
kızı saraya aldırdı. 

Zoi bunu haber aldtiiı vakit tekrar 
gözleri karardı. Her ik'.sini mahvet -
meği dUşilndU. Fakat artık ihtiyarla -
mıştı. Acı ncı iç cekti. Belki gözlerin
den ilk defn iki damla yaş akrtarnk: 

- Ben çok, yaptım, dedi. Biraz da 
hana yapsınlar. 

.. fıiiııt"malar 
MEi.EK : Talih f(Üncşl 
SAR,\ Y : Nnpolyonun tnpkınlıkları 
Stl~lEil : Miişkül itiraf 
iPEK : Fnkohnsınaz 
SAKARYA : Uykusuz geceler 
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Zahıre Borsası 
2-3- 9 38 

Bu~dny yumuşak 
Buğday sert 
Arpa Anndol 
l\lısır beyaz 
Mısır s:ırı 

Pamuk Finike 
Tiftik oğl:ık 
Tirtlk mal 
Y:ıpnk An ndol 
Peynir beynz 

Ge en 

Dtı~dny 321 Ton 
Arpa 18!1 •• 
flulgur 15 .. 
Mısır 47 .. 
1ç fıridl'k 47 .. 
Un 157 .. 
Yulaf 40 .. 
Mercimek 5 il 

H.r. Pa. 4' Pa 
5 30 5 82 
5 15 
4 5 
4 35 
4 38 

" -131 - 140 -
122 20 125 --

51 - 55-
3!l u 40 -

Giden 

BuğdRy 50 Ton 
Razmol 301 " le fındık :! 

" Ynpak 38,1/4 H 

Ku~ycml 15,1/4 .. 
ıı,. tohumu 9,1/2 .. 
Kepek 37,112 .. 
Tiftik 14,11• " ------------------------------

lllllllJl ili 1111 

111...11~ 
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KmlEDI: 

lstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatroları 

Saat 20,30 da 

(Bir Adam l'aralmak) 
Dram 3 perde 

\'ozan: Nc?cip Fazıl 

Kısakilrek 

Snnt 20,30 da CDAJ.GA) Komc?di 3 perde. 
Yazan: krem Reşit. Pazar günleri 15,30 da 
Maline. 

TURAN TİYATROSU 
Du ok,am Snn'atkôr 
Naşi t Vd arkadaşlan 
Hakkı Ruşen birlikte 
8 kişilik Matmazel Ml
çe - Pençe! ve Macar 
varyetesinin 1ştir:ıkile 

SAKI.A~IBAC 

Komedi 3 perde 

ERTUGRl'L SADi 
TEK TİYATROSU 

Pazartesi: (Kadıkliy -
Süre)'Ya) da: "Fakir
ler müsameresi" Salı: 
<nakırköy) Çarşanha: 
(Üsküdur) sin~maln-
rında (Bu masal böy. 

1e bitti" vodvil 3 perde 

HAI...K OPERET! 
Bu nkşam: Kadıköy 
Sfireyya sinemasında 

saat 9 da 
E~AİLER 

Operet 2 perde l tablo 
Komedi ı perde 

KO:-\SER 
Orkestra - Bale 

7 Mart Pazartesi akş:ımı Beşiktaş Suat 
Park sincınasındıı &ant 9 da P!PlÇA •• 

8 :ııarı Sah akşamı saat 9 da Pangallı 
J\urtuluş liyatrosunda: E.l'\AILER ••• 

O Mart Çarş.ıınb:ı. nkşaruı Bakırköy Yeni 
sinc?mnda (Pf PlÇA), qrkestrn - Dale ••• 

BUGON KALKACAK VAPURLAR 
Saat ırnpurıın adı Gittiği yol 
9.30 l'§ur lımit 
8.30 Kocaeli Mudanya 

20 Saadet Dandırına 
16 Ese Karadeniz 

18.30 

6.30 
8 

GELECEK YAPURI..AR 
J\ocneli Mudanya 
S:ıadct 

Bartın 

1 
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Suc k ve pastırma 
imalat a eleri 

Belediyece mühim bir 
hazırlandı talimatname 

SıJ.:uk: ve pastrrma gibi <Ct mUstah
zaratı imalathaneleri hakkında yeni bir 
talimatname yapılmış, tasdik edilmek 

üzere şehir meclisine verilmiştir.Bu gi
bi yerler hakkında çok mühinı kayıdla
n ihtiva eden bu talimatname projesi
ni aynen yazıyoruz. 

1- İstanbul şehir hududu dahilin
de matlup evsafı sıhhiyeyi haiz lduğu 
heyeti sıhhıyece tasdik olunmadan ev
vel sucuk veya pastırma ve sair et 
mUstahzaratı imalatha.-ıesi tesis edile
mez evvelce müesses bulunanlar da 
altı ay zarfında imalathanelerine bu 
tali.-natnamenin gösterdiği islahatı ya
parak izin almaları mecburidir. 

2 - İmaHithaneler her vakit tetkik 
ve tefti§e amade bir vaziyette ve müs
takil binalarda tesis olun~.:aktır. 

Evlerde veya diğer aksamı mesken 
eya yazıhane gibi sair ticari işlere tah
sis olunan binalarda veya hanlarda i
malathane yapılamaz. 

3-İmalathanelere gelen taze etlerin 
muhafazasına mahsus frigo tesisatı 

mevcud <leğil ise tel dolaplarda muha
faza edilecek ve ameliyeden evvel baş
ka yerlre konmiyacaktrr. 1ma15thane
ye gelen etler büyiik par:alar halinde 
ise kışın azami bir haftadan ve yazın 
iki gı:inden fazla beMetilmeyecektir. 

4 - İmalathanelerin zemini tama
men ve duvarlan zemisden laakal bir 
buçuk metre irti!aına .kadar gayri ka
bili nufuz ve daima yıkanabilir §ekil· 
de billok veya kare çimento veya s"ir 
mUnasip bir madde ile döşenmiş olaı.:ak 
ve önlerinden kanalizasyon geçen ima
l~thaneler 2 mart 937 tarihli mecaril 
umumiye talimatnamesinin yedinci 
maddesi mucibin1.:e imalathanesinde 
sevk tesisatı ile sekizinci maddesine 
tevfikan meccariye gidecek sular deru
nundaki mevadı §ahmiycyi ayıracak 

hususi süzgeç (goli) !erden gcsirecek 
tevfiki hal'dket edecektir. 

5 - İmalathanelerin pencerelerinde 
(vasistas) tertibatı bulnacak haricen 
tel örgU ile kapatılacak e bu pencereler 
imalAthan.eye kafi derecede ziya temin 
edtt.:cktir. 

6 - İmalathaneler her halde şehir 
suyu tesisatım havi olacaktır. Şehir su 
yu bulunmiyan mahallerde temizliği 
heyeti sıhhiyece kabul edilmiş bir su
yu muhtevi ve Hi.akal bir ton cesametin
deki bir su deposu ile su ihtiyacı temin 
edilecektir. 

7 - imalathanelerde amele için sıh· 
hi şerait daires:nde ve ihtiyaca kfifi de
recede el ve yüz yıkama ve soyunup 
giyinme ve yemek için yerler buluna
\:aktır. 

8 - imalathanelerde çalışan amele
ler hususi iş gömleği giyeceklerdir. 

9 - Ocak veya kazanlar et muhafa
za olunan ve tuzlama ve hazırlama için 
aynlan mahallerden ayrı yerde olacak 
dahil ve hariçteki öuman ve gazatı çı
karacak bacalar buluna~aktır. 

10 - İmalathaneler tam bir temizlik 
içinde bulunacak bakır, kurşun ve tah
ta kaplar istimal edilmiy~.:ek tercihan 
m~er veya çini veya fayans ve yahut 
emsali kaplar ve masalar kullanılacak
tır. 

11 - İmalathaneler yalnız matb;ıh 
tuzu istimal edeceklerdir. Tuz yerine 
başka mevadı kimyeviye kullanılması 
yasaktır. 

12 - Mı:.istahzarat imalathanelerde 
bol cereyanı havai temin eden hususi 
mahallerde kurutu1acal:tır. İmaHitha
nıeler haricinde kurutmak yasaktır. 

13 - Sucuk imalinde kullanılacak 

etlerin evsafı ve ilave eoilt'.:ek tuz ve 
baharat ve sairenin mikdar ve nisbet
lcri derdesti neşir bulunan mevadı gı
daiye nizamnamesine uygun olacaktır. 

Satılığa Çı~lan Mevnd 
14 - lyi iptidai maddelerden ivi 

şartlarla hazırlannuş et müstahzcra
tından: 

1 - Sosisler on beş !Ün, 
2 - Salamlar üç ay, 
3 - Sucuklar altı ay. 

4 - Past.rmalar dokuz ay, 
S - Kavurmalar bir sene. 

kün olduğundan bu müddetlerin mU
rurundan sonra satılmaları yasaktrr. 

ıs - Toptancılarla imalathaneler 
bu müstahzeratt ancak soğuk hava o
dalarında veya dolaplarında bulundu
rup muhafaza ctmeğe mecburdurlar. 

16 - Bilcümle et mütahzeratmın ii
zerine bunJan yapanların isim ve ad
resleriyle bu maddelerin yapıldıkları 
tarihi gösterir birer etiket ve kur~un 
mühür koymağa mecbur olduktan gibi 
bayiler de bunları hüsnü muhafaz.aya 
mt•.:burdurlar. 

17 -- Perakendeciler bu müstahze
ratı rutubetsiz, tozsuz sineksiz yerlerde 
olmak üzere tüllerle veya şeffaf ka
ğıtlara sanlı olarak açrkta bulundura
bilirler ve yahut camakanlarda teşhiı: 
edebılirler perakcndedlerin buz dolap
lan olmadığı takdirde ancak: bir hafta· 
hk sntış kadar malı dükkanında bulun
durabilirler. 

ı 8 - İmalathanelerle toptancılarda 
soğuk hava odaları veya dolapları için
de mUstahzeratı muhafaza. etmeğe 

mt•.:burdurlar. 
19 - lşbu talimatname tarihi neş

rinden itibaren 6 ay sonra meriyül P.:
ra olaca.katır. 

lstanbul .4.sliye Mahkemesi Altıncı lJu. 
kıık l)airesinden: 

lsmcl tarafından Bey:mdda Kosknda 
Sucuh;.ı51 sok:ıE:ıııda 1 No. hı hnnede snkin 
d:ıvncı nıezburcnln koc:ı.sı lzzctln snibll
ğinc hilkum vl!rilmcsi hakkında açılan d:ı.
vnnın yapılan mı..hnkcmcsinde: muma4 
ilcyh lzıetin 20 sene evvel muhaeır olara!C 
Pcrc\'czeden lstanbula geldii;i ve bir nY, 
drn acı mczburenin el'inde oturduktan son. 
ı n k :ı) bolup h:ı)at ve memalının meçhul 
oldu~u dinlenen şahlllerin şahndetiyle an
Jnşılnı:mnn mebni K. l\l. 32 el madde l se~ 
r ğlncr mumaileyh Perevezcli lzıetin ha
yat ve memn ın<lan malüm:ıttar olanların 

1mnlıkemenin 937/ 2186 ddsynsma 2ll - S -
938 ınrlhinc kadnr bildlrmeleri ikinci de
fn olarak ilanen tebliğ olunur. (Y. P. 2025) 

lstanbul 3 ıiııcü icra Memurluğana: 
Bir borçtan dol.1yı ve paraya çevrilme. 

sine k..ırnr verilen nltı parçadan ibaret ye. 
ni oda lnkımı \'e büfe ve sair eşya 18 - 3 .. 
938 tnrllıinc mfisadif cuma günü saat on
dan on bire kııdar Beyoğlu ~ahamnm1 
Ağaküllıııni sokaliında 16 numaralı Serop 
npıırtımanın önünd~ acık arttırma su
reliylc sıı tılacıığından talip olanların yev .. 
mü mezkörda mahallinde hazır lıulunnea'li 
huzura milracant eylemeleri rica olunur, 

Dosya No. 9375303. (24791); 

Kıitahua Sulh llukuk llakimlivinde.n: 
Lain Jlliseyin paşa Jıf. Hacı Nuri varis

lerinden Fatma, Münevver, ölü Rıza karısı 
Sıd ıl n ve snirenin şayfnn mutasarrıf ol
duklrırı mnhall~i mezkürede k!Un hudu( 
ve cır•sııfı ı;nfrcsi şartnamesinde yazılı 500 
lira muhnmmen kıyme91 hnlen ikiye mfin. 
kasim hnne kııbili taksim olmadığındaıı 
satılarak parasının pnyl:ıştırılmasınn dair: 
verilen kararn binaen 29 - 3 - 938 salı gü. 
nil S. 14 de nı;ık arttırma suretiyle satıla .. 
cnktır, arttırma şartnamesi 25 - 2 - 938 d~11 
flilıaren nçıktır. Almnk isteyenler % 10 
nisbctinde teminat \'erirler. Muayyen gün .. 
de U'iulcn hnğırltırıldıktnn sonra en çok 
nrlırnnın üzerinde Lırakılır. Müşlcri Y.:'

rilcn mihil zarfında par:ıyı ,·ermezse ilıa
lc hozulnrak 15 sün müddetle yeniden mü
znycdeye konulur. nu ikinci artınnnda en 
zlynde nrtıranın üzerine ihnle olunur. İki 
ihale arnsındnki fark ,.e Caiz önce ol:ın .. 
önu tahsil edilir. Bu gayri menkulün lhn
lc"inc kadar birikmiş maliye ve husust 
muhasebe, belediye, evkaf borçlan ile 20 
s~n<>lık ta\'iZ bedelleri dellaliycs~ alana ait 
tir. Muşteri şnrln'Ulledc yazılı şeraiti tıı.
ınamen kabul ve itiraz hakkını iskal elmiş 
sayılır. Faz.in mollımot edinmek isteyen
lerin mahkeme lıaşkAtip muavini nezdinde 
bulunan dosyadaki şartnameyi okuynblle-
cekleri.. (24 i92) 

Z A l' 1 
Hayri, Araboi11u acenıasına bağlı Ame

rika lınndırolı Exhibilor vapuru 39 uncu 
seferi ile nnınımn selen S. F. mnrkalı 3 
pnrça CŞ\ :ıy:ı ait 200G2 numara Ye 15 - 2 • 
03S tnrihli ordiııoyu kaybettim. Ycni:;ini 
çık:ırnı:ık üzere kanuni muameleyi yap. 
makta bulunduğumu ve işlıu ordino)"U kim 
se)c ciro etmemiş bulundıı8umu ve işbu 
ordinonun kıymetten sakit olup zuhurun .. 
dn billiln mcsuliyetin tarafıma nlt buluna .. 
c:ığı mn olunur. (Y. P. 2026) 

Bakırcılarda Salll Franko 

OSMAN OFLAR 
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. .1 h k ·· Subayterfi 
ıngı tere arp uvvet-= listesi 

lerini arttırıyor 
Bu yüzden lJeni bütçe milyarı aştı 

Lodra: 2 (hususi) - Gazetelerin 
bildirdiklerine göre, milli müdafaa tah
sisatı arttırıldığı için 1938 senesi büd
cesi bir milyar isterlini geçmiştir. 

Donanmanın hava kuvvetleri için 
ayrılması derpiş edilen 5718000 ister
lin, ve istikrazlar -için ayrılan 30 mil
yon ilave edildiği takdirde gt:lecek ma
li senede hava kuvvetleri için yapılan 
b:idce tahminleri 1 milyon 502 bin is
terline baliğ olmaktadır. 

Donanmanın hava k'tlvetleri için ay
rılan tahsisatta 1S18000 isterline baliğ 
olan bir fazlalık vardır. 

1935 nisarundanberi ana vatan hava 
kuvvetleri 52 filodan 123 filoya çıka
rılmıştır. Bu filoların 68 i bc>mbardı· 
man, 30 u muharip, 15 i keğif ve tor· 
pille bombardıman, 10 u ordu ile teş
riki mesai birlikleridir. 

Donanma ve deniz aıın hava kuv
vetleri de arttırılacaktır. 

Orman kanununda 
Köylüye yüklenen bazı 

mecburiyetler değ·ştir.ldi 
Ankara, 2 (Teh~fonla) - DUn Ka

mutaya verilen bir Hlylha ile, orman 
kanununun 7 ncl mnddesl değiştiril
mekte ve bir murnkkat madde de 1-
JA\'e edilmektedir. 

O maddeye göre ormanların yakı
nında yaşayan ve odun, kömUr sat
makla geçinen köylUler buralardan 
faydalanabilmek için artırmalara iş
tirak etmek ve mukavele yapmak 
mecburiyetinde idi. Bu mecburiyet 
köylUnUn birçok ?.aman ve emek sar
fını mucip oluyordu. Hükumet ka.
nunnıı ilk tatbiki yrlrndakl tecrübe
lerden sonra, bllhassa k~ylilye alt 
mecburlyetaleı1 hafifletmeye karar 
vermiştir. 

Bazı tabaka köylülerin kendi ihti
yaçları için istifade edeblldlklcrl or
man enkazından maada ormanlara 
zarar vermeden topladıkları ve ev
lerine getirdikleri kuru çalı, ~rrpı ve 
döküntü halfndeki dağmtılardan da 
para alınmaması, ve sırtta nakledll-

OrtadıP k~yhol dukJ.an sonra 
Romaaa bulunan 

SovyetlerlÔ Bllkreş 
işgüderi 

Musoliniyi 
ö!d ürecek miş ! 

Sofya, 2 (Hususi) - Bulgar gaze
telerinin Londradan alarak yazdık

larına göre, Bükreşten Romaya gön
derllen Sovyet sefarethanesi memur
larından birisi, Butenko'yu Roma
Cla görmilş ve hakiki o olduğunu 

anlamıştır. Deyll Telgraf gazeteıııt
ntn yazdığına göre, Butenko Musoll
niyl OldUrmek maksndfyle, Stalintn 
ıtjanı olarak sureti mahsusada ter
tip edilen bir plft.n ile Romaya kaç
mıştır. 

İtalyanların bu şüphesi Uzerine ef
klrıumumfye heyecana dUşmUştür. 

Bunun Ozerlne İtalyan hükfımetl Bu
tenkoyu ~lrllyada kOçilk bir adaya 
nefyetmlştlr. 

---<>--

B. Menemencioğlu 
Ceneoı eye gitti 

Cenevrede Hatay intihabat nizam. 
.damesini yeniden tanzim için 7 mart
ta yapılacak olan komisyon müzakere
ler:nde bulunmak üzere hariciye ge· 
ııel sekreteri bay Numan Menemenci 
oğlu, yanında müşavir olarak, had.:iye 
vekaletinden Cevdet, Tarik Emin, ad
liye vekaletinden hukuk işleri m:idil
rli Şinasi, hukuk profesörlerınden E
tem Menemenci oğlu, dah!liye vekAle
ti ıube müdürlerinden Mehmed Ali e 
~ntalya saylavı Tayfur t-ulunduğu 

halde dün akşamki ekspresle Cenev· 
reye hareket etmiştir. 

-0--

Akrep sokmasına 
llftç bulundu 

Paris; 2 (A. A.) - Fransız tıp a
*ademisi Cezayir Pastör enstitüsü dok 
torlanndan Serjanın ekscrıya ölümle 
Mticelenen akrep sokmasına karşı keş
fettiği bir aeromu Tesmen kaydetmiş
tir. Vulyetleri llmidsiz olan 33 vaka· 

dan bu aerom muvaf-

ği takdirde tezkere aranmaması da 
bUkümetçe yerinde görülmUştUr. 

LAyibadakl değlşikllk bunu da te
min etmektedir. 

Ormanlara bitişik olmıyan sahipli 
arazi ilzerlndekl ağaçlar ve ağaçcık
lar ormandan sayılmazsa da kesilip 
nakledilmeleri hususunda umumi 
ormanların korunması bakımından 

bazı kayıtlar konulmuştur. Bilhas
sa orman teşkllAtı ve koruma krta
larc, bu gibi ağaçların nerede, na
sıl kestıdlğlnl ve nerelere götUrüldU
ğilnün kontrol edilmesi mecburiyeti 
vardır. Bunun için sahipli arazide 
kesilmeden evvel keşifler yapılmak
ta ve nakliye tezkereleri verilmekte
dir. Bu muamelelerin iş ı;ahlplertne 
bir mllkeJJefiyet yüklememesi yerin
de görüldUğUnden lA.ylhaya bu keştf 
ve tezkereler için hiç bir masraf a
hnmaması esasını temin eden madde 
de konulmuştur. 

Aimanyadan 
Avusturya ya 

(Ü$lrnnı: 1 incidr.) 
Londra hadiseleri Almanyanın ıiddet
li hareketlerini tacil etm.iı ve İngiliz 

başvekilinin büyük düıüncesi ile Bre
nerin müdafaasına sevkedilmek istenen 
İtalyada, Hitlere bir zafer isti!d>ali ha
zırlanmaktadır. 

Avusturya-Macar T emaılan 
Viyana; 2 (A. A.) - Macar hariciye 

nazın öğleden sonra başvekalete gele
rek başvekil Şuşninğ ve hariciye na
zırı Şmid ile uzun uza.dıya görüğmüı
tür. 

Yarın Budapeıteye dönmesi muhte
meldir. 

Adliyede ter/i listesi 
Ankara, 2 (Telefonla) - Terfileri

ne halen kaz.at ve inzibaU bir mani ol
mıyan muavin hakim ve müddeiumu -
milerle hakim sınıfından sayılanlar -
dan 1938 sonuna kadar terfi müddet
lerini bitirec~klerin sicil sıra numara
sı itibariyle isimlerini gösterir liste 
hakimler kanunu mucibince adliyece 
her mes!ek sınıfları için ayn ayn ha
zırlanarak bugünkü resmi ga.mtede 
neşredilmiştir. 

Kendilerini terfie şayan gördükleri 
halde bu listelerde isimleri bulumnı -
yanlar bir ay içinde ayırma meclisine 
yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. 

YENİ TİRAN ELÇtM:tZ 

Ankara, 2 (Telefonla) - Yeni Ti -
ran elçimiz B. HulUsi Fuat yanında el
çilik katibi B. Hasan Cevatla, memu
riyeti ba.~ma , gitmek U:zere !stanbula 
hareket etmiştir. 

~den Amerlkaya elçl 
Londra; 2 (hususi) - Deyli Skeç 

gazetesinin haber verd:ğine göre Eden 
(i.den) İngiltcrenin Vaşington elçiliği
ne tayin edilecektir. 

Siyasi mahafilin kanaatine göre, bu 
suretle eski İngiliz har:t.:iye n:::zmna 
aaemleket siyasetinde kendiaine uyiun 

Yeni bir U\ylba 
hazırlandı 

Ankara, 2 (Telefonla.) - Subay-
lara mnhsus terfi kanununun bazı 

maddelerini değiştiren kanunun bi
rinci maddesinin değiştlrllmesl hak
kında hUkO.met taraftndan meclise 
bir kanun IA.yihası verilmiştir. 

La.ylhadakt esaslara göre. hiç bir 
subay mensup bulunduğu sınıf rüt
besine alt mliddetln en az Uçte biri 
kadar blHltl hizmet etmedikçe ter
fi edemlyecektlr. Sınıfta kadro mu
clblnce rütbesinin mukablll kıtaat 

bulunmayaıtı subayların terfileri mA
fevI~)erinden alacakları sten üzeri
ne yapılacaktır. 

Harp akademisi ve yüksek leva
zım mektebi tahsilinde bulunan su
bayJarla kurmay sltajlyerlerl ve su
baylarının akademiye ve yüksek le
vazım mektebine gireceklerin de bu 
mektebe girmeden evvel tahsil esna
sında ve sonra memur Pdlleceklerl 
muhtelif muharip kıta komutanlık
larında levazım sınıfı için kıta sayı
lan yerlerdeki hizmetleri de kıta hiz
metlerinden snyılacaktır. 

AlelClmum muavin sınıf mensupla
nndan harp akademisini muvaffa
kıyetle bitirenler piyadeye geçebile
ceklerdir. Bu naktıden önce mua
vin !!ınıf kıtalarında geçen hizmetle
ri kıta hizmetinden sayılacaktır. MU
tehassıs. tabtb, baytar ve kimyager
lerin hastnhanelerdekl hizmetleri 
kıta hizmeti olarak kabul edilecek
tir. 

Harita, harp sanayii sınrflanna 

mensup subaylar sınıflarına alt kad
ro dahflfnde mafevklerlnden alacak
ları sicil Uzerfne terfi edeceklerdir. 

iskan edilen köçebe 
ve aşlı et e/radı 

Ankara, 2 (Telefonla) - lskan e
dilen kijçebilei'liı 4ltketlik niua.fiyeti 
hakkında.ki kanuna ek olarak hazırla.
nan layiha. Meclise verilmiştir. 

, Uyihaya gÖre, memleketimizde bu
lunan göçebeler ve aşiret fertlerinden 
hükf:ımetçe iskfuı edilenler yerleştikle
ri yerlere vardıkları tarihten itibaren 
ihtiyata geçebileceklerdir. Küçük yaş
ta olanlar da muvazzaf hizmetine tabi 
tutulacaklardır. 

Askerlik çağında olan ve ihtiyata 
almmıyanlarm muvazzaf hizmetleri 
mezkıir tarihten itibaren iki yıl ge -
çiktirilebilecek ve hizmetleri, en ya • 
kın piyade kıtaalnnda yaptırılmak ü
zere, altı aya indirilecektir. 

Bunlardan, nüfusa kaydedilmemiş 
olanlar gizli nüfus cezasına ve hiç bir 
harca tabi tutulmadan nüfusa kaydo
lunacaktrr. 

Kendilerine verilecek nüfus cüzdan
larından da para alınmıyacaktır. 

YENl TİCARET ANLAŞMA
LARIMIZ 

Ankara, 2 (Telefonla)' - Atinadan 
dönen İsveç sefiri yeni yapılan Türk -
İsveç ticaret anla.5tllası üzerine tadi -
lat yapmak üzere alfiltadar makam -
tarla temastadır. 

Söylendiğine göre, İsveç ticaret an
laşması meriyete girmeden evvel ls -
veçten Türkiyeye müteveccihen yapıl
mış olan sevkiy:ı.tm yeni anlaşması da 
tesbit edilen klearing ''plafon,, lannı 
mahsup etmeden ithalleri kabil olabi
lecektir. 

Avrupa ile yapılan yeni ticaret an
laşmasl mucibince yumurtalarnnız i
çin kontenjanların Avusturyaya ithal 
müddeti 31 Marta kadar uzatılını§tır. 

Romanya ile hükiımetimiz arasında 
imzalanan yeni ticaret anlaşma.smm 

tatbik edilmesine dair olan layiha hü
kumet tarafından meclise verilmiştir. 

MERKEZ B~'\JKASI MÜDÜRÜ 
LONDRAYA GİDİYOR 

Ankara, .2 (Telefonla) - CU.inhuri
yct Merkez bankası müdiirü bay Sala
hattin Çam, Londrada müzakereler -
de bulunan banka müdürleri heyeti -
miı.e iştirak etmek üzere, bugün An
karadan harc!:ct etmiştir. 

B. Salfthattin Çam, Londrada bil -
hassa İngiltere Bankası direktörü B. 

iş Bankası 
ikramif esinde 

kimler kazandı? 

lşbankaaı cari heıab piyankosu çekiliricen ve kencliaine bin lira isabet eden küçiilı 
Nemide 

TUrkiye ft bankası- (Kadıköy> 
nın küçük heaablar 500 er lira kazananlar: 63 58 tsırı;il 
ikramiye p11nınm Bursa, 858 Maryo 1stavridi Galata( '* 
1938 birin.:i kqide- mir) 
si 1 martta banka u · A~· 
mumt merkezinde 250 ,er lira kazananlar: 850 Alı o.ıı:· 

na, 57917 İnayet İstanbul, 11249 
ve noter huzurunda tay Akkend Beyoğlu. 
yapılmıştır. . 
Bu defaki keşideye 100 er lira kazananlar: 't 

en az elli lira mevdu· 4775 Necibe Ankara, 28629 f{attt~ 
Bin lira ikramiye atı bulunan yalnız Demirta• Ankara, 1244 Şevki özk 7 Nec•• 
clüıen Sabri O çer kumbara aahiplen Afyon, 715 Akif Erzurum, 1183 9' 
değil, fakat kumbuası olmayıp da idi· ti Kayseri, 782 Mustafa Malatya. 

31 er 
çük cari hesabı olan tasarruf sahiple Hasan Konya, 1493 Rana Zakir ~ ce1 
ri de iştirak ettirilmittir. ıin, 896 Mehmed Ordu, 392 Ali ön 11'• 

Bankanın 1938 ikramiye pllnma a- .Ödemiş, 2854 Nevvare Cemal Sa ft{I 
yırdığı 28600 liranın 8500 lirası bugiln- ıun, 1525 Ali Şefik Trabzon. 195

4 d. 
kü keıideye tahsis edilmittir. ve 95 ki- Zaim Zonguldak, 159 Hfüna BeYar;0~ 
§İye muhtelif ikramiyeler isabet etmiş· 76356 Nipn İstanbul, 62139 Ar~~3o 
ti• İstanbul, 17180 Lamia Beyoğlu, 45 • r. • 

Kazanan hesap numaralan, talitile- Dr. Halil latanbul, • • • İzmit, ' 

rin isimleri ve bulunduktan tehirler hmir. l'irt 
aıra ile ıunlardır. . Ayrıca on sekiz hesaba c-llişe~ ~t 

1000 er lira kazananlar: 4107 Nemi- .,e 64 hesaba da yinni beşer lira~sa 
deDan'.t (Ankara\ 6188 S:tbri Üçer etmiıtir. ~ 

teri kendilerine izahat vermiştir. ~ ________________ _:_ _______________________ ~ 

misakı 
t<i11tllf 

nomtk cevher alınsın. Vakıa ııtll1J 

Balkan~ıların yeni 
(Vstyanı 1 inci trayıfada) \ 

kan gazetecilerinin iştirakiyle kabul 
olunmuştur. 

Atatilrk cihan tarihine mal olan o 
bahtlynr insandır ki hiç bir ,·akit lm
kt\.nsız işler arkasında koşmamıştır: 

onun ele aldtğı herhangi bir iş llk 
zamanlarda birçok kimselerin gözti
ne bir hayal gibi görünmUş olsa bile 
neticede fiili eserleriyle ~alma ta
hakkuk etmiştir ve o va·kft AtatUr
kUn teşebbUslerlnl başlangıçta im· 
kdn hudutları haricinde g-örenlcr si
yası bir mucize 11c karşılaştıklarını 
ftlrnfa mecbur kalmışlardır. ı;:ayet 

bugün Balkanlılar için yeni bir mi
sak olmak üzere Atatürkün göste.rdt
~t yent tdenli gil;:f"l, fakat tahakku
ku zor bir hedef olarak göre~ler ve 
dil~Unenler varsa hükümlerinde tsU
cal etmemelidir. Bahusus Atatürk 
bu idealin tahakkuku için öyle uzun 
zamanlar beklemek Ja.zımgelmedlği
nt ve gelmeyeceğini de açıkça söyle
miş: 

- Her halde hcklNfü'..rimiz parlak 
noünler bizlerden dahi uzak dcğil

diı·." 

Demiştir. 

Eh·Prlr ki Balkan birliği idealine 
temel taşı olarak geçici politika hA

vamh lttllttır ·ve eto-

ve ekonomik cevherler Ue J3B ştır· 
blrllğfnln temellerini sağtaın~~JlllW 
mak fikri daha evvel de düşUP bırJI' 
tur. Bu maksatla Balkan ba.51~1< ıtoıı· 
ği ve Balkan Antantı ekonoın 

11
a,tlllt' 

seyl gibi ikinci derecede teşkt şoııtı 
da vücuda getirilmiştir. Faka teşııl• 
da kabul etmek lftzımdır ki bll 001" 

. t 
lAtların faaliyetlerine, yab0 bll<ııı' 
rın verdikleri kararların tat göste' 
icap ettiği derecelerde ıı.I~ıta ek ff" 
rllmemlştlr. Atatilrkün yn~s etler" 
şatları bu sahalardaki faal r"ıJ'.lctll 
yeni bir hamle vermek için lt\ıııt• 
bir işaret olarak telA.kki oıunıı 

-o-
EYÜP HALKEVt:NDF.İ 

KOMlTE SEÇIMt 

Eyüp Halkevinden: eeÇttı1l: 
vimizin şube komitala.rl te ev l1 

Mart 938 Pazar günü saat ı4ıere ~ 
nasında yapılacağından şu~ ..;z. 

. · dıle' • fi" lı Uyelerimizin gelmelerinl .. ı,erit 
Dil, tarih, edebiyat, ar, gö5 ~ 

beleri saat 14 te. ıeri 
Spor. sosyal yardım şube 

15 te. ?>Cleri ,,, 
Hıtlk dershaneleri kurSll şu 

at 16 da. _.w.ıerl 
Kita.pa&r&Y. ve Yayın~ 

1-41. 



"!o s1 YAZAN; Turan Aziz Beter 

• 
IYU ta o 

• ç yr 1 
Her nıav.:ime göre bir eğlence 
ş ~hri o:an Holivut, bilhassa 
ç·ç ~ bayram~n ;ja neşe~enir 

İlic' 
Card iCll.rdı ılk defa olarak Holivudda } !erinden bahsedilmesinden ho~l:ınır • 
bey en :Party'dc gördüm. Zayıf, uzun la.r. 
dertı sevimli bir adam. Yanında bira-
h_. ~e Vardı. İ~eri girer girmez haber XXlll 
Stratotnfa yayıldı ve etrafı alındı . 

.:ıfer,e h ı b·ı ''I d Oltn3 : aya.en ı c a.a m ar Par!aT; cğlcııoc şchrf, Foothil or1;es-
lc:ı Yan bır,o~ z:.ippc1cr akıllarına gc- lrasl · Canlı sali[J · Gül panayiri · Bir 
ı~ sualleri l d • ld ' , , 
'llSanı soruyor ar r. l ı ızlar da aylık donanma; /ı.'oeı babatı:n 9ezi11t~ 
Yıt c.ı ar;n bulunup bulunmadığına, a- 1 si; Kafil<nJe Tc:mıcr işlfra7;; cderY So • 

b dıi!p d"l . •. b .. 1 b' 
a~Yah gı ı mıyccc;,me oy.c u kal; a~a"larmm <tonatılması · Nur de-
d 'lt.e ,..rl· k · t · · t d · • · 1 • ' llır bi " •ma · ıs eyıp ıs eme ıgıne n~~ nasıl olıırt Noel gecesi; Nasıl ba§-
ta c nl~rcc sualler. Profesör bunla- 1 lar na..crıl biter· l'arama .. zar listesi· 

evnp b'' · b il , ' ' .. ' l'llıı~ı . 1 e \'crmıyor, a~ını ~n a - Us l'lar listesi· Scnebcun nasıl gerer· 
'a 1kt f ·ı d Y ld z1 b • - ' .. ) ' ~o~ 1 ... , a eyı yor u. ı ı ar unn Es7:i sene nasıl yal~ılır · Plaj sefaları· 

'- · tıı:ar a ç·· l •· k d"l · · b ' ' qUku • r. un tU en ı erını azan insanlar nasıl tavlanır· p1ôJ eg·ıence • 
d ırct re·~ı · d d h "k k d ' ~de.. ı.., crın en n n yu ·se a - wrina sarfetlile1ı paralar· Çeneden ka. 
h Ck kn"' . 1 d A / 
t•alıların "'3~, şı~armış ar .ır. vru· zanılan pa,-alar nereye gidcr1 De;ıiz. 
~%esin ke~dı erıne. ehemrnıyet \'Cr • de T•ıy1neti11iz uasıl ölçillilr 1 Gilzellik 
lıtaıı e. \ e snymamasma dayana - müswrıl:.aları ve neuilcri · Zar<Jfet mü-
•· ll' sın; , . l r· k d'd A I ~Yl\ : . r.enır er. ı ar a ynş- aaba7:aları: Canlı mayo rekldm1arı · 
11 ınbı hi b. · · t k' ' eye, alak ç .. ırını ammıyor ve ım- parlak Mel:silva alemleri; Ekspres et'-

li~ , a gostcrmfyordu. lcnme. dairesi; Kumardan kaza.nanl.ar 
~~,~3ın~ büytik blr. Iakaydi ile mu - nerede eğlenirler 1 A mcriT~a ynnrırı; 
otla J edıvordu. Inlıkt>m almak için Ameril:.ada zeııcilerin hali,· Linç fa • 
ltr. OSl - mecnun - l:iknbını taktı- cial<ırı: A mcrika yolları, zenci klisele-

1 le rinde Tilrl.-111e: S(l,'Jdr.fine yapıU:ın ayin 
8t zavnlh profesörUn Holivudda ve clı!rtlar: Me ico City. 
bı ı-"'ttnı.ıe yıldız1 :ı.rdan :ı1d:ğı rütbe Holiv.u en parlak eiY!:?ncelerle ya -
\>Jııaı,. l-lo!ivud yıld•z'arım çok sc - şanılan bir fchlrdir. Her mevsimin 
bıı- Jı. erı ve her bırini isml!e tanıyan kendine has bir takım malfım ve ma -
tal'l'~ tncriltalr vardır ki o da meşhur ruf eıl'ilencelcri vardır. Her sene bun-"l'ec· ""- o 
Lı11db~ ~ uelles !..indberg'dir, lara bir takım yeniiikler i'ave edilir. 

~ll:ı1rı k~rg karısı; 1e buı:~ya.. gel~iği Eğlence mevf:imf yoktur. Mevsimin 
l~r n-;b.Ynmet kı.ptu. Çun1rn bu ote- cğknceleri vardır. 

t L b· ı de;;··a· l{ a· ı-4-ft , 
·•ıııiy . 0

1 1
• en 1 ır •1.(1.Şıarmın Holivud buradan Hi"'hlnnd AYenue-

tt a tını rol · •f '3T h · ·ı 0 

h-1 l 1 t 1
) 1 ıyor, .cpsı 1 e ay- ya saparak bir çeyrek kadar yaya yii-

ıı~~ .l.tnlaşıyoı· ve mu,·affakiyetlc 
r , ~ 1t•a rüdUğünliz zaman burada tabii bir 

() • cını 1".ı son fi!-nlcrinden bahsede- Amphitheatre bulurımnuz. Tabiat gii-
()1'1ıı :trı tebrik eoiyordu. 

tı.nı 1 ~t~a Lindt:eı zin komplimanln _ ya biltiln hır.elfltlerlnl bir araya top • 
r.ıb· · • 11·1 · • lamı,.., burada yer yüzUnde bir cennet 

SIR 
yaratmıştır. Bütün yaz geceleri en 

büyUk eğlence artistler tarafından The 

Pilgrimage Play denilen Haueti İsa-

nm hayatına ait bir oyun oynanır. Bu 

Almancadaki Aberammergau eserinin 
bir minyatilrüdür. O kadar maharetle 

oynanır ki, insan kendi .... inin o devirde 

yaşadığını zanneder. 

(Arkası var) 

• 
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Erkek öğretmen okulu 8atınalma 
t.omlsyonundan: 

Okııl talebesi lcln 500 metre yerli elbiselik kumaş 1 - 8 • 938 pazar• 

t~I giıuU sant 14 tc Ca~nloğluııda ı .. ıseler .Mulınsebeclliğlnde okul sattn 
alma komlsyonu tnrafınrtan aı;ık eksi itme ile ihale edilmek üzere münaka. 
ı:;aya. konulmuştur. Muhnııımon fiyatı 4&0 kuruş llk teminatı 1G9 liradrr. 
İsteklilerin şaı tncmeyl günnek için Acı bademde bulunan okul idaresine 
VH eksiltme için belli gUn Ya saatte teınfnat makbuzu tlcaret odası cari yıl 
hclgeıııt llo komisyona. nıllrarautları fldn olunur. (886) " ı aev· "' erı zaman bir küçük çocuk ~ 

ıniyorlardı. ------------------------ö-L_O_M __ P_R_O_V_A_S_I ____________ _ 

A.n,'l'lSTLER!N EN COR 

/... . BkJGENDtGt ŞEY 
ı.. l'tıstter 
~clell d . muvaffak oldukları film ~ 
ta htarıın <ııına bahsedilmesine ve poh -
t' nr da asına bayılırlar. Bu onların 
~~ can t'tıarlarıdır. Bu damarla onla-

''°" il do b noktalarına erişebilirsiniz. 
.. ~~kıı. Unu bildiğim için hep~.ini. 
"ır .rede 
ı~r·ı~ .• derdi en çok sevilen yıldız siz -
t ·ile l'!Uf Ilı. Ve bu cUm!e ile ta kalp
f~~:rcıırrı. ~~ ;c1:rek dostluklarını ka . 

rııa ~ •ıerınc davet edilmek ilti -
~ ~ .. l~rı llıhar olurdum. 

~\.; ~l/f~~kgittiğim zaman da, ne ka
~ıı~l' l~ah dlcrfnı kendilerir.e tekrnr 
rı~taltıa/ er; ve Türkiycye ge1mck1e 
~.~l S()~li .rnı Çok bahtiyar edecekle -
'l'il'd· l'erek 1 . • bav ırn. B on an çocuk gıbı sevin. 

lıtıa a lr,ınde u sayededir ki samimi bir 
l'aı- tıau 01 sant'erce görUşmek fırs:ı
\>0~ ?'uhtarıUr, istcd!ğim suaJ1eri so -
~tı ~a bir nı rtnlamağa çalışırdrm. 
~a : bır ar~~eteci için başka bir su
~ıı rt\kln ·5tln husueiyetini tanıma-
>. ~a h Yokttır -u· b' "d ~ı aber · Qıc; ır yıldız stu -
~~~! da"et Verrnckslzin evine bir ga-

ll ederek onunla görUşe • 

t'rıa.ı:ıl:!:len hUt 
t"rıa.,. atrn~n Un Ylldızları bu zayif da-
~ 4i~ lllu\·a~?ka.knhyarnk iyice tnnr -
~hi tcrı iyj k ol~u.~tum. Eirçoltları 
t't ı ~ll'b-ur el .~1Plıdır. Zlnneiiildiği 
~b at'a e1ıldir ve yalnız göste -

a l'U ecverıe t tle 
1 

1
t eı~ trör '. ve olduklannd:ın 

'~ l 8okaı Unıne~e çaı?.,ırlar. 

I' "n •,: i h<ıyatt~tTır. Fa~.t öy1ec:e bayatta de\•am etmesi de 
t • ::n ·n !;ana, sen n hareketlerine bağlı bir şeydir . 

Coni, gözlerinin önüne abanrru§ h'.r sis tab.ıkneını da~ 

ğ tmak istiyormuı gibi başını iki yana hızla salladı. Adet! 

ni topladı . .l\I-ırç t•=mdi acı19t bir ifade ile sözüne devam e· 
d'yordıı: 

- Anlamıyorsun Coni 1 Anhyam=ızsın 1 Ben onlan 
<.:l:IUrmezdim. Fakat öldürmeğe mecbur oldum. On sene • 

cl::nheri .. Tam on senedenberi kanmu emdiler. Ne yedi· 

ğim:, ne :çtiğimi, ne yaşadığımı biliyorum. Buruı da bir 
sebep Kent'dfr .. l Mensfild Kent .. 

T~rans Marc;'ın sesi, ııimdi daha vahşi bir ahenk pey· 
da etm:şti: 

- On iki Eene ön:.e, diye devam etti. On ik' sene ön
ce, cfaha h'.z, Yeyl "UnivesiteE.'.ndeyken, civardaki meyha -

n::'erden biri, talebeyi türlü dalaverelerle faka bastırıyor. 
soyup soğan:ı çeviriyordu, B'.z, o meyhanenin sahibini 

' korl;utmak Uzcrc sahte bir baskın yapmak istedik. I'h ge-
ce. Us kişi oraya g'.ttik. Otomobille gitmiştik. B~n direk~ 
siyon::laydım. Yüzler' ni kı:men mendille örtmü§ olan ar· 

bd:ş1arır.ı da, .arkad:. oturuyorlardı. Vakt:ıl 1, meyhane
n n, daha doğrusu b~takhanenin önüne geldik. Hepimiz 

b:rJen otomobilden athyarak ıçeriye girdiJs. İçexıde bir tek 
mtiş•eri vardı. Alclırmadık, zaten gaspettiğimiz parayı 

t~krar geri verecektik. Maksadımız, battkhane sah:bini 

k.,:kutm.(~tan ibaretti. Ben hiç b'r ~eye metelik vermi • 

yor:lum Yüzilm nçıl:tı. Kapının yakınında durup gözcü-

lük '"ttim ... 

Marc, sözünilr. burasınd<l der.L'l bfr nefes aldı. Sonra 
-1 :.-vı:::n etti: 

- Her yere bakftn mı? 
- Her yere baktı.n. Elbice dafrelerine, sahneye. 

mUz'syenlerin odalanruı, orkestra yerine, ıi~ara aalcnuna, 
çamaşırhaneye, her yere baktım. 

- Mahzen'e baktın mı? 
- H,ıyır ... Fakat An'ın orada işi ne? 
- Belki de oradadır. Yani or4ıya gönderilmiştir. 
Març bu sırada, yazı masllsının gözünü açtı. Ora -

dan clektr~ lamh:ısı çıkardı. Ve: 
- Mahzenin elektrik düğmesinin nerede olduğunu 

unutmuştum; bununla beraber bakarız, dedi. 
Birlikte, tı!t kata mahzene inc.:ıer. Bir ba§tan öbür 

başa kadar aradılar. H"ç ki~e yok. 
Març, Coni'yi te!e!Ji için: 

- Birazd:ın neredeyse Hcırrigan gelir, dedi. Ne 
yapmak lazım geleceğ.:ni o bize söyler .. Merak etme. 

Birlikte tekrar yazıhaneye döndüler. Març, bir ş.urap 
~iş:s. ve ilçi bar·Jak çıkardı. Boçalttı. 

- Merak etme d:yorum, dcı:li. Her halde kendisine 
biı şey olmamı!tır. Belki bir yerde gtzleniyor'dur. Belki 
de ... 

Coni, onun sözünU kesti .... 

- Fakat beni burada bel:)iyceğini söz vermişti. Ct
n:ıyetleriıı k im tarafından ika edileiğini biliyor. B'ua an-
la taca ktt. · 

Coni, bardağına doldurulan içkiyi içti. Març cebin
den bir s'.ğara kutusunu çıkardı. Fn~at bu sıracb bir de 
m :ndiJ di:ştU rehinden ... Co~ biç bir şey düşUnl.'leksizin, 
gayet tabii bir nezaketle yerden mcıld li aldı. 

Pak:ıt burada ~nyanı d:kkat bir vaziyet olmuştu. Co
ni mcnd:li alrr..:-ı.:a eğild:ği zaman Març da ayni suretle 
ec'.lmi1 ve hatti mendili ondan evvel almak gayret:ytc 

t'ttıda : fakire ~ta Ynln•z oldukları za- I' 
l'frıeı- lllabatık !ı; aldırmazlar. Yanla- ı 

~ lteııdıı arsa avuçla parn ve-

..... ~eMnfn ~karaperverli~k~-~--------------------=~S:6~:__~--------------------~~------------................................................. .. 
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,, l'tanbul B~Jedive~i ilanları 
.. ~-.. -

TUrklye (~umlıurlyel Merkez Bankası 

26 ı 211938 vaziyeti kOY 1"' Keşif bedeli 11923 lira 19 kuruş olan BUyUkc;ekmece - Hadım 
38 

c1I' 
ıunun tamiri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 4 - 3 • 9 şart· 
ma gUnU saat 15 do Dalmt Enctımende yap1lacnkt1r. Keşif evraki19 nd• 
namesi levazım mUdUrHlğllnde görüleb!llr. 1stekliJer 2490 N. 1ı ka~~ıı.sl· 
yazıh vesikadan başka Nafıa VekAlo\lnden alacakları fen ehliyet ves te~· 
le 894 Hra U kuruşluk ilk teminat makbuz Yeya mektublle berabe~.f ae 
lif mektuplarım havi kapalı zarflarını yukarda yazılı gUnde saat ııar 
kadar Dalmt EncUmene vermelidirler. Bu saatten sonra. "erilecek zar 
kabul olunmaz. (1.) (891) 

.._. A K T 1 F =====u;:==ı PA5iF 

1 
Ur• 

~tm .aıı dcıpaa lJ706 07.? 27.718.166.!h> . ~ 
8ukaol. • • 23.887. 718.- 1 
VtakJ*. • 1.HH.362.00 52.750.247.25 

DaJUıdcld fıluublrler ı 

l'arlıı u.r-: • 
Lrıc&.UJ C1111Aab&ra.a 

Altm .ıı IUl<Jgraı b 482 9Cı!.1 

41 tuuı t&bY\11 ILa bil -*' 
clhtz.ıer. 

DllU dl\vl&Jer .. ~D 

llllrUıı tıaldyelert • • , • 

&aa. &alı vWert ı 

f')erulıUI edlleıı UT&kı ııakUy. 

ka~ılıfL 

Kanunun • •• s. ınct ~ 
cielertJM tnnkaıı lluUae ıa... 

Nndall •allJ uııııyat. 

llene4at cth.ıt&ıı ı: 

Hu:ine tıonoıan. 
rı rt ttenetler 

• • • 

r..ıaa. tt 1'ahnllt l'1b4uıı 

l Detubte edil~ 9'n1I kı 1111.k. 

• l tıyutıı .. "'''I> ed&lll .. 

ııalu11lt ltlbaı1 laymeUe 

8 8erblıst eaharc n tllhTlllt 
A.....ıar: 

&Jtm "' dt..'11 IDeTtıM 
TabTIJAt ttzertM 

762.761.f)! 762.761.01 

0.118.720.56 

3.300.66 

26.781.344,94 s;>.OOS.474.16 

158. 748.;>63.-

14.3~2.277.- 14.J.376.286.l 

4.000.000.-
37.063.616.32 ~u .00.1.orn.s!' 

:JS.803 .316.02 

:>.1D8.-l01.11 44.001.807.l!" 

:>7.243.42 
8 662.350.50 8.719.603.0 

4.lS00.000.-
ı:s.443.060.0i 

847.520.~.4: 

• • • • 
1 ı; l ~ ı 

l\aJ •• te•kal&a • , • • 
Huauat • , • e , 

feda\'1U~ BukaoUu: 
Uvulate ecW• ena&ı ll&.llUye 

K.aıawua. • lff' 1 &ilca maucı. 
ıer1De terll&an lllaZ1lle taratıa. 

csaa •a.ld c.a&7aı, 

L>erı&!lte eCIJ• •Yl'&kı oa&U,... 

tıaklye.a. 

K&l"ftlıfı tamamen altm ol&l'IUI 

UAveteo teda.We ~
Kealluna mukabUJ U&N&ea a.l. 

•u.cL 
l'tlrll Uruı lln.._tl 
,,. ... ı·aaaıatıc1aıu 

Altına tab'riJJ ıtabU d&Y1zler 
ııcer dlıv1~•~r •• alacakl, 

1\ llrtDa ha k1ye&m • • • • 

1ı1ua.w 1 ·-· _._, 

2.105.172.40 
4.l')10.007.7G 

t:>R.7!8.1>63.-

H.372.277.-

144.376.286.-

ıo.000.000.-

ı:>.000.00().-

6.62ı.180. ıo 

13.000.000.- 170.876.286.-
12.525.812.87 

1.507.8t 

e1· dil ı:ıı Hepsine 331 lira 82 kuruş flat tahmin edilen itfa iye anbarın 'f6' 

cut hortum ve tiahce rekoru, hoparlör, iskarpela bıc;kı, t eneke ınakası art· 
saire hurda eşya satılmak nzere acık artırmaya konulmuştur. l.ıistestle ş ıul 
namesi levazım mUdUrlilğünde görille blllr. tsteklller 24 lira 88 kuru~ııll 
tık teminat makbuz veya mektublle beraber 14 - 8 - 938 pazartesi 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (D.) (1095) 

Sahn.st 
tık teıııf• 

nır metresinin tı 
M. murnbbnı muhammen J{. n• 

KaragilmrUkte Hatfcesultan mahalle-
sinde Türkistan sokağında 62 ncl ada-
da 8 metre yUzlll arsa. 

31 .867.716.91 31.600.314.75 
KaragümrUkte Hatlcesultan mahalle-

53,81 1 

t 0::1.328.262. 77 sinde LöküncUler sokağında 61 inci a-

dada 6,23 yilzlU arsa. 
Aksaray yangın yerinde Kemalpaşa. 

mahallesinde 47 ncl adada ytlzsUz 
arsa. 
Cihangir yangın yerinde Firuzağa 

mahallesinde Taktaki yokuşu 11oka-
ı----, -- ~mda 23 Uncu adada ytlzsllz arsa. 
3-17.520.856.40 

40,05 2 6 

• 

93,95 

2,50 

laxonto tıaddl yıtzrıe 6 ı.t _: A ıtin OUrlııe ••ana ~ t 1.J ~ Mal"' ıı~ t.&rthlnden IUbaren: 
Fatih yangın yerinde Hoca Uveys ma-
hallesinde 101 lncl adada ytlzsUz arsa. 33,51 1,50 

- .. '\. -. 
; Devlet:Deiiıfryo/ları ve Limanları işlrtme ·. . 't' . . . 
· .:·; · · ·\.: ·Umum :idaresi illin/arı · 

. , ... ' . 

Muhammen bedeli 955 lira olan 1500 kllo (muhtelif ambal~fü) ma\•t 

~e kırmızı mUrckkep 7 - 3 - 1D38 pa zartesl gllnU saat 10,30 on bucukta 

llnydnrpaşnda gar binası dahıltndckJ komisyon tarafından acık eksiltme 

usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 7163 kuruşluk muvakkat teminat vermele· 

rı ve lrnn•ınun tayin ettiği vesaikle bir llkte eksiltme gUnU saatine kadar ko
mis~ ona müracaatları ıa.zımdır. 

Ilu lşo alt şartnal\lCler komisyon dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(938) 

Gaziantep Nafıa MUdllrıUğUoden: 
Kapalı zurr •;.;uıı., olrnıltmeyo konulan 29!!25 lıra 35 kuruş keşlfl ı 

lslnhiyedo yapılacak memur evleri nln 7 - 2 - 938 tarihine mUsadlf pa

zartesi gUnü lhnlesl yapılmak llzere evvelce tlft.ıı edilmiş ise de talip zuhur 

etmediğinden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi mucibince vo e•velkl 

şartlar dahlllnde 7 - 2 - 938 den itibaren bir ay milddetle pazarlık usullyle 
ekslltmeye konmuştur. 

İhalesi 9 - 3 - 938 tarihine mUsadit Çarşamba güoil saat 14 de Gazı. 

.mtep Nafıa IUdUrlUğUnde milteşekkll komisyon tarafından y3.pılacaktır. 

Daha fazla lzahnt almak isteyenlerin Gaziantep Naha MUdUrlüğüno müra

cııatlnrı ildn olunur. (836) 

- Birinci ıınıt· Operatör-
tJ r. CAF~R rAVVAH 
Umumi cerrahi •e sinir, dimaa estetik 

cerrahisi mülehnssııı 

Parls Tıb 1-'akülle~I S. asistanı. erkek, 
kadın amellyallRn. dlmaA e~tellk 

"yOz. meme, karın buru-iukluğu ve 
Rençllk anıeliyatı". (Naııaıyc ve= duğum 

mütehassısı.) 

\luaycne ~bahlan 
X den IO a kadar M e c c on e ,, 
()jUeılcn ~onrn Ocrellidlr. Tel. U0811 
ne,,·oıthı, Parmakhapı. Rumeli han ........................ 

GUzheklmt ı 
Dı.Muıat RamiAyaın 
MuayenebaneslnJ raksinı. Talimane 

farlabaşı Cad. VRFA Apt. oma 
oakletmlştlr. ret: U553 

>azardan maada hergün: Oğledeıı 1 •onra saat ikiden alhya kadar 

Sahibi ASIM US 
Ne:;riyat mUdürU Refik A. Sevengil 

- I ,.,. •• ıı 
Yukarda semti, sahası ve blr metresinin muhammen kıymetleri şt1lfı 

bulunan arsalar satılmak nzere ayrı ayrı acık artırmaya konuııııu d• 
l ıarıll 

Şartnameleri levazım müdürJUIUnde görUlebillr. tsteklllor h za ıtt' 
ı;ôsterilen Uk teminat makbuz veya nıaktubile beraber 14 - 3 - 938 pıı 
test gtlnU saat 14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (1047) ~ 

Ista o bu 1 gU m r Ok 1 eri ha ş m U d O r ı il ğ U od e 11:,, 
1ğ1dJXI 

Galata 1/3 numaralı an barda bulunan 622 sayılı arttırma k 
2
, ı• 

yazılı 65 patlakda kanuni safi siklet! 3260 ktlo ağırlığında 828 nra ıeıt 
değerinde CHT iZ OCTO marka muhtelif numaralı matbaa mUrektıeP ~" • • uts" 
4 • 3 • 938 gUr.ü saat on ucte Strkectd~ Reşadiye Cd. GUmrük satış salon ~ıtl' 
açık arttırma. ile satılacağı isteklilerden % 7,5 pey akcesi mal{buzUe ,,,.9, 

urıt ..... 
ye ÜnYan tezkeresi istenir. Pe:v akçelerinin saat on ikiye kadar ya 

151 vo malların 3 gUn lc;tnde çekl!ıne!!!l mecburtdtr. (1102) 

- Jandarma Genel Komutanlığı Aokars 
Satına ima Komisyonundan: s11' 

Keşif bedelt 20023 lira 84 kuruştan ibaret ve Ankarnda JandıırtJlş rıtr 
aPU 

t.ay mektebi civarındaki Jandarma ktşlası pH\nındakt yerinde Y _"4!•' 
dlll:"-

ca k bina 9 - 3 - 938 Çarşanba saat 15 de kapalı zarf usullylc ihale e oJJcJ' 
k JJllSY 

tlr. Bu yapıya ait kcş\fname ve şartname ve teferruatı her gUn ° 
;örtllebltlr. ıııtıı•' 

Eksiltmesine girmek isteyenlerin 1601 Ura 79 kuruşluk tık teeıcsiW 
makbuz veya banka mektubunu muh tovl tel<llf mektuplarını en gcC 
ru e gUnU saat on dörde kadar komisyona vermiş olmaları. (927) 

"'1LUM PROY.AS.J 

bir i!'tteat göslermiıtl. 
Coni ilk bakı§ta bunu farketmeden, yerden aJdığı 

mend;Ji Març'a vermek istedi. Uk.in b' r lahza durdu. Bu 
mendil AN DEYLİ'NtN MENDtLtYDt. Coni bu men
dil.! gayet iyi tanıyordu. Zira, An Deyli'ye kendisi bedi· 
ye etmişti. 

Coni'nin gözleri birdenbire Març'ın yüzüne d:kildi. 
Març ise. bir heykel kzıdar hareketsiz duruyordu. 

Coni, tıkanır g~bi boğuk bir sesle: 
- Març, dedi. Bu mendil An Deyli'nin mendili ... Sen 

bunu nereden aldın? 
Terans Març, dudaklarını diliyle ıslattı. 
- Bir yerde buldum, dedi. Fakat An Deyli'nin men

dili oldu~nu bilmiyortdum. Her halde dü§ilrmÜf ola -
cak. · 

- Nerede, nerede düııürmüttü. Söylesene? 
Març tela§ eseri göaterme~izin cevap verdi: 

- Telefonun y:ını ba§ında .. Evet .. Gayet iyi hatırlıyo-' 
rum. Telefonun yanı bagındayıdr. Ne var Coni? Niçin bu 
:adar telaı ediyorsun? 

Coni'nin yüzü korkunç bir manzara alım§tı. B.!r bul
ınac:.nın en nazil: noktasını halletmeğe çalıııp ta bir türı
lii hallederr:,:yenlcrin muztarip ifadesi vardı. Derken, 
Coni'nin yüzil b~rden değişti. Sanki bulmac:aun bütün 
incelikleri hallounmuştu. 

Coni şimdi şöyle düşünüyordu: 
Març her ha)de An Deyli'yi telefon ederken görmüt

tilr. Söyled.:klerini de işiten odur. Les Hanson'un da ele 
vsmek istediği adam, her halde Març olacak: M."C'Ç, beı 

• mit ~ olsun tiyatronun her hangi bir yerine gi· 
ıa1'ıllıe'* .alllılyette yegane adam değil midir? Eşya oda
llDID aaahtan keııd.:sindc bulunması veıııa onu Hanaon' • 

.I" 

• 

dan muvakkat blr müddet için aJmıt olmasına ihtimal veri
lemez mi? Evet .• Març, tiyatroda, hiç klmsen'.n şüphesini 
uynndrrm:•!<sızın her şeyi yapabilecek bir ad;ımdı. Her !C
yi yapabilecek bir <!dam? .. Fakat nıçin bunları yapıyordu 

a : aba ! ... Niçin?!.. Hayır.,, .:md! ''niç~. lcri düşünmcğc 
vakit yoktur. Niçin olduğunu anlamanın bir kıymeti de 
yoktur zaten. Şimdi Coni'yi alakadar eden tek mesele var
sa, genç aktris An Deyli'nin nercıde bulunduğunun Març'a 
malum olmasıydı. MarÇ, bunu baiyordu. Bllecek mevki -
deydi. 

Coni bunları düşündüğü tıırada Març her halde vaz
yeti kestirmi§ ve bunun arkasından neler geleceğini tah

min etm=ş olx ak ki, Coni üzerine hücum ettiği anda !der

hal ger.'.. çekilmiı ve cebinden bir tabanca çıkararak Coni

ye doğru çevirmi§ti. 
Març, tabancayı Coniye doğru tutarken ıöyle dedi: 

- Sana bu çeşit muamele etmeğe mecbur kaldığıma 
mütee'Jsirim Coni ... F a'kpt durduğun yerden lmnıldaraan 

tet'.ğe basarım. .. I 

VIJl 

T erans Març'ın elindeki tabanca ve yüzündeki kor -

kunç ifade Coni Doglas'a kağıt Uzerine yazılı b:r itiraf gi· 
bi gelmişti. Birdenbire fısıldayarak: 

- Menafild Kent'i ve Les Hanson'u sen öldüı+dün 

Mar~! .. Sen öldürdi!n, dedi.. Fc..kat An Deyli nerede? Ona 

ne y3ptm? Eğer onu da öldürdil isen, vallahi... 

Març iti:la'.:ni kaybetmeksizin: 

- Korkma Coııi. &eli • .Azı .Da.li'.lrc bir teY olmadı .. . 

,. 



Greta Garbo Romada mı? 
Clrcta Garbo, §iın4! nerede1 Umu • 

miyctle .b "Jinen, Holivuctda değil de 
Stokholmde olduğudur. Fakat, "Stefa

.ııi,, ajansmm verdiği bir havadis ken -
Cfisinin Romaya ar.Ak bastığından ha -
h:etir. Daha 'doğrusu, kendisinin Greta 

:~rbo olduğu sandan b:r kadının ora -
1 

.ya aya'lıi bastığı 1 

Şubatın 24 üncU günü Romaya ge -
len ve bir otele inen kadının, İsveçli 
yıldrz olup olmı:ı:lığı Şubatın 25 inci 
giinü gazetelere aksetmiş ve bu mev -
zuda yapılan neşriyat, sürüp ~tm:ştir: 
'Ye gitmektedir! 

Romanın lüks otellerinden birine .i -
nen bu kadının pasaportunda, kendisi -

N.e yapıyorlar? 
~ Anna Bella (barones ve garsonu) 

larn .. ndeki yeni filmini bitirrriştir. Bu 
rada, kendisi Amerikanvari; bir baro· 
n~.rolundadır. Grson rolünü de Vil 

yam Pavel alıyor. Hatta, Vilyam Pave• 
lin garson rolünde Anna Bellanrn ba
;rones ro~lnde muvaffak olduğundan 
daha fazla muvaffak olduğu söyleni
yor. 

* Simon Simon son olara!c Holivud
da lvet-lvet ism~nce bir film çevirdi. 
kendisi gibi ayn.=. telaffuzda iki 
isim taşıyan bu kahrnman da yine 
kendis:ne benz·ycn !evimli ve afacccn 
bir kızdır. 

Simon Simonun bu filminın asıl is
mi (Ş K eıslık) tır. F~kat Fransızlar 

•§kla ıslık sesir.~n bir araya gelmesin 

den pek hoşlanmamış olacaklar ki, fil
mi A vrupaya 'ctirtirkcn ismini değiş-
tirdiler. • 

I 
:j 

Greta Garbo çocukluğu " Wcü 

' 

nin ''31 Tqrin.!sani 1902 de Stokhotm-; 
de doğan Margerit0 Ete! Baltser Gus.-; 
tafson,, olduğu yazılmı§. YıUızın ası11 
ismi böyle olduğu gibi yer ve tarih do j 
uyduğundan, "Esrarengiz yabancı., nml 

sahiden kendisi olduğunu kuvvetle a... 
nanlar vartdırl 

Greta Garbo olduğu sa.rulan lıpdm,1 
otele indi~ ak§amın ertes:gün, sabah .. ' 
leyin erkenden ıehri gemıek üzere °"' 
telden çıkmış ve bir daha ayni otelo 
dönmemi§tir. Bu suretle otel değl§tirc

rek izini kaybettirmek l.ısteldiği tclımiıl 

olunmakta, bu da hakkında uy.:aan 

şüpheyi besler sayılmaktada? 1 •.• 
--o---

• Dita Parlo: (Venedikte .karnaval): 
ismin.de bir film hazrrlamaktadrr .. Bıı 
İtalyaya götürüp orada, tabii dekorlaı: 
filmin de korlan İtalyada, bizzat Vene-
dikte çevrilecektir. Hatt~, artisti bit~ 
arasında oynatmayı düşünmü~lcr. 

• Droti ~ur ,(kasırga) isminde • 
yeni bir film çevirmiştir. Bu filmdcı 
kendisine arkadaşlık eden Con Hol i~ 
minde, şimdiye kadar ismi pek duyul-' 
mamış yeni bir artisttir. Fa.kat bu film 
onıt büvük bir şöhret temin etmcğe k! 
fi gelecektir. 

• İlk defa olarak sarışın bir artisti . 
esmer bir kadın rolüne koydular. Böy .. , 
le bUyük bir değişikliğe uğrayan artist 
Maryon Dev.istir. (Kadınlar harbi) is
mindeki filmde Robert Montgomeriye 
başka bir esmer arkadaş öulamayır:ca 
bu çareye baş vurmuşlar ... 
~ Piyer Lotinin (Ramunço) ismin 

deki mc~hur romanı da filme çekilmiş. 
tir. Bunda Fransız yıldızı Fransuac 
Ro.cc primadonna rolüıJJ alıyor. 

'Ul'Jr 'fil.wt frf"&NtM yettl ytUt.ılartMmt ~<idy Ra1ı.J "Kat'tWMJal g~ oeaiftita 80nu,, ./Qmi6 • 

~.ı""-:',;,:.;"· -~· · ~~-'.-:-., - ~:--t- ~ ~-~l--~ .. :,. · - -: --~'".~:. · :m: ·-t'·) ~,fi. - .; .. t ~ ·;. 

Platin saçlı yıldız 

Cin Harı o i ıe 
o 

Clürnünden az evveı 
nel.er konuştunı ? • 
...... :11 .. llll!!ı.. .. • .. ~~ ... 1ıı1ı1•••== .. ~rwrc· ..... 111 .... 1111.., .. mııı .............................. .. 

Bu sayıda. HoHvu~ fefr-1~.,mızın rnt:b~r~·irJ ve Holivu.da glden ilk Türk 
•za:ect JURAN.AZIZ anlalQor 



ARLEN kompartımandaki dar 
k.ı:yolanın ucuna oturmuş. Et· 

rannda bavullar, paketler dolu. Yalru% 
b:ışrndan şapkasını çıkarmış. Yüzüne 
düşen .ktlkülirii kaldırıyor. Şimdi üze • 
timle ne bir siHihı kalmıştır, ne ce • 
ıare~. ' 

Marlen Ditrih gazetecilerden ~~i • 
yet ed:yor: 

- Bil:yorsunuz, müthiş b r şeyd.'..r 

onlar. insan altı ay bir yere gitme~n: 
Döner dönmez tekrar bir yabancı ha -
linde-:lir. Fena insan1..zı:- değ\l amma, hiç 
bir şeyi de unutmıyodar. İnsanın her 
gün ~endisine yeni şöhret, yeni zafer 

temin etmesi lazım ge?.:yor. 
'•Bunu ben de Nev-Yorkta çok iyi 

rcıladım. ingilterede niçin film çevir • 
dim diye darılıyorlar. Acaba şimdi be
ni Hol!vudda nasıl karşılıyacaklar? 
B::n, şu meşhur Ditrih, zannediyorum 
ı-.: her şeye yeni baştan başlıyacağım. 
O kadar yorgunum ki I., 

Mantosunu bile çıkarmrdan uzanıp 

yatıyor. Ben h ç sesimi çıkarmıyorum. 
Dına gülümsemeye çalışıyor. Sonra ba
şını yan tarafa çeviriyor. İnce uzup el
ler'nin açıldığını, kapandığını, gevşe -
diiini görüyorum. Uyuyor. Yavaşça -
cık dışan ç•kryorum. 

. . . B=r r•? evvel görmüş olduğum ya
bancı kadın bir hasır ~oltuğa oturmuş. 
Ben de gidip yanıbaşına oturuyorum. 
Uzun müddet sükutla geçiyor. Bilm<:m 
r.hin, ilk olarak onun b:ma hitap ede
ceğin · dü§ünüyorum. Hakikaten, başı -
nı bana çevirmeden şunlan söylediğini 
işit:yorum: 

- Demel: Ditrlhle beraber sey<öat 
ediyorsunuz? Siz ide sinema ile mı uğ
ra~ınımz? 

Kaçamaklı bir hayır diyorum. I?m • 
yorum k ' bu menfi cevabım onun ho • 
§Una gitmiyecek. Sonra ben hücuma 
geçiyorum: 

'2 - liU.RUN'UN 11..AVESl 

?Ettieın\n en ~a~~\' ~\\t\\7..\ 

len D.i 
B~r Fransız gazeteci. ile 

Sırlarına ifşa eouvo 
- Sız nereye gidiyorsunuz? Holi .. 

vuda rnı? 
t· 

- Başka nereye giderim! Teksas'• 
da çiftçi değllim . ya 1 

- Sinema hakk;ında ne dÜşünüyor • 
ıu~uz? -

B~ sefer cev<.ıp verır1yor. Biraz son
ra tekrar ben koni.ışmağ~ başlıyorµın. 

- Biraz evvel sizi rıhtımda görmü~ 
I 

tüm, ~edım. 

- Evet, dedi. Farkında ·oldum. Siz 
etrafimda dönüp dolaşıyorsunuz. Bir 
nralJk, sakın bir pol:s olmann diye dU.. 
ıilndüm. Yahut da Marlen Ditrlhi mu· 
hafz-zaya me:l1Ur kimselerden biri idi • 
n.:z. Belk: muhtemel bir fena hareketi· 
m ·n önüne geçmek istiyorsunuz·. Fa • 
kat niçin böyle oüşilnecektiniz? Ken -

__. ~ Marten Ditr.ih, ötedenbcri, gaze • 
tecilere beyan. at vcrıniyen, on:ardan 
daima ltaçan bir artist obrnk tanın
mıştır. Onun i:in, son dd:ı b r Fran
sız gaz~tecisine ''itiraflarüa .. bulun
ması herkesi hayretteb mıktı. Hem 
de, Marlcn Ditrih bu gazet~ciyi ken
disilc beraber almış. Amerikayv gö
türmüş, cmtda ona hayatının, sanatı
nın sırlannı uzun uzun an~ •::mıştır. 

Marlen n bu hareket; kocası, ta -
nıdıklan, memleketi ve onu seven 
yahut çekemiyenter t:ırafından nasıl 
kar~ıtandı? Miilakatın bu tarafının 
şüphesiz aydın'ı~ değildir. Yalnız 

\ 

hiç bir gazeteciye şimdiye kadar be-
yanat vermemiş olan Marler'in. hem 
-:le :stiyerek ve kendi arzusiylc Y~!'" 
tıf,ı bu konuşma hakik~~en çok me -

l 
raklıdır. 

Gazetecinin anlattıklarını bu say
falarda okumnya ba:layınız: 

- ı._:: --------- ._. === ~ .... 

disine karşı hiçbir neıreti:n yo1'. Fakat, . . . . 
tal .. r.i pek beğenmiyorum.,. 

Y ABANCl KADl~IN 
iTiRAFLARI . -

A RTIK anlıyorum ki yapılacak 
b r tek ~ş _var: Kadını bırakmalı, anlat· 
aın. 'Kendisine cigara veıiyorum. Yine 
yüzüme hiç bakmadan anlatıyor. Sesi 

• - - ' ,_ t . 

pek tuhaf: Sanki gecelerce uykusuz 
kalarak ezberlediği bir ' ders cokuyor. 

- Bundan tam altı ı:tene evveldi. 
Nevy-:ır~taki büyük bir otelde manikür
cü id-:m. B r gün, müşterilerimden biri 
}:>ana uzun uıı.ın baktı, sonra: · 

"Artist olm:& ister misiniz?,, diye 
sorau. 

Bu adam Trving Talberg iC.:. Daha o 
!Mlman bile Holivudun en Heri gelenle
r inden sayılıyordu. Sevincimden ken • 
d m: kaybettim. Söylediklerini ıınlamı
yor g:bi idim. Düşiıncemi tc.plam:•;racnk 
bir halde bclunmıyordum. O günlerde 
artist olmak için insanda yalnız çehre 
güzelliği artcııyordu. 

Uç gün sonra her şeyi terkettim. 
Ann·emle kavga ettım. ayrıMım ve Ka
liforniya yolunu tuttum. 

Bana derhal büyük lir f lmdc rol 
verdiler. Film biter b'itmez, şirketin 

ıahipleri hakkımda reklam yapmağa_ 

beni tanıtmağa başlrmışlardı. işi: mü· 
tehassısları beni halka tanrtınak için 
hayatımın romanını yazmağa koyul • 
dutar. Yalnız beni kimin km yaıxıcak • 
larını bilmiyorlardı: Bir siyadniı- gay~ 
nıeşru kızı olarak mı takdim edecekler
di, yoksa bir Rus prensinin l;ızı ıdiy~ 

mi? Fakat, asıl mesele hakkımda rek -
mm yapmaktı. 

Reklam ifn afişler hazır!anmıfitı. Bu 
işe harcanacak para dn aynlmıştı. 

Fakat hepsi bu kadar kaldı. B'r gün 
yaşanmıştı, erteıi günü gelmedi. ismim 
reklam per~s'nin dudaklanna ı,adar gel· 
miş. fak·•t söylenmemişti. Bunun sebe· 
bi şuydu: 

O akşam Holivudda ihtilal koptu! 
Evet, ilk sesli film o akşam göste .. 

rildi. 

HOLlVUDDA PANiK 

~ tlTON sinemacılar müthiş bir 
~ paniğe kapıldılar. Birdcnb"rc 

mazi ·ıe olan bütün alakalarını kestiler. 
Bütün eski mukaveleleri bozcular. Baş.
lan"•-ı film yanm kaldı. Bitirilen füm • 
ler gösterilmedi. Sesi fena obn en bU
ylilı; artU.tler kapı dı_şan edildi. 

\\-ı.~T\'t.\~ ~~ '\la'\l~t>\"$'\~ a"a.'t.\(!'I!.\. 'm"\'.l.~a-ç~ 

\~· 'V\ \m"La\amaf;\ ••\ü\.ten'" \!..a\)'l>.\1: 11a.

naljm\Ş\ardır. Bu mu\Hı.'lc\c muc\b\nce .. ' ~ - - . 
de. Urma, "hazırladıf;ı ,;;üt h\i\fl.sasmın 
$Brıt Tenıpltn en sevdiği kah\'altı ol-

1 .. • .:... ( 

duğunu" 11!\.na koyu"lmuştur. 

u işte yıldızlar, tnvsıye edC'c.ek· 
leri bir şeyi ~eçmekte pek J.itiz 

oavrnnınalt zorundadırlar. 
0

Ahali yıl
dızların zevkine ·ına nır, fakat sırf rck
Hım parası almak için. blhniyer~k de 
olsa, fena bir ·şeyi tavsiye ede<'ek ka
dar ihtiyatsız davranan yıldızın d·a 
v.cvklnflen şUphelenillr ve bunun. o yıl 
dızın sanat sahasındaki şöhretine de 
zararı dokunur. Bu cümleden olmak 
üzere. şlmdi 100.200 dolar isteğiyle 
bir tazminat davası açılmış bulunu
yor. Dava, bu suretle tavsiye edilen 
bir tu,•alet kreminin sıhhate ıııuzir ol
ôuğunun tnhnlclrnlı: etmesine dnyanı
yor. Davacı, gUzel sesli yıldız Greys 
Murdur . .Bu yıldız. kenrtlslne tecrübe 
için gl!,nderllen bu kremi nn<'ak bir 
dofa. sürmüş, fakat hediyeyi kabul e· 
\ıınce, şirket reklAm ettnekte gecik· 
nıemlştir. "Onun tarafından tetclh e
dlldi~i" kaydile yapılQn r~klftmlar tc· 
Biriyle. bu krem dPheştli satılmış, nn· 
cak· bir mürtdet sonra yıldızn protesto-o 
lar ynğmağn başlnmrştır. Bu kremin 
deriyi bozduğundan şlkrtyetler, ayni 
zamanda doktor raporuna da istinat 
ettirilmiş ve yıldız, para harslylo her
kese zarnrlr bir şey tavsiye etmelclo 
itham olunmuştur. Bunun üzerine· de 
Greys Mur. derhal avukatına dava aç
masını söylemiş. bu firma aleyhine a
tılan tazminat ~avası. rekldm1 <durdur 

muştur. Yıldızın Ş(Shretini lekeleyici 
ndi 'bir kremin rekl~mıııtla ismi kul
lanılrhğından dolayı açılan davada, 
firmadan J 1)0.000 dolar taımlnat ls
tenHmekte'dlr. Dıı hadise, başka yıl
dızları da ikaz edici tesir bırakmış, 
müsaade vermekte pek öyle mlişkül
pesent cla,·ranmıyan yıldızlar da, tl· 
tlzlcşmlşlerdlr. Davanın neticesi, bu 
hususla ortaya konulacak karar, Ho
livut muhitinde merakla bekleniyor! 

B una benzer başka blr hı\dlse de, 
· · , · • ' ""' tıvnndırmnmış. 

~a\\~n ~\\\al\\\\ "\\~-a ~~\ ~~-ı 
\ \)çün.cü tayf:>.0.an acwrn) 

''On yedi yaşında iken, her -geye 
rağ:n!:n, yine kend mde ' kenc~ni göste
recek işte ben büyük bir kuvvet, ken • 
ld sini ifade edecek büyük bir ba!s~si • 
yet hissediyorum. Berlinde meşhur bir 
muallim olan 1'.leş'den keman dersi al
maya başlıyorum. Fak·ıt, talih.:.m gali • 
ba, beni kaderim ney.se ona götürm::k 
için bu vasıtaya muhtaç değ:Idi: Bir 
otomobil kazasından sonra parmakla • 
rımı uzun müddet oynatarnraz oldum. 
Kem anı bıraktım. 

"'Fakat mus."19 mektebinde geçen bu 
iki sene beni çok değişt rır,:5ti. Etra • 
fımda istidatiorına güvenen bir çok ar
kad:ışlarım vardı. Ben de şahriyetiml 

kazanmak için, her şeyi y::ıpmış. blitün 
gayretimle çalışmıştım. Artık tekrar 

' b:r kasabalı kadın olamaroım. Eve ka· 
panıp, koca bekliye:ek de ·~1d m. 

"Bir akşam anneme: 
- Ben tivatroya gireceğimı-dedim. 

Marlen cadaloz kan rolünde 
Düğün hiç gözümün önLnden git• 

mi yor: Annem, o siyah entaı isi. ar1<ıt-

tır. Erkek yıldız Karı Granta muay. 
yen markalı a1tm bir saat yollanıyor. 
Yıldız, hediyeyi' kabul etmesine rağ
nıen, taşıdığı saati de&iştirmiyor, he
diyeyi yazıhanesinin bir gözilne bıra
kıp bir daha el surm\iyor. Saat firma· 
81, çok geçmeden, radyo ne, bu yıldı
zın "bu snatl pek beğendiğini" rokl~ 
ma girişiyor. Anca!~ bundan sonrndır, 
ki Kari Grant. .santl muayene ederek, 
mükemmel bir saat olmaktan hayli u
zak olduğu neticesine varıyor. Derhal 
şirkete müracaatla, yaptığı rel•llimı 

lccsmesinl, aksi tal{(lirde tazminat 
davası açacağını bildiriyor. Firma da, 
yıldızın isminden bir dalın babsetınl· 
yor! 

Yıldızlardan Ayrin Dan, Cinct Mnk 
nonalcl ve Cin A rtu r. bizzat ltullan· 
dılclnrı muhtelif şeyler lı:ln reklltm 
mlisaa<lesl vermektelersc de. cıgnra 

ret<lnmı vermekten iE:tlnlı:df etmişler· 

dlr. DfişUndhklerıne güre, ahali ara
sında ve bilhassa kadınlar arasında., 

lmdınlnrm. yıldız dn olsalar. <'lgara 
içmelerini hoş glirmeyenler mevcut· 
tur. Buna mulrn.bll. bilhassa erkek yıl· 
dızlnrdan ço~u. ('f~ara için rek· 
lflm vermekte tereddüt etmemektedir· 
ler • 

V ıldrzlardan I\'onstnns Benete. 
bir, clklet fabrikasından reltlfım 

için müracaat olun('a, yıldız, teklifi 
şttyle<'e reddetmiştir: "Kibar bir im.· 
dın, cHclet çlğnemez!0 Yıldızlnr~an 

:K lodet Kol bert do. bir otomobil fnb
rllrasınm kendi ismiyle rcklf!.m yap
masına mUsnacle ve şık bir otomoblll 
hcdlyo olnr;ık kabul etmiş, ancak, 
kendisinin zaten evvelce de btt mnr
Jrnyı tercih ettlğlnt bilhassa harizleş
tirmlştlr: füinlarda da bu cihetin to
barUz cttlrllmeslnl şart koşarak!? .... 

ya \aTann\t\ sa15\ariy\c ... 1:\ti.ytT, b\t• 
dcn'bi.xe ayata \ır\ayıp b3.ı_ıuxııyoY.ı 
}.lahzun ve ha\s z 'b'.r set.le ; 

- Ne istersen yap. Mar\cn, d!!10T, 
Senfu bu tecrubene mUsaade' cdctı:'i· 
rim. Fakaf. unutma ki, baban sağ "ısa 
idi. seni öldürürdü de aktris yapm'l:-dı, 
Hiç olmazsa j_smini değ ştir. , 

Ertesi gün Maks Reyhnaıtın dyat• 
ro mektebine yazılmıştım.. ismim de 
:M arlen Ditrih olmuştu ... 

Sahneye i.lk evvela Şekspır:n (yola 
gelen cadaloz karı) eserinde çıktım.. 

Piyes büyO:ik bir muvaffa:uyet ka· 
zandı. Fakat, ben ken.di hescıbıma .. pek 
~orluk. çektim. Rayhnart memnun .ol· 

matlı. 

Derslerde pek. çabuk terakki edeme
dim. Belki on kere. vaz geç t.en bu iğ·· . - ' 
ten, dediler bana, Feket ben bu sözl.e-· 
re hiddetlendim ve o nisbette d:ıha fa.zıaı 

• < 
çalış.mağa başladım. Fakat, arkada~la-· 

' . 
rım mektepten ~ıkmı~. para kazan~ağal 
b".' e başlamışlardı; ben bala rr.elrtcp sı 

ralarır.da idim. Annem hiç sesini çı
karmayordu. Kendi~ine derslerim~e 
muvaffak olamadığımı söylemektense 
ölmeyi tercih . ec\,.• ek vaz:vctte idim. 
Geceleri yatakta hün~•.ir hüngür :ığ
lar, annem duym~ı:ın diye de yastild~ ' ' 

n ısırırdım ... 
Fakat para kazanmak l:lzımdı, Bir 

saqah kalktım gittim U. F. A. şirketi• 
nin stüdyôlanna. E :ki nus gcn:ı.rell-.:ri, 
ğakakları favorili caniler, yü:-kr'i , d:.iz
ğ:nlü eski aktrisler iş istemeğe gelen 
b:r alay aç :nsr.nı tctkil e3iyorc1u. 

Hepsi l:>ına alayla bakıyorlardı. Ben de 
utancımdan, yerin dibine geç::ı:ck gibi 

oluyordum. 
Marlen Ditrih bu stüdyo kapısında 

uzun müddet bekledikten ~nra niha
yet i~eri giriyor ve iik ör.üne gelen a· 
~amdan :ş ~tiyor. Bu Marlen ' "trih:n 

bugünb:.i kocası Rudolf Ziberdir. 
Stüdyoda büyük bir mevkii olan Ru

dolf Ziber Marlen Ditrihi ilk görüşte 
beğenmiş ve onda güzel bir kwın.dan 
daha bağka olarak, kuvvetli bfr artist 
lsfdadı da bulmuştur. 

Fakat, Rudolf Marlenle evlcnr'ikten 
ı;onra, onu belki pek fazla seviyor ve 
perde üzerinde kencisine bairncak ı;~z
ler<len bile kısl-.anmış olacak ki. artist 
olmasını istemiyor. 

Bir sene sonra, Marlen DiUh bir <'O 

cuk sah "bi anT'\'!f.lir. Fakat, cini sc"di
ği kat!ar sarut.:ıni unntmnmıı':t.~,1 'r. Eir 

akşam, kocasiyle beraber gazinoya sri
diyor. Orada, kocasının arl:adnrı rres
hur film sahne vazii Korda, ertesi sa .. 
bah için bir figürana :htiyacı olduj7u· 
nu söylüyor. Marlen nihayet kocasını 
kan·lmp figüran olarak rol alnıağa mu
vaffak oluyor. 

Bundan snnra, sanati herkesi hayr:ln 
ettiği içi•\ Jr ocası da 1'.'!rı.rlen Ditrih!n 
tekrar aıtist olm:ısını kabul ed"yor. Bir. 
yıldız da böylece doğmuş oluyor! 

l .G - J\UH.UN.UN 11,ı\ VESİ 



Yildlz/arın bir gelir kaynağı daha 

Reklfimla milyon 
kazananlar var 

Mur b ir krem Grevs 
firmasını 

ııııc...J eUvutta y:ışıyan avukatlar, yer
r'I ,UzUnde en ço~ para kazanan 
hukukçular olsa gerek.. Çünkü bun· 
lardaa çoğu, mm yıldızlarınnı daimi 
hukuk mUşa\·iridirler ve onlara akıl 
öğretmekle kahuıyarak, hesaplarına 

ıık sık "okkalı" davalar takip eder
ler. Orada her an mahkemeye intikal 
edebilecek lıir yıldız davası ortaya çı
kabilir, kalclı, kl bunların kazanç ver
gisi davalarının sonu gelmez, bunlar 
ıerl halinde yeter bir takip mevzuu
dur. Bu vergi davaları, hemen hep 
kUl11yetli para ile alAkahdır ve vekil· 
ler de milelrkile ve müvekklllerinden 
o nlsbettc vckftlet Ucretl alırlar. Diğer 
taraftan avukatlardan çoğu, devamlı 

nıüştcrllerlyle sürekli mukaveleler 
imzalamışlardır; dolayıslyle de \0 ekn.
let ücretinin miktarı evvelden tesbit 
edilmiştir; bu noktadan aralarında lh
tllAf çıkması, seyrektir. Yıldızların a
\-ukatlara verdikleri para, boşuna de· 
ftldfı:; çUnl.:O, yalnız tazminat davala
rından bile yüz binlerce dolar kaza
nırlar. Du vaziyette de vekile fazlaca 
vekAlet ücreti vermek, yersiz sayıl

maz! 

E n yeni olarak ta, menşei tam 
manaslln Amerikam•art bir da-

1a açılmıştır. Tanınmış yıldızlar, lUlts 
hayat sürmeğe bol bol yetecek kadar 
para ka7.andılctan başka, kendilerine 
başka fanilere na8ip olmıyan bazı 

haklar da verilir: meseli\ kullanacak· 
ları hP.r turıu eşya, mobllye, esyap. 
mutfak levazımı, hattA. sahıın ve <'İga
ra besbedava gl:lnclerillr. Amerikanın 
hemen lıUtün firmaları, mallarını yıl-

evlilik hay<:•tı da uzun sürmedi. Cin en 
parlak zamanında o açık mavi gözlerini 
ebediyyen kapadı. 

Mr. ve Mrs. Bello da kızlarının ken
di eli ile tasnif ettiğ,: gazete, mecmua 
ve kritik klasörlerini ocağa atıp yaktı
lar. Onh:- da Cin ile beraber kill oldu
lar. 

Bir gün Holİ\·uda gidip mez<.orlığa 

uğrarsanız orada bir vitr.:n görürsünüz. 
Bu vitrin içinde min!mini kavanozlar 
mevcuttur. Bir altın kavanoz arayınız, 

çünkli o cici yıldıza aittir. fşte be ka· 
v<mozda Cinin vücudü elcktr.:k fırının
da vakıld:ktan sonra külhalinde ebedi 
uykusunu uyur ki11ler.'. aziz olsun ı 

Turnn A7.f:r. BEi.EH 
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dava etti 
dızlarr. kabul ettirmek hususunda hl· 
rlbirlerlyle A.deta rekabete girerler. 

Niı;ln? Çünkü bu suretle radyo nısı-

Laal,J•.lo reklllm yapmakta, ırl'.lşlordo. 

çırzcto /./Anlnruıda me.seJIJ ".falan >'il• 
dız, yalnız falnn .marka çornp glyor'' 

yahut "/JllJ.n yıldız, yalnız flllm mar.

lca otomobllo biner" v.s. şek1Uerfnde 

o yıldızların fsfmlerlnden bflmukabe. 
le faydalanmak hakkını elde ederler. 
HUIA.sa, Hollvutta bu şartla her şey; 
YJldıfiarın arzusuna göre hazırdır:· 
hattA., konserve gibi yiyeceğe, şarap 

gibi içkiye ya.rıncaya kadar! 
Bununla beraber, bUtun yıldızlar, 

lr.lmlerlne tasarruf hakkı vermek mu• 
kabilfnde bu gibi şeyler teminiyle fk .. ; 
Ufa etmezler. üstelik para da isterler. 
Yahut. sadece para ödenmek şartlyle 
bu yolda mukaveleler yaptırırlar. Ve 
bu cihetten de yekOnu kabarık gelir, 
kaı:ıalarma nkar! 

Hollvutta yıldızlardan bu gibi rek .. 
lA.mlar l<;ln isimlerini vermiyen 2 ta.
nınmış yıldız vardır; biri, Amerikanın 
en zengin yıldızı Mey Vest. diğeri de 
gene sayılı zenginlerden olan lsve~ll 
yrldız Greta Garbo. Ve bellrtllf'n bu 
l'azlyet, orada kesenkes o kadar lstts .. 
nat bir va.7.lyettlr, kl bunlar bu nokta .. 
dan da parmakla gösterllfr!? .... 

R ekl~m için ismini en çok vere-· 
rek bu yoldan en çok para kaza .. 

na.n yıldız, yaşça en kUçük yıldızlar• 
dan biri olan Şörll Templdfr. Şimdiye 
değin o, daha doğrusu şimdiki halde 
annesiyle babası, mini mini yıldızın 

resmini ve ismini llAn işlerinde koyan 
firmalarla. yaptıkları mukavf'leler ne
ticesinde, senevi 200.000 dolar gelir 
temin etmişlerdir. Geçende de bu ye .. 
kiin, 50.000 dolar daha artmıştır. Çfin .. 
kU .minik yılclızın avukatı Hayt. ~04 

cuklara mahsus besleyici gıda hazır
hyan bir firma tle milteakıp 2 SP.neye 
ı:amll olmak UzP.re bir mukavele kati• 
l<-ştlrmiştlr. Bu mukavele muclhln•. 
ce, y.ıldızm ı:ıervetine bu müddet 7.ar
fında 100.000 dolar dahn katılmakta .. 
dır. İlk sene için kararlaştırılan kt• 
srm, yani bunun yarısı örtenmfştlr. 

KfiçUk, hu gııiayı birkaç hnfta snhnh 
kah\•altılarmda besbeda\·.asına alarak 
neticede tadı hoşuna gitmiş ve bunun 

I§tt: .ben de bu kapı ldrpn cd7cn ar-
tistlerden biri id!.m. Sesirm tecrübe et• ' 

.tikleri zaman, mütehassıslar parmakı.· 
n ile kulaklarını bpaDllşlardı. 
, Bir ay sonr.ıı Nevyork aokaklannda 
kalmııtım. Ne beş param vardı, ne bir· 
,az olsun şöhretim. Bütün töhrctim, bil
.tün aanatim bir kutuya kapanmıf, kal
'.dınlmı!}tt Bu filın:. kimsenin görme .. 
'ai nC)·,'.p olmadı. 

Tekrar eski işime döndüm, manikür
cü oldum. On sene bekledim. Fakat, e .. 
ki heves ve arzumdan vazgeçmenin im
kinı yoktu. Bir kere aklrm artist ol • 
ınak hevesi içinde sersemlemişti. Ken• 
dimi her şeyden mahrum ett.~m. sesimi 
düzeltmek; ve iyi konuşmasını öğrenmek 
dersi aldım. On para· on para biriktir -
dim, Kaliforniyaya gelmek için lazım 
gelen miktM't elde ettiin. 

işte şimdi yoldayım ve Kaliforn..7a
ya gidiyorum. Belki bir iki hafta son· 
ra tekrar manikür masasırua başına de>. 
neceğim. Fakat ne yapayım, elimde de
ğ:I. 

Marlene Ditrihin mesut talihi O.:çin 
hoıuma gitmiyor, şimdi anladınız, zan
nederim.,, 

Şikagoya gelmiştik. Marlen Ditri~ 
ora:b kimse tanıtruyordu. Ba~mdaki 

şapka alnına kadar inen, gözlerinde si
yah gözlükle, arkasında kahvere~gi el
bi.se .'..le, ince uzun boylu kadının M.ar
len Ditrih olduğunu kimse anlamıyor • 
du. 

Marlen Ditrih: 
- Kendimi şimdiye kadar t.iç bu 

teaıdt1r hür hissetmem"ştim, diyor. Bel· 
ki senelerdenberi lr;end:mi kimsenin ta
nunadığını, herkese yab:uıcı geldiğimi, 
bir şehirde bir çekirdek gibi dolaştığr -
mı ilk defa olarak görüyorum. Sokak .. 
larda başımı alıp g debilmek, bir came
kanın önünde durmak, on, o:ı beş ku .. 
ruııluk ekmekle domuz sucuğu alıp ye
fnek benim O:çin, peşime insanları tııJc • 
madan, ba~ıma müthiş bir kalabalık 
toplamadan, fotoğrafçılara gülümseme
"''" mecbur olmadan kabil değildir. O -

(Mavi melek) filminde ilk g-ö
rültlüğü g:indenberı daima kapalı 
bir hüviyet gösteren yıldız iğte 
bu resimde gördüğüsür gazete
ciye açılmak lüzumunu hissetm:ş

tir. Sanat hayatında.ki muvaffaki
yetl~riyle beraber çocuıe günleri· 
nin tatlı hatıralarını naklederıten 

çok şayanr dikkat karakterinin bir 
alınmış olan bu resim yıldızın 

tarafını da ifşa etmiğ olmuvor 
mu? 

Gazctecinrn bu fül'i!latta oek 
mebhut da1<i~talar geçirdiğini de 
ilave edebitirir.. 

w:~ " ·::::ı 

nun i;in, .buglln sovfncimdcn ıdeır gl • 

b .yiml 
"Vüijünün .bic kere: Amerika da, bil· 

balSA Hoıivudda etraftan takip edil • 
meden bir adım atmaya imkin yoktur~ 
Avrupada daha beter. Bu yaz Sah:• 
burgı:ia otellımin etrafı muhasara altı • 
na alınauıtı. Venedikte sokağa çik;tl • 
ğım 2'<.C?Uln bucak bucak kaçıyordum: 
Arkama bir alay ahali düıüyor, eteği • 
me yapışıyor, kendilerine el yazımla 
b'.r ıey yazıp vermemi istiyorlardı. 

"Bir gün yine halkın hücumı:ndan 
kaçarak, Tmtoretto resim r.crgisine ka
pağı attım da kurtuldum. içeri kimse 
peşimden gelemcıd:: Çünkü, sergi duhu· 
Uyesi on liret (bir lira kadar) idi 1 t -
çerde hemen hemen kimse yoktu. E3ki 
sarayın bütün odalan çok serindi; içe· 
r~sini tatlı bir ışıkla aydınlatıyordu. 
Gittiğ'm bir köşeye oturdum ve tam 
üç saat orada, yalruzlığın, rah:ıtın ve 
sükunetin tadını tattım. Hatta bircu: 
şekerleme bile yı:ıptığmu zannediyo • 
rum ! Hürmetsizlik olduysa affetsin -

lerl,, 
Şikagonun göbeğine gelmiştik. Mar

lenin böyle heyecanlı hislere kapılma • 
sından h'.raz endişe duymuştum. Ufı -
mı değ"ştirdim: 

- Sahiden bugün tıo~akta ve domuz 
sucuğu ile mi karnınızı doyurmak ni -
yetindesiniz? 

Kendini kaptırmış olduğu ~iir dün • 
yasından birdenbire sillrinerek ayrıldı. 
Bu sırada krırşmuza çıkan bir Alman 
birahanes0 ni gösterdim: 

- Şurada kendinizi kendi evinizde 
hissedebilir~foiz, dedim. 

Burası hakikaten tam manisiyle bir 
Alman lokantası idi. Marlen içeri girer 
girmez memlel:etinin havasını bulmuş 

gibi bir hal aklı ve anl:otmağa başladı: 
- Babam Rusya cepher,: .• 1de öldük -

ten sonra annemle ben Vaymar'dan 
kalkt~k. ~erline geldik. Berlinde hısım 
akrabamız vardı. fa!cat, üç sene sefalet 
içinde kederli bir hayzıt ya~dık. Şehir
de ne ekmek vardı, ne bir şey. Yalnı;>; 

. 
c~phe/erilen 1zfiı atrp gelen zw1rer1er •.'i 

lelerine bir ilr.: kutu konserve g · tirebf 
.li yorludı • 

"Sonra mütareke oldu, ihtiW koptu, 
Patlıyan sitihlan bizim evden iıitiyor..I 
I~. Annem korktu, Beni aldı Vaymar'a 
ıötürdü. Burası, sakin b:r taıra ıehm 
idi. Kanpklıkbr oraya kadar gelmi • 
yordu. Berline bir daha oncian ıenelcr .. 1 
ce sonra geldik. 

ÇOCUKLUGUNDNI 
GOLME.:.-ttŞ KADIN! 

Ç OCUKLUK denilen o devir be
nim hayatımda nedir? Bu, haya• ' 

tın penbe beyaz bir devresidir; bütün tat~ 
hatıralar orad~dırl Çiçelç 1dolu bir evde , 
h!r çocuk annes'.nin kahkah:~u nedir, 
bir Avrupa baharı nedir, hiç görmedim~ 
min gözleri ıslaktı; masallardaki şehza· 
delerin sakallan vardı; gözleri kan ça
nağı gibi id,;, başbrında asker taslan 
vardı. insanın en hassas olduğu, insan .. 
da istidatların baş gösterdiği, okuma .. 
ya, sevmeye dair, heyecan duymaya 
başlanan devir ıuı:nına benim hayatım• 
ida kap~ara, korkunç bir boşluk teşkil 
eder. 
"Çocukluğumun hangi yılına bak -

sam, kendimi matem içfode kü!Yük b:r 
çocuk, sonra mahzun bir hafif kız ola· 
rak bulurum. Bu maziden bana kr(.an 
tek iyi şey, tek hediye. yüzüme bırak -· 
tığı hassas ifadedir. aki Madlen Van 
Loş'un yüzünde kalan bu ifaıde bugün· 
kü Marlen Ditrihin şöhret ru temin et
mi;tir. Esrarengiz b~r surette ve dalğın 
güldüğümü söylerler: Bunun sebebi 
belki şudur: Ben gülmesini c:aıc.ak yir· 
mi yaşında öğrenc.~m. Belki çocuklu .. 
ğum mesut, genç kızlığnn maceralr 
geçmiş olsaydı beJÇ ben bugün Vay -
mar'vJa, kırmızı yanaklı, bol kahkahalı 
zengin bir kasabalı kadın olarak kalır -
dtm. Bilmiyorum h:ı:ıgisi ,daha iyi: 
Madlenin bayatı mı, Madenin hayatr 
ttu? ••• 

(Devamı 15 incide) 
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.ıMözcJe yıldızn;. ölllmtlnde:rı evvel nuııııJ.rcninru; , Ttı.ra.tA :Aziz'e hcd1Y.~ 
ettıt;.'1 imz.a.Iı fotof;rafı •... 

E N sevd1ğ.:m ve beğendiğim yıl· 
dızlar arasınd::ı platin saçlı, açık 

mavi gözlü, orta boylu balık etinden 

Cin Harlo bulunuyordu. Şu satırları 

yazarken odamın duvarında asılı imza
lı. resmi gülerek bana doğru bakıyor. 

Fotoğrafın üstünde şu s:ıtırlar var: 
"ToTuran Aziz Corlially and S'n 

cerely - Jean HarloW,, 

Harlo ile tanıştığım gün önümde 
canlandı. O zaman daha HolivUda git
memiş ve hiç te li.r Ameriknlı cinema 
yıldızı ile görüşmemiştim. ilk t:ınıdı -
ğım yıldız güzel Cin olmuştu. 

Cin Nevyork şehrinde Broadway üs
tünde bulunan muazzam b:r sinemada 
temsiller ver:yordu. Antraktlaı:t:la sah -
neye çı'Jsıyordu. 

Kendiı;ile görüşmeğe karar verdim. 
Bir akşam üzer,: sinemanın artistlere 
mahsus "stage door,, kapısına gittim. 
Pehlivan biçimindeki kapıcı kimi ara • 
<lığımı aordu. Amer'karun her tardın· 
da kapıları açan parolayı verdim. 

lif - KURUN'UN JLA VES[ 

- u I'm from the Press (Matbuat er
k5nındanım) Jean Harlov'un managcr 
ile görüşmek istiyorum! 

Kapıcı kendisine uzattığım kartı ev.!
re çevire tetk~ etti. Nih:•yet yanına 

bir çocuk çağırarak yukan gönderdi. 
Çok sürmeden afacan geri gelerek: 
"Beni takip edin:.z,, dedi. Dar bir mer
diveni tırmanırken Q<>yalı .:.Osanlar, yan 
çıplak dansözler sahneye iniyorlardı. 

Bir box (artistlerin giyinme mahrıl
li) önünde durduk. Çocul: kapıyı vur
du. Bahşişini verd kten sonr:ı odaya 
girdim. 

Odııda i~ kişi bulunuyordu. Biri bay 
diğeri bayan. Yaşlı erkek hemen ayağa 

1 

kalkarak elini uzattı ve yer göstere -

rck: 

- "İsmim Bello dur. Cin lforlo'nun 
manageri ve ayni z~-nanida üvey babası
yım. Karşını2'Jdaki bayan refikam ve Ci
nin hakiki annesidir.,, dedi ve "t'r em
riniz var mı? diye sordu,, 

Bir Tür~ 1::azeteci oldujumu ve bu-

M©>\\'1/Y~~<a \\~ ~l§\\\\\\<ö\\\~\\m ~\.'\~\.~ 

Cin :Har/ov bana neler s(fl}lem.işti ? 
• - - - .-- _, ~ • ~ ..., - ,_.awwws -• 

rada ayni :ıam~na tahsil ettiğimi söy
ledim. 

- " Tüfkiyel'\!ll sinema aeyırcileri 
Cini pek severler. Kabilse cici Miss ile 
bir iki dakika görüşmek ve Türkiyeye 
sclamlanmı göndermek isterim.,, 

Bay Bello: " - Biraz l>::klerseniz kı· 
%ttn sahneden nerede ise c'iöner. S.~ze 

takdim ederim., dedi ve tstanbutda bir 
kaç defa bulunduğunu Türk sigaralan
nın lezzetini hiç bir z~an aklın.dan ç1-
~armadığmt söyledi. 

- "Ara sıra Cin' e memleketmi.zden 
bahsettim. O zamarıa ait hikayeler an• . 
tattım. Kızım memleket.!nizi pek gör • 
mek ister. Türk kadınlarının şimdiki 
serbest hayatını çok takdir ediyor . ., 

Cinin annesi kızı gibi güzel. Orta ya· 
şmda n~ik bir bayan. Kendilerine bir 
kaç ~ompliman yaparken oda kapısı 

b'.l'Jen açıldı ve h.Jzla biri odaya daldı.. 
Bütün kucağı buketlerle dolu oldulun• 
dan başım göremiyordum. Ancak çiçek
leri bir masaya koyduktan soıll'V genç 
ve neşeli Cin ortaya çıktı. Yüzünden ' 
,;aadet akıyordu. Çünkü müthiş alkış
lanm;ştı. 

Odasında bir yabancı görünce yüzil 
biraz değİ§ti. Kaşlannı hafif çattı. 

- " Kızım ,bu ~ lstanbulda çıkan 
bir gazetenin mubarriridir. Bak serfo
le görüşmek istiyor,, diye üvey• babası 
beni kızına takdim etti. 

Cin bana küçük elini uzattı. Gayet i· 
tina ile bakılmış yumuşak el.: elime ala· 
rak gözüne baktrm ve: 

- ••Miss bil:eniz bu an nc.kadM" 
bahtiyarım. Bütün memleketim sizi ıse· 
ver ... ,, dcd:m. 

Cin güldü. inci gibi dişleri kiraz du
ıdaklan arasında gözüküyordu. IA:k.kat 
ettim, Cin'in gözlerinin içi dahi gülü
yordu. 

Güzel yıldız bir koltuğa otcrdu ve 
b'.r sigara yakmak istedi. Buna hemen 
mani oldum ve tesadüfen o günü ce -
bimde bulun:ın bir paket Türk sigara -
sını tkram ettim. Mr ve Mrs. Bello da 
birer Türl: Eigarası yaktılar. üçünün 
de tiryaki oLduğunu hemen anladım. 

Cin sigarasını derin derin içine çek
ti. Dumanını tavana savurur~en: 

- " Yazık ki güzel ve iyi şeyler in· 
canın dri.ma uzağında bulunur. Mesel! 
sigaranız. Ne lezzetl.'.. şey, fakat mem
leketiniz pek uzak 1,, 

- "Memleketimi demek bu kadar . , 
aevıyorsunuz .,, 

- " Uvey babam bir kaç defa Türki· 
yede bulunmuş. Bana daima or-J:.iaki 
güzelli19erden l>•aseder. Ben küçük • 
ken bana hatta bir kırmızı terlik ge • 
tfrdi ..• .Sarkı pek ısevcr:m. Mcmlek~ti • 

"Kadın o her şeyden evvel bir 
kadın olmahdır. Erkeklerin işleri· 
ne karışmalarını doğru bulmam,, 

Platin saçh artistle ölümünden çok az 
bir zaman evvel konuşan 

· Turan Azi~ anlatıyor 
n.:zden geçerek Mısıra ve Hindistana 
5ok gitmek ısterim.,, 

: Cici artist u:ılatırken onun saçlarına 
'dikkat ediyorum. Katiyyen boyalı filan 
'değ,:L Saçm rengi. kanarya aarısmdan 

daha açık. Tabiatin müstesna b.r he • 
djyesi 1 Sonra yıldızdan öğrendim ki 
saçlarına biç bir zaman ilaç veya boya 
sürmemiş. Yıkayara~ temiz ve yumu -
pk tutarmış. 

Cin güzel bacaklanru üst liste atmış 
anlatıyorou: 

- •• Haremlerin memleketinizden 
kalktığını gazetelerden duydum. Türk 
kadınının son seneler zarfında yaptığı 
terak~:Jeri h&yranhkla takip ed'yorum. 
Şimdi onlar da öteki kardeşleri gibi İJ 
hayatına atıldılar . ., ,-

Hemen sordum: "Kadınların çalış -
mnsını doğru buluyor musunuz, Miss 
Cin Harlo?., 

Cin düşünür gibi oldu ve: "Kadın 
oldu_ğum halde size açık_ça fikrimi söy
L:yeccğim,, dedi ve şöyle devam etti: 
- " Bence bir kadın her şeyden evvel 
bir kadın olmalıdır. Erkeklerin i~lerine 
k<ırışmak onlar için pek doğru değil • 
dir ... Bir kadın her şey yapmakta hür
liür. Her mesleğe de g·rebilir. Fakat ev 
iş:ni de yazıhane i~~ kadar ayni dikkat
]e yapma~ birinci vazifesidir.,, 

Tam bu sırada ,odada kırmızı bir ıacn
pul yandı. Sahneye çıkmak için "hazır 
ol,, işareti. Derhal ayağa kalktım. Ve 
son bir sual sordum: 

- •• Boş zamanlannızda ne yaparaı· 
nız? .. 

- ''fi usu si hayo~ma pek vakit kalmı
yor ki .. Sinemaya gece gUndüz hizmet 
~den bir köleyim. Çalgı dinlemesini ve 

giizel roman okumasını ve çikolata ye 

mesini 8everim.,, 

Cin acele ile bana iki imzalı bU~ 

fotoj!"rofmı becliyc~etti. ,Tgekkür_ ede • 

Jcon Harlov $0'kak '1.."ıyafcffie 

rek platin saçlı güzel ve se~ yıldız

dan ayrıldım. 

B U mülakattan takriben bir ay 
sonra idi. Mr. Bcllo beni Nev • 

yorktaki Central Park'a nazır St Mo • 

ritz otelinde 22 inci kattaki odasına ka
iıul etti. 

"Kızım tuvalet yc:fJ>ıyor. Bir iki da • 
lıf ka bekleyiniz,, 'diye rica etti. 

Bayanların tuvaleti bir iki dak'ka 
slirmediği için tam yanın saat sonra 
Cin odaya girdi. Arkasından .zenci hiz
metçisi tuvalet kutusunlan ocl.rdan 
~ıktı. Sonra anladım. Hizmetç,~ hanı • 
mının k'rpiklerini değiştirmiş. Bcnlar 
takmaymış. 

- " Hoş geldiniz!., diye Cin bana 
pamuk elini uzattı, ve: "Gazetelerinizi 
beraber getirdiniz mi?,. diye sordu. O• 
nu o dakika adeta şeker be~liyen bir 
çocuğa benzctt'm. 

- '" işte, ded'.m. Sözümü tutuyor ve 
size temsil ettiğim gazeteleri t=•~-tdim 

ediyorum Miss Harlo.,. 

Gazeteleri açtım ve kendisi hakkın • 
da yazdığım makaleleri .gösterd~m. 

Türkçe kelimeleri okumağa b3şladı. Ve 
sonra gazeteleri gözümün önünde hu -
susi b'r albiime yerleştirdi. Bu yıldız· 
da her yıldız gibi hakkında yazılro ma· 
~ateleri topluyor ve dünyada çıkan her 
sinema mecmuasma abone .. Amerikan, 
Avusturya, Çin gazete klasörü içine bi. 
zim Türkler de gfrdi ... 

Cin ile ikinci clefa görüşdükden 

sonr:ı, gazeteler Cin'in Holivutta ev • 
lend,=ğini ilan ediyorlar. Kendimi ya • 
hancı saymıyarak· bir tebrik kartı pos· 
talı yorum. 

Bir kaç hafta sonra Holivuttayım. 
Cici yıldızın bal ayı daha bitmecen ko
cası banyoda ölü oltırak bulunıdu ... Ce
ncızeye gitti~. Zavallı Cin'in reng: saç
lan kadar ~yaz kesilrelşti. Rol .icabı 

ertesi günü Cin M. G. M. stüdyosuna 
giderek mikrofon lrorşısında ayıla ba -
yıla kahkahaları attı ... 

Aradan bir iki sene geçti. Cin yala 
§ıklı b:r film operatörü ile ikind defa 
olmak üzere evlendi. B.:.rinci kocasın • 
~an miras da lçalmıştı. Fakat Cinin bu 

(LUtfcn sayı/ ayı çevirini.z). 
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'Hrel" Hosrm 
(G rna Sayfadan tleVllm) 

mryan bir ablak hocm;ı ta vnn.ı takını • 
yordu. ' 

Fakat eserin ba§ından sonuna J.\adaı: 
tüılak telakkisi gösterecek hiç bir mü
~ahale karşısında kalmadan samimi ve 
tabü bir bava içeririııde sürüklenip gi
diyoruz ki, bu üç dört satır bizi sıkmı • 
yacağı gibi, onun hakkında "Ahlak tel· 
~ncisi,. dir diye bir hüküm vermemi .. 
~e de müsaade edemez. 

O h!ze bu elle tutulur, gözle görü • 
lilr dünyamızdan bazı sesleri, bazı ne• 
~ticeleri, bazı hadiseleri okuyanlara ye
niden yaşatacak bir kudretle vermiştir~ 

Rrısimin bütün bu tipler, vak'alılr, 

insanlar içerisinde bayati görüşünün ne 
kadar realist ne kadar alturı:ste ve ne 
kadar iddiasız olduğunu artık kabul et
meliyiz. Yaşanmış bir hikaye yaEtnak 
istiyenler için o en kuvvetli bir kaynalq 
teşkil ettiği gi~ gördüğünü ve ıduydu
·ğunu yaşamış gibi anlatmak istiyenler 
için de baş vurulacak tek şahsiyettir. 

Bilmem bir edebiyat tarihçisinin o .. 
nun "hiç kıyıneti yoktur,, veya sadece 
"mezr.ır kavuklarinr dile getiriyor,, de • 
yişi ne ,dereceye kadar hakikate uyğun
ldur. 

Bütün bu şartlan içerisinde de, bu 
vasıflara mal~ ·olduğu halde Ras.:min 
okunmayışmı umumi bir kanuna tibi 
olarak değersizliğinde bulmaktansa, 
kör bir kuyuya benziyen; ve içerisine 
atılan her taşın biraz takırtı husule ge

' tirdikten 6onra kaybolup gittiği şu 
korkunç hayatımızın havasında Dramak 
daha doğru olmaz mı? 

I> 

Fikir ve edebiyat 
(7 inci .salıif adan devam) 

ne dcnmi lıntlnrln t,:izmlş olrnn~ıdır. 

On dokuzuncu nsnn "Niçc" nin fi· 
'kirleriyle beslenen Avruıınlısı Dor-
3·nn Gı·oy'in J>ortrcsinclc ne kndnr can
lıdır. J:.Ord ''JJnrıi'' sn.dece t ers ya.
rntılmı.5 bir iıısnu (leb-ildir. O, hütlin 
bcşcr.i knnnnlnrın üstllnc tıkan ger
çekten u sta hısnnchr. Hu n &1n in~nrım 
nmknddernh içinde Osknr Vıı.yM bir 
nokt.ayı nydınlett ı. 

Ru ışık ııltmcln bug ün fJıUyurlnynn 
lıh- filcnıln ny:ıplnrnufan Jıfrinl giirUyo
rnz. Oslı::nr Vnyl<l hlzo bl r rııhun çiz
gilerini nnlntryor. 

--n-
f{ı~nr t Tttvher 

Bi.ly ük ses artisti Rişard Tavber, 
şimdi Viyanadadır. Teno r, cfovet üze
rine bir kaç konser vermek Ü.zere ya
kında İtalyaya gidecektir. 

' i'osknııini 
Prada ilkbaharda şenlikler yapıla

aktır. Bu VC:lİyle ile seri halinde kcm
ıcrler hazırlanıyor. Prağ belediye rei
si Dr. Zenkl, meşhur Toskaniniyi, bu 
ktnserlerde orkestrayı idare etme!{ ü
zere Çekoslov:ı!:yaya davet etmiştir. 

- ın_rı~ux·e~ ILA \ 0 ESI 

~nzrn vero /ll soruv.torr 
(? ;nci saki/adan devon:h 

lerin beyazlığı, yukselç kristal aynafar
dan a kseden güno üzün aydmJığında, 

!daha parlak, daha şeffaf görünüyordu, 

Uzerine ı'.nce yaprakforla üzüm E:allnm
lan oyulmuş, yekpare mermerden ha -
vuzun ortasında, bir oya gibi zarif ve 

ince işlenmiş, mermerden bir fıskrye 
vardr. Camların, aynaların senclerden
beri tozu alınmamr§tr. Fakat bütün bu 
kirlerjn, örümceklerin ar2'Sında, ince ve 
muhteşem san'at bir inci gibi, 'ZıSİl ve 

.zarif görünüyordu. Duvarlara, Hicaz 
ve Yemenden getirilmiş renkli ve şef
faf taşlarla mozayik işlenmişti. Tava • 
.nın oyma ve yaldız işleme tezyinatı, a

:rtıp tezyin sanatının bir dehli nilmune
:iytdi. Zevk ve k,ıynıet bilmiyen insan • 
ların, fazla ' süs olsun diye sonradan ila
ve ettikleri resimler, nakışlar, beyaz 

mermer üstünde kirli bir elin .lekesi gi
bi görünüyordu. Zaten senelerdenberi 
örümceklerin ağ gerdiği bu metruk 
cennet köşesinde, soluk Lübnan doku

.ması kaplanmış h~r kaç ktrik; koltuktan 

başka bir şey yoktu. Döşeme taşları
nın üzerinden, bir ltalyan duvarcısırun 
kaba eİi geçtiği pek belliydi. Pencere· ' 
lerin pervazlarını kimbilir, nasıl bir 
zevkin ve nasıl bir düşüncenin sevkiy-
le mavtye boyamışlardı. 

Taşlara sinen ağır bir rutubet koku
su, çolç uzak.bir ~"'ilinin hazin hatıra· 
larını taşıyordu. Son aşk gecesinin be· 
himiyet ateşiyle tutuşan haris Beniis -
.rail kızlanndan sonra, burası, yalnız 
ziyaretçilere açılan eski ve metrQk bir 
:m!ibed gibi, zevklere, eğlencelere ka • 
palı ve kütum ~lınıştı ... 

A KŞAM Üzerleri, Beniisrail kız: -
1"1rının, kapıları önüne birike • 

rek, b irbirleriyle sohbet ett~eri bu co
kaklardan birinde, esir.: bir müsevi ai
lesi tanımıştım. Geniş ve beyaz taşlığı, 
pencerelerini, g üzel kokulu yasemin 
dallarının gölgelendirdiği serin kaasiy
le evleri bir· cennet g ibiy;1i. Sıcak ha -
valarda ç:çekli havuzun içine dökülen 

suların, bir teraneye benziyeıı h<ı!i f şı
rıltısı, insana d erin bir hulya verirdi. 
Soğumak isin havuzun iç'ne atılmış 
meyvaları, f'11krmiyle r uya bıra~ılmrş 
H alvani üiüm1erini büvü.k blr .:ştiha ile 
yerdik. 

Hazan bu havuzun ba~ınd·: •, bızi lJü
tün gece uykusuz bırakan eğlenceleri
miz olurdu. Musiki, ka.ılarrn ince ve 
asil bir zevl:!ydi. Zarif ve elmaslı par
makların hnfü temasından doğan nağ
meler, b:ı:rnn ıstıraplı bir ruhun acıları
nı t erennüm eden k asideler, yürcğinu
ze hüzün ve elem vedr ; lıazan şen ve 
şuh b:r arap nağmesi. sükun ve hulya 
içinde uyuşan ruhlarımızda tatlı !J° r 
neşe ve heyecan uydandırırdı. Bayğın 

ve :ahhnr bakı~lı muga nniyeler, kadııı
lığrn lıin tiirlü i ııvesiy: .:: erkei!i cıl..~ın -

lıklara sevkeden rakkaseler, kaaJard,a 
o eski ve muhteşem hayatın uzak ru .. 
yalarını yaşatırlardı •.• 

Şimcl: bu ruyaların üzerind en sanki, 
bir bulut geçti ; ceylan bakışlı Beni ı~ 
rail kızlanrun muaşak,a yaptığı mehtaP, 
gecelerine, yeisin ve sefaletin karanlığ~ 
·~öktü ..• 

A ZIMZADENiN zengin ve muh .. 
teşem arap salonunu gördükten 

sonra, garbin, insana riya ve hiyanct, 
hissi veren sahte tezy.!natiyle ıarklılı .. 
'ğını kaybetmiş, asaletine kastolunmuı, 1 

zengin Şam evlerinde, o eski ve met .. 
rük kaalann küf ko~lu duw.ırlan ara
sında hissettiğim dindarine huşuu ve 
ilahi zevki bulmuyorum. 

Şamrn, ince mezayik işlemeli ceviz 
takımlan, oyma sedeften rahleleri, gü .. 
müş işlemeli Şamdanları, her biri birer 
kıymeti! sanat eseri olan tunçtan kan~ 
dilleri, buhW1d.anlc:ırı yanında Avrupa .. 
run çerden çöpten yapılmış, zevke, lıe-
vese uydurulmuş taklid sanatı, biblo .. 
lan .• vazolan, Eyyupda yapılan tahta 
oyuncaklar gibi adi ve salı .. 
te görünüyordu; birinin asalet ve ince
liği yanında diğerinin sefih ve aldatıcı 
güzelliği, cüzamlı bir çehre gibi göze 
sarpıyordu. Bütün Şam, günden güne 
bu istihaleyi geçiriyor; Arap zevki, a .. 
rap sanatı ya~ yavaş ölüyor, kaybo
luyorldu. 

Buraya her sene gelen yüzlerle sey
yah, esk1~ evlerden bütün bu kıymetli 
eşyayı birer birer seçerek, kendi mem
leketlerine taşıyorlardı. Eski Şam, her 
gün· bir parça daha fakirleşiyor, incile-

ini elmaslarını döküyor; toprak saksıla

rı, kerpiçten duvarlariyle günden güne 
büyük bir köy manzarası alıyor. Şimdi 
muhteşem ve asırlar görmüş sarayların 

yer.~nde, ince kavak dallariyle çatılmış 
:erpiçten evler göze çarpıyor; dört duvar 
arasında Şam, artık şa?ah mazis:ni 
görmüyor. 

Oracla eski devirlerin y:qadığı, a rap 
zevkinin, arap sa~atınm yaşatıldığı 
gün, Şam, Berede nehrinin geçtiği 

zümrüt bahçelerin ortasında, peygan -
gerlerin yüksek ruhundan doğan a sil 

ef:iebiyah, nrap güzellerinin t eganni et
t"ği ilahi musikisiyl t: Albhı~. peygan -
berl~rin vadettiği h akiki bJr cennet o
JurL. 

"18 Şubat 1938,, 
- Ankara Vapuru -

- o-

Alfeı d Irorlo 
AlCred Kordo, çıktığı turned~ Viyana
dan geçerek, orada lıir .konser vermiş .. 
tir. Zok defa olciuğu gibi, hu sefCT c:!e 

Şumanm bestelerine yer ayırcın ve çok 
beyenilen piyanist, aktiy1e bir kaç kere 
lstanbula da g-elmişti. 

·EIJ· 

Oskar Vayld 

· '(Doryan Greyin por tresi) isimli ki
tabın türkçemize çevrilişi münasebeti 
ile Sadri Ertemin bir yazısını iç sayfa
larımızda okuyunuz. 

a u Sayının 
DçDntdle 

Ahmet Rasi m : 
<Edebi tetkikler) . 

Rüşt:ü Şardağ 

1 ~~ta: şnau=-
Mehmet Selim 

amin yeınllı saray ları: 
cErlf'bi seyahat 

notl arı) Dr. Cemil 
Süleyman 

B ir Amerikalı şair 
lEcncbi edebiyatı tetkikleri) 

,M. Hulusi 'Dosdoğru 

IHJ o ~ &tn ~D ~":™iş a a~) 
Ali Kemal Meram 

'1 ca1 U ifil o~O o~~ fŞHr) 
!small Sefa 

,. 

D11ryan G.ı eyin 
porleı·e.tti (Edebi müJalaalar, 

YAZAN: Sadri Ertem 

Danuntsyo öldü 
<G!iuHn ellcbi akis'rr4i\ 

l"AZi\N: Hakkı Süha Gezg~n 

Ede6.i tetltifdu: ................................................. 

hmetRasi~ 
Yazan: Rüştü Şardağ 

B U ba~lık her şey.den önce ak)a 
şöyle bir düşünce getiıebil r: 

"Ras~m okunmıyor mu?., belir,: bir ha -

kikatı ifade etmiş olacağım: Okunmı -
yor. Çağ çağ, hatta ölümler:nden sonra 
bazı kimselerin okunmayışı değer~iz -
liklerine kat i bir işaret olm<•.m da her -
halde kıymetleri hak~mda insanı şiip -
heye düşürmekten alıkoyamıyor. füma 
rağmen ben Ahmet Rasimin okunması 
lüıı:umunu anlatmaya .çalıçacağım. 

Gözünü Avrupayo çevirdikten sonra 
garpçı {.:kirleriyle şarklı hisleri arasın

da, büyük emeklerir:e karşılık bir t ürlü 
akort husule getiremiyen edebi t:ınzima 

tmuzı müteakip yetişen yazıcılarımızın 
hep ayni ruhun, tanzimat atmosferinin 
tesiri altında, elden geldiği kadr.ır bii -

>ilk bir kudret göste~dikle rin~ biliyoruz. 
Sezai, Kemal ve Ahmet Mithatlarla 
kendini gösteren o anlatış şekli, Serve
ti Fünuru:ı kadar az çok oksaklıklar gös 
terere'k; devam etmiş, bu garpçılar mek
tebi ise onu tı::cuamiyle yıkarak yerine 
yepyeni bir üslup, yepyeni bir anlatma 
şeklini getirmişti. Artık ne es· r "cilber,, 
ler, Sezai gibi anlatılıyor; •• e de " Cez
mi,, nin kahramanhğrnı vasıflandırr.ıak 
isin kılıç ş~ıkırtılan, nal sesleri, savaş 
gürültülerinden mürekkep bir üslitp 
~llanılıyordu. Halit Ziy:ı, bize yeni 

• duyuşlarla, 7 eni anlat:...c; yol•mu açmış, 
ve daha birçok kıymetJ~ ediplerimiz 
tanzimatı hayli geride bırakmışlardı. 
Fakat tanziınatttı:ıheri - tek tük b~zı 
kıymetler hariç - değ:şmiyen, hep ayni 
ıdekor içerisinde uzayıp giden bir şey 
var: Hayatı görüş 1 

Biz onu, bu akıcı madd~yi henüz ya
kalamak, evir~p çevirip ince bir t etkik.
ten geçirdikten sonra şuurumuzda sü
zerek anlıcrnak kabil:yetini kazanama -
mış bulunuyoruz. Bu girift ve insicam
sız dünyada muhakkak ki çok,, pek çok 

'ı!eyler görüyor ve duyuyoruz. Fakat 
'.kalemle bu hayatı, bu mavcut olduğa 
gibi görülmesi gereken hayatı canlan .. 
ldırabnmekte çokgeri bir h::ıldeyiz. 

Ş U d~ı'.!ikada · ·· AcabJ Ahmet Ra
sim bunu yapmış mıdır?,, veya· 

hut: "Muhnkkak ki yap:ımnmıştır 1., gi 
bi sözlerle itiraz edecekleri düşlınliyor. 

•. hatta : 'Allahallah, bir yaşıma daha bas
tım,, diye dud:cr buranları görfü gih~ 
oluyorum. Fakat dô;tll.:a!Jı mamur h ir 
hakikat olmasa bile söyle:r.ekten ~ekin· 
miyec.eğim fikir şudur: 

Rasim b
0

zde hayatı gören, ve ayrıca 
nasıl görülmesi, nasıl anla tılması ge -
rektiğini rle t •? çok anlatan tc~ kıymet
t' r .Ondan bu şeyin mevcut olup olma 
dığmr anlamak .~çin sadece küçük hi • 
kayelerine ve şimdi renkleri solmuş, 

uçuk benizli birer kağıt parçalanndan 
i baret olan bu sokal:larda ser'li duran 
kitapçıklar<• bir göz gezdirme~ kafidir. 

Ben de bir edebiyat tarih!;i.mize u • 
yarak : "Ahmet Rasim şunu yapmış, 

bunu yapmış her sahada yazı yazmış, 
hiç bir mektebe girmem.iş, nevi şahsı

na münhasır bir ad<mdı . ., ded kten son
ra onun gibi şöyle bir suali ~ora bilirim : 

''Fakat bu kQ;:lar nev.: şahsına mün -
hasır o1an bu muharririn kıymeti ne?., 
yalnız h iç bir zaman cevap olarak: 
' 'H:ç bir §ey; veya Eadccc, mezar l:a -
\'Uklarmı li:::zn:• gcti·~yor.,, ( 1) diye 
miyccet:im. 

Bir defa her şeyden öne: r<a .~m bu
mı yapmışsa - ki ed.:birat tarih~:si 

~c~ güzel yaptığını söılıjyor - kıy -
metin:n üstünliiğü iç·n bu medeniyet 
yetişmez mi? Ölmüş kavukb::-ı dirilte • 
bilmek, yani maziy.: tekrar yaı;atabiJ -

(Lütfen sayfayı çtr:ıriniz) 

( 1) Edeb1 ycnilicrimiz. 

emiksiz ka l 'O 
Bu soyımızda başlayıp biten tam bir it il'Aye 

V~ 2an: !K~U'lla\ 111) IHJlYJUtYJSf 
E.J .,'li il5vcm.l:Un clQrdüncü sayfosmda okuyunuz. 
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tnc'ıt o\T mu'h.nn\T \($\n 'YC~C:.\ '\>\T dcV,ct 
\,ayı\amaz mı? 

Sayın edebiyat tarihçilerimizin ide -. 
!eliği yanlış değ~\dir: Gerçekten o bize 
maziyi yaşartmak hususunda büyü~ 

!başarılar kazanmış olduğunu eserlerin~ 

'ıde göstermiştir. 

Ç OK cepheli Rasim: 
Gerçekten o her sahada, her de

virde yazı yazmış, fakat; sanıklığı gibi 
sadece günlük bir gazeteci olarak k.al
mamıştır. Çok yazııının ve her yolda 
yazışınm en büyük fenalığını bizzıat 

kendisi görmüştür. Eserlermde yer yer 
bu cömert kalemden doğma teknik nok-
ıanları görüyoruz. · 

' Rea}i.st kalemine aylan düşen bir. 
lıokta var: Şairliği. Hemen bütün ya
!sıtannda şüre karşı duyduğu tah<:ıssii 
1J'iln izlerini bulmamak mümkün mü? 
1 

Sonra ne kadar teknik eksiklikler~ var: 
1 

:Kahramanlaırrru hemencecik vakanın i· 
çine atması, hikaye şeklindeki yazıla • 
ınnda teşhir aahneler:nin yokluğu veya 
basitllfı karşısında düğüm ilzerinde 
fazla duruş ve her ldtabır.ın sonunda 
muh .. kak bir moraı.:te çıkarmak arzu• 
su; ve daha bir sürü şeyler .. 

Fakat onun tek meziyet olarak, ya " 
şamasıru gerçeklendirecek şey hayatı 

görüşüdür. Bir sürü gazete yazıları, •.. 
fıkrc:ıları, dağınık satırları içine dalma- "" 
dan sadese küçül<; hikayelerine bakarak 
diyebU:riz ki edebiyatımızda bayatı en 
cluru ve en keskin bir gözle görenler • 
iden birt odur. 

Realist Rasim, zaten romantizm mek
ltebine bağlı bir yazıcıdan daha çok, da 
·ha samimi olarak hayata yakm olmak 
lazım gelir. Ustelik o bUtün şiir taraf • 
]arma r~men g<Szlerile realite arasın· 
da h:ç bir vasıta tanımamış, gördük • 
]erini bayağılığa düşmemek şartiyle 

1ısüslemeden anlatmaya çalışmıştır. Da • 

1 
ha mütevaz: bir kelime k;ullanmak ge
rekirse, diye biliriz ki o, hayan. gört • 
bilmiştir. 

rem ve Sezailerin az çok ilişıo'kleri 

1 söylediğimiz gibi Ahmet Mithat, Ek • 

!
I rmı ve Sezailerin az çok iliştikleri 
bir mevzu olmakla beraber hayat saha. 

ı . 
' ama çıkamamıştı. Onların nefes aldırt-
mak istedikleri bu hastaya kaburgala • 
rmın bütün genişliğince hava verdiren 

ı Rasim olmuştur. Bu son emek te mu -
hak,ak ki pek büyük olamadı. Rasim, 
hayatı nuıJ göcrdüğünü anlatacağım 

• hikayeler:nde realitenin müşterek va • 
sıflarına dayanarak ve bu vasıfları yo
ğurarak y -.:ni ve humain mevzula~ ~ 
ratamadı. 

Edebi saJ!atımız b'..r gün hakiki çeh
resiyle kendini gösterip insanı hürri • 
yetini takındığı zaman belki içerisine 
Rasimi alamiyacrıktır da. Fakat t:mumi 
bir edabiyatımız düşünülünce Rasimi ha 
tırlamamak mümkii:ı müdür: sonra biz 
onun hayatı parlak_ aydın gören göz -
Jelini; ve bu gözlerin şebekelerinde bU
tün fiziği şartlara tabi olarak Esthe • 
tiquement süzülen reaJiteyi görmek ve 
lduymak ihtiyacındayız. 

Hikayelerinde karşılaşılan muhitlere 
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\ Açılır durmadaın bayabn çiçekleri 
Solar lahzalnrla bir ümid bcıiğinde. 
Neylesek gelmiyor o geçen günler geri, 
Bd.Jedik yolları zamanın e§iğindc. . 

Dalmakta hayale gözü nemli böcekler, 

l 
Her dilin acm her hafızada bir ok 
Aktam güneıleri clü§Üyor arza yer yer 

. Gölgeler silindi gelec~ten haber yok. 

i •• 4 . 

1 
1 
1 

Davet: 
yakut dalia}an çiğıı.iyor giden remi, 
Dönecektir ıimaiyah bir deaız ortasm

dan 
Karanhk içmek üzere ıenıiz geçen bu 

demi 
Şimdi sakin kıyılar, renkler birer damla 

' 
kan. •• 

Gel göğsümde bu ıakıam daha hızlı 
'vuruşlar 

Niçin zaman bitmiyor, fayda var mı 
merakta? 

Ümidin boıluğunda gezdikçe hisli 
kutlar, 

Olüm de bayat gibi ikimizden uzakta. 

lsmall Sata Esgln 
.-o-

Huçlkurrok 
= . ; Kızıl dudaklarında adım mı gezdi bu 

. 

an 
Yıllardan sonra bir gün hayalim mi di

rildi 
Yadımda eski rünler, gö:zlcri.mde ha-

tıran. 

Dönmediğin yollara yine kalbim ser
pildi. 

indi bir gece 1ıibi dü~ünceme her 
tasan, 

Gidiıinin yarası bağnmda zedelendi. 
Y alnı:ı: dıciil rö:ı:lerin bu akıam ağh-

yorsan. 
; içerimde lopkı:ı:d bir hasret alevlendi. 

İ A:I Keinal Meram 

i 
ı 

i 
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DklDm 
Bir yerdeyim ki bahçeler 
Değifmiyen bir baharda.., 
Mavi, masmavi geceler 
Bir duvak gibi· rüzgarda •• 

Sular akislerle dolu, 
Rüzgar seslerle duyğulu: 
Kimler sai-mıt aağı solu? 
Bir ıtır var havalarda.. 

E 'Ve yollar boyunca :ı:amaa 
S Ağır ağır giden kervan. . 
i " Varlık ,, tan 
İ Hasan Şimşek 

\ 
\ 
\ 

ı . . . 

1 

i 

1 
1 
= : . • 

._ ................................... -..................... _ 

'\:n.ı: m."'.nn •• ~n. ""'J'll.,,1:1.a v.'ı:tn. c;,,()t\Sh""'-t!ı.tin. ' 
eı;&ck\c"tücn \~:aç;ın\dı.'&\an "kaie%\'ı. ev\cı: ,' 
h<ırcm ve t.c\amlı'k, dahe\en arasmüa 
g:.zli düşkünlüklerin ve bin bir kötü .. · 
lilklerin kaynaştığı konakkr; dnha ide) 
rinlere inebiliriz: Bütün ince ve açııt' 
hakikatleriyle Galata sokakları, falaka-1 

ların nöbet bekJediği, - bugün için ko-. 
mik bir manzara teşkil etmekle bera •

1 

ber - dünün yaral<.ınm, ~çerisintde to~ 
hyan mektepler .•• Neler görnıezsi~iz?.c 

, Ya vakalar, Yaşadığı evlerde geçen 
meıru olmıyan ~klar, sevici alemle .:. 
ri, yolsulluklanndan istifade edilip pa .. 1 

ra ile insan eti satın almalar ... Ve ni c: , 
ha yet kahramanları ki: On lan da baht .. 
sız kadınlar, cemiyete muzir insanlar,.l 

bütün sevim(, cana yakın bayaıtlariyle 
çocÜklar; sopa karşısında sıralarını 

1 
savn1alc; için titreşen, pantalonlan o .. 
muzlarından askılı, amme cüzülü kü • · 
çüklerle; ana babalarının, canlı muhit .. 
ler:nin pedagojik bir kanunla ahlaksız•'. 
hk kahrına uğrayan bir sürü zaıvallı .. , ' 

Onun sadece Jıkrak.rına, hikayeleri •1 

ne, bir göz atın neler görmezsiniz?.~ 

Aslında concre bir halde bulunup sırr' 
tahlil sebebiyle böldüğümüz bu vak'a,_ 
kdıraman ve sosyete gibi kısıml:ır içe.._ 
risinde bütün b:r hayat yaşıyor. "Gü .. 
lüp ağladık)anmız,, gerçekten bu iki 
his arasında uzun seneler çalkanıp dur
muş olan bir çağ insanının yaşıyan çiz· 
ğileri değil m~rl.=.r? 

R ASIM, bütün hayatında insani 
olan şeyleri sevmi~, cemiyetin 

her cihetince baht.~ız insanfarma içi 
kanayarak acımıştır. İşte "Hamamc~ 
Ülfet,,: Orada tüylerimizi ürpertecek 
kadar kuvvetli l:ir aclatışla sevici in • 
sanların ortasında "adam,, hk hislerini 
ve vasıflarını kaybetmiş kimselerin in· 
sanı şaşırtacak derecede kuvvetli rea • 
list bir kalemle potreleri caniandml 
mamış mııdır? "Güzel Eleni,, de millet 
farkı bile gözetmeden ~aleme aldığı ve 
Galata sokaklarının yetiştir&ği iki za • 
vallı yavrunun Eleni ve Yankonun ~ • . 
kıbeti bize neler duyunnıyor? Günah • 
kSr Vedia ve onun meftunu Nazımın 
hikayesi, bize aile h~atımızın o devir

. deki kuruluşunu ve bu kuruluşun fela-
kete sürüklediği ilr.i insanı anlatmıyor 
mu? "&:çare genç., de rdüşen kadınlar • 
dan, - nefsini körlettikten sonra -
"Namus meselesi,, diye eteğini çeken 
erkekler yeni bir uçuruma yuvarlanan 
zavallı kadmlı:ırı görüyoruz. __..: Çirkin 
kocasından ayrıld·kt;ın sonra her çaM•ı 
kapıdan koğı•l ' ,,. aiie hayatımız • 
{lan <•kisler y.-ş.ı .an ·'Firdevs,, lcr bü • 
tün teknik zaıflarına rağmen hnyattan 
az şey mi gösteriyor b'ze; 

Gerçi o "Endişei Hayat., da sonunda, 
üç kişinin ölümile biten facianın sonun 
da: "Ziyayi şems sabooleyin üç naş Ü· 

zerinde tesiratı mihribane!'foi göstere
rek enzar.ı tetkike cemiyatı beşeriye i
ç.:Ode görülen seytatı ahllikiyenin neta 
yiçi mii!hişesini arz eyl.'.yordu . ., gibi 
sözleriyle bugünk\i edebi görfü;lcre uy-

( Sonıı 12 inci say/ a!la) 

' ~\"t't\~ "m.~"t\'1:>..~~-n. ..,_'\.'\Xt,'\."'tt\. "'-'ıa.."t\.'\.""9~°''-'-'tCM~ 

~"' y.~\~ı: \\ı..\ ~~\tı., "I~ İl"''t~"'""n °'S~\;.'ll.""n~ 
a1annıı Q\an \.ü.ccaT n~T ~~)'U~n \im\\1\\"L 

\r,~7.ü\tüyordu. ' 
Aşağı yukarı bu vaz\yet\n . deva• 

mından sinirlerimin fevkalMe bo-. 
zulduğu bir gece idi. Bir suya damlı.; 
,:ran iki damla glbl, yalnız iki defa \'0 

:arka arkaya çaldı! Merdivenleri in'\ 
~Um. 

lç kapının camektmlı bölmesinden 
ıbahçeye do~ru ilerlediğim zaman, ye-

iDI çıkmış bir rU. zgArın çıngırak içeri .. 
elnde ve hakikate pek benziyen oyu .. 

ınunu yenideıı dUşUnilyordum. Fakat 
çıngırak ayni vuruşlarla yeniden öt· 
til: Ilir, iki, Uç! .. 

Dış kapının demir sUrgUsUnU hele: 
canla <;ektim: 

- Polka .. Sen misin?. 
Dnrlakları bana doğru kımıldıyor4· 

'du? Fakat tek bir kelime, hemen he• 
men hiç bir şey işitmiyordum. Sadece 
ellerin! avuçlarımın lçerlsfne almak 
istedim: içeriye doğ'ru yUrüdU. 

, Pollrnyı adım adıre '"takip ediyor: 
'dum; Polka konuşmtayordu; ve belki 
yürümüyordu da.. Çalışma odamın 

kapısma geldiği dakika vUcudunu ka· 
pıya vererek orada bir saniye durdu; 
yıkılacağını ve müthiş bir baygınlık 

geçirece~lnl düşündüm: 

- Polka, diye tekrarladım; Polka-

l cığım! .. Sesimin, Madam Polkaya dilnya 
ilzerindekl bir hakikati yahut kendi 
.kendisinin hakikatini anlatmak isti• 
yen bir manası vardı; bilhassa kendi 
kendisinin hakikatini! .. 

Dunu belki anladı; yahnt anlama~ 
clı; kapının eşiğinden içeri girdiği za. 
mnn alnının Uzerindekl iri ter damla· 

~ larını tekrar görüyordum. Az ötede 
l ırnıtnğumun bulunduğu masanın bir 
1 

1taratına geçtim; yüzünü cam dolabın 
j yamndakl iskelete doğru çevirmişti. 

,Ona bakıyor, yahut onunla konuşu· 

;yor gibiydi?.. Delki. Delki de hiç bir 
1 şey yapmıyor, yahut tam gözlerinin 
(}?ünde olduğu halde, bütün eşyada 

olduğu gibi ne camlı dolabı, ne masa~ 
, yı, ne kitapları, ne iskeleti, hattı\ ne 
beni görüyordu. Fakat yüzUnün gü

lümseyişini hatırlıyorum: Bu gülüş 
dudaklarmın ucuna, yahut yüzüne be
yaz bir boya gibi lnco bir fırça ile 
bırakılmıştı. Onu kucakJryarak ken
dine getirmek istiyordum. Btlnu ya
pnmn<lım: ve Madam Polka iskeletin 
tam önünde durduğu zaman gOzleri· 
ınln h afi r f>ır duman içerisinde knldı
~ınr hi~settim . Her şey, yahut bütün 

1

lıakikat1er bu hnfif dumanın içerisin
de k ayboluyordu. 

- Polka, Polkacığım ! .. 
Polka , kenclls ini kollarımın içine 

nlmnk fırsatını bulamadığım bir hız· 
la . ora ya birdenbire düştil. 

*. J(. :f. 

Madam Polknyı, bir gece, belld de 
~ahnhn knrşı, odama aldığım bir ls
lrnlet!n finlinde böyle kaybettim. Pol
ka, hnyntmida hemen hemen ilk tanı~ 

,,,.'\~~~~ 

'P\'jes\ '' 
~o.oT\-qe\. Dn't\.u.~ 

~iyo' nun öl~mü 
Tems\\ ed\l\rken 

bir biidiseye 
sebep oldu. 

Norveçin genç muharrirlerinden' 
Griygin vücuda getirdiği "Yenilme" 
adlı eser, Danimarkada ilk defa o~ 
nanırken, mevzuda ortaya atılan şey .. 
ler hoşlarına gitmlyen kimselerin mll• 

t dahaleleriyle gürilltil, patırdı olmuş.. 

tur. Bundan sonraki temsiller sUkfı.n 

içerisinde geçmiş, fakat çok gecme .. 
den gene hAdiselerle karşılaşılmıştır.; 
Kopenhağdakl "Krallık Sahnesi" nln 
tarihinde şimdiye kadar bu gibi hAdl• 
selere rastlanılmamıştır. ' 

Eserdeki mevzuun geçtiği tarih,' 
Parlste 1871 senesidir; "KommUn lda ... 

' resi zamanı" denilen zamandır. Bir 
ihtllrtlcl rolü yapan aktör Torklld Ruz 
Uk perdede "Ben hayatımda çok şey. 

görmfişUmdUr!" diye bağırınca, seyre· 
denlerden biri de akslsadamışcnsma 

"Sen katmerli bir yalancısın!" diye 
bağırmıştır. Rejisör Borgen, mUda--
bale edenin meydana ve dışarıya çı
karılmasını söylemiş. müstahdemler· 
ce b6yle yapılmıştır. Bu adamın şıli 

giyinmiş ve fazlaca içmiş biri olduğu 
neticesine varılmıştır. 

Fakat iş bu kadarla kalmamış, u .. 
zun fnsıladnn sonra zille işaret veril .. 
mediğlnin farkına varmadan mütea .. 
kıp perdeyi açtıran r(?jisör, müşknt 

mevkide kalmıştır; çünk1i o sırada sn .. 
lon hemen hemen boş bulunuyordu ve 

• sonradan zil çalınınca içeriye giren• 
ler, oyunun devam halinde olduğunu 
görünce, dehşetli gürültü pa.tırdıya 

başlamışlardır. Aktörler seyircilerin 
sakinleşmesini beklemişler, sükun te
min olunamayınca da temsile d eva!Da 
koyulmuşlardır. Bir taraftan da "gör
ILediğimlz kısmın tekrarını isteriz!" 
yollu seslenmelerin ardı, arkası. bir 
türlü kesilmemiştir. 

dığım kadındı. Polknyı daima düşünU
yorum. Ve odamdaki bir Hollanda ls
lceletlnl hiç bir tarafa götürmedim. 
Polka, orada kemik "e ruhla beraber, 
yedi sene evyel bıraktığım ayni yerde 
, .e ruhunu elde ettiğim gün gibi a.ynt 
şekilde duruyor. 

Polka, benim Polkanı, Polkacı-

ğım !.. l\:EXı\~ HULCSt 

' 
~ ... ,, 
\. '-... ı 

'Roma, ı (A..A..) - "Da.nun~\)YO, e"'V• \ 
r"Ve1ce hal_)er ·.\!er\\dif;\ g\b\ \l\"r g~ğ\\s 
anlhıs\nden def;\\, ka\ı> sektes\nden 
:vefat etmiştir. . 

Danunçlyo çalışma masasının ba-o 
şında oturmakta lken yere yıkılmış..\ 
tır. Derhal ça~ırılan doktor gelince•! 
ye kadar şair ölmüştür. 

Odaya nakledilen cesede bava ge-1 

neralt üniforması glydirUmlştlr. Du•ll 
çeye derhal haber verilmiştir. Duçe, 
Danunçlyonun cesedi önUnde el;ll·l 
mek Uzere bu sabah Gardona gide
cektir. i 

Gabrlyel Danunçiyo'nun eseri ve 
hayatı bir birlik arzetmektedlr: Ll·I 
rlzm t:Hrlerinln, tiyatro eserlerinin 

1 

busu1:1iyetl kendisine yaşadığı devir-

' deki ltalyan edebiyatında en ön 
incvkti vermiştir. Danunciyo, mUda-' 
baleci mücadelesi, harp esnasında·~ 
k1 knhramanltğı ve flyome destani-' 
le, yeni İtalya milli ruhunun teşek• 
külünde kat'f bir rol oynamıştır. Ve 
faşi?.m kendisini bir rehber olar'ak 
tanımaktadır. 

12 Mart 1862 de Abruıze içindeki, 
Peslrare'de doğan Danunçlyonun ha
yatı, umumt harbe !tadar sadece bir 
romancının bayatı, ondan sonra ise 
bir efsane kabramanmrn hayatı oıJ 
muştur. 

liöımendi 'nin yeni 
bir rlJmanı 

, Gazetemizde tefrika etmekte oldu• 
ğumuz "AHm Çocukları" romanını 

yazan Maenr m u harriri Frenç Kör4 
nıendi'nin yeni bir eseri tıkmıştır< 

Son devir cemiyetçi muharrirleri gu
ruhundan olan Körmencli 'nln bu ese· 
ri d e dünya edebiyatında çok iyi bir 
tenkitle karşılanmıştır. 

Roman "Knrşılqşmn ve ayrılma" 
ismini taşıyor. 

-0--

Atina Hniversitesinde 
1'ürk edebiyat se2lsl 

Atlnadan bildirildiğine göre, Yu
nan Maarif Nazırı Yorgokopulos dün 
mathuntn, Atina 'Oniversltc'.llnda 
'fürk C'dehiyatı kürsüsij tesis edilme
sine karar verildiğ'lni lstanbul 'Onl
''crsltesl!ıd~ de Yunan edebiyatı kür
süsü ihdas erlilC'ceğ!nl t ohliğ <ıtmtş

t l r . 
---o---

Mili t•ürt~ü . şairl 
Şole Ruslav,eli 

So,·yetlcr Bl rll ı!ind e Gürcistanın 

milli şnlrJ Şoto Bustnscll'nin yedi yU
.zünrU doğum yıldönümü çok hüyül~ 
m e r asimle .rle kutlanmıştır. Şotc 

n.us t.a,·oJi Gür<'ü tarihinin "AUın de
vir" diye kaydettiği on ikinci asırda 
yaşamış tir şairdir. "Kaplan derili" 
ııdh csori birçok garp lisanlarına 

CC"rllmiştlr. 
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ıa.n urahırkf profokat.rt1nun m11rl qrr
~ alt ···da .lf11d11m Polk11atn b11a11 dolf

ru ıeldltflaı b/S11et1Jm. JJütüD masıı-

Dlrdenblrt1 b1117rnr rerfrdf: ,.,..,,, bO· 

Tflk aOkOnetl içinde .bellrslı bir ba
reket farked/yordum: 

ll'kllll'rla laıybolmu' re birer 1Ja1Jlra 
~kle intikal etmiş .manzaraları ben/ 

kendimden geclriyordu. ~Ocudunua 

dalma istirahat için oturdugum koJ .. 

tuCa boşalmış 'bir yumak kadar bft .. 
kin tc.rkettfm; ve nynf dakikada, ya .. 
Jlacağım hareketlerin en iyisi olarak 
Folkayı dilşUnmeğe başladım. 

l 

. i11r1D araıuadan glJzlerlm/ an,-arak 
)1lrQyor(lrı: ve tam yanıma geldlti bir 
sırada be111 belll'Blz bir sesle; 

- Polka •• Polka. diye konuştum. 

' Bu iki kelime. \'O onun lsmfnden 

- Beni lJpDnOz! •. dedi: Ye bunu an
cak .duyulabilecek ~lr sesle slJylemlş

tl; yllzUmU omuzlarına dot:-ru bfrnz 
daha yaklaştırdım; ay.ol hafif fısıltı 

Jle: 

( başka biç bfrşeyffadcetmiyen bu iki ._,_ 
kelime, dudnklarımdn birdenbire bir 

1 ateş gtbl kaldı: 

- Hayır. dedi: dudaklarımdan!.4 
' - Polka .. Polkncığım .. 

t 
- - Pollca'!.. 

- Şimdi. dedi, şimdi geleceğim .• 
Mavi ışık söndUğll vnlttt, bir deli 

~lbt alkış, Polkayı odasına kadar sil· 
rUklcdt. Dlrdcnbtre kalkmak ve yeni 

1 
bir elbise değiştirmesine vakit kal· 
madan. ya~ut b'öyle bir hareket için· . 
de, onu aleH\cele belinden yakahya
rak ilpıııek. öpmek istedim~ ve hemen 
bu de!t bnrekctlme hazırlanmak üze
reydim ki, yanmda sarı bir 'gölge gibi 
emirlerime hazır durduğunu gördüm: 

- Polka. Polka oturmıynr.ak mı-

sın? ... 
- Hayır, dedi, sizinle dansetmeğl 

tercih edl:roruın. 
BUtiln gözleri Ur.erimde htssedlyor

C!um. Polka tnze ve deli gibiydi. Ben 
de daha başka türll\ değildim. 

Bununla heraber, bir saniye. vU
eudu ateş gibi, bir cehennemden da· 
ba sıcak geldi. Polkanın üzerinde bu
nu duyar duymaz, kendimi k:ı.tlyen tu
tamadan: 

- Faknt, dedim, stz hastasınız? .. 
MMalo.rın ara.~ında dolaşan bir ts. 

panyol dansözünün megafonu, kulak· 
larımızın dibinde duyuluyordu: 

Kalbim. kalbim ağrıyor! •• 
- EYet. diye devam ettim. Polka 

bastaaın? .. 
Projeksiyonun olanca mavi ışığı

nı, güneş alan bir deniz gibi gözlerine 
alarak: 

- Zannedersem, dedi: hastayım, 

eTet!. .• 
f spanyol kadınının megafondaki 

aesl biltUn insanların ve ışıkların Us
tllndeydi; başı mm bcrıden başka bir 
7erde, Stcnk bir memlekette seyahate 
pktJğmı znnnc>diyordum: yavaş yavaş 
kahı.balıllm arasından Polkayı küçUk 
yan salona d"C"ru glitiirrlüm: 

- Bir.uz oturalım Polka, dedim? .• 
Polka. hnkikaten hastaydı. Fakat 

dalma ellnd"ki ct;:nrayı hatırlıyorum; 
•alonun hnflf aydmlrk köşesinde, u
zun ışıklı hlr yıldız ı:ibl çeklyorrlu; 

nrlrnyn ve acele tedarik 
ttlğim bir yastığa lcoynıuştu. Saçla· 

arkayn dökUlilyof. yalnız kalbinden 
aşka fçc-rde hiç bir şey olmarhf:ına 

·emin edeceğim göğsü. en hafff ve 
nhu~ılmaz bir hareketle teneffüs edi-

- Hastıısınız! .. 
Bllyük bir sükunetle: 
- Evet. dedi, dokuz senedenberf! .• 
- Şu halde erin bir istirahate lhtl-
ınız Tar: 1stanbuldakt angajmanı. 

nı bozmglıeınız; ben size elimden 
~len her teYI yapacağıma söz veriyo-

- 1'URIDrtnf İLAVESi 

- , ..... 
~ - Bir clgara yakar mısınıd •• 

.,.. ş Slıln yanınınzda her şeyi y.apabl• 
lirim! 

No tuhafT .. Her ;11yl! •• Halbuki o
nu dilndenberl tanıyordum. 

Ayni dakikada: 
- Ne vaklttenberl aradığım 

eeye kavuşmuş gibiyim. dedi. 
- Nıu;rl. tllve atıldım. 

bir 

- Hiç! .. Belki ben bile bunu btımt-
yorum: faknt lçlm<le böyle ,hir hls 

Tar. Doknz se.nerlenberl onu aradığı· 
mı zanne<llyorum ! .. 

- Polka. bu geceyi bende geçire-
ceksln!. Söz ver. geliyorsun değil mi? 

Tuhaf bir kadere itaat eden bir hıı· 
JI Y&rrlı: 

- Evet, dedi, geliyorum; bir dans 
daha isterseniz ... 

Halk çılgın gibi, de1l gibi, sar'alı 

gibi alkışlıyordu; masaların arasın

dan geçtik: 
- Snbaha kadar, dedi, Rahnha ka

dar sizinle dansetmek istiyorum. 
İçerde ayni ses. Esmer kadının bil· 

tiln a~zım mikrofona verdiği ses: 
'Kftlhtm. knlhtm a?:,rrıyor! .. 

Kollarımın arasında Polkanın bir 
su gibi dağılacağını hissediyorum: hA.
JA ayni ateş içerisindeydi; blrdenbl· 
re: 

- Glde11m.dedi: kalktık. 
Delki de yalnız Polkanın değil, lkf

mlzln de bizi bekllyen bir kura 
:karşı duydu~u blltlln itaate rağmen 

Polkayı o gece kendi oteline bırnkmı
ya mechur oldum. Bugün, benden da
ha ziyade onun kudrettelcl bir nihaye
te karşı o dakllta htssctUt!"lm kuvveti 
dUşilnüyorum: Halhııkl Po!kayı o ge<'e 
kendi odtlma getlrcbllfrdfm. Nltı:>ktm 
bunu arzu ediyordum. Ve Polkacık, o
trlde kendisi oda knpısını açarak, bir 
damla su gibi hafif bir .ağırlıkla onu 
içeriye hıraktı~ım. yahut her şeyine 
yardım ederek yatağına yatırclığım 

dakikaya kadar. Adetn Usttımde bir 
pardesn. bir şnpka ve 'bir cldh-en ~hl, 
dışarda ge7.df~lm sıralarda katlyen 
benden ayrılmıyacak olan bir şey gibi 
yanımdr1. idi: 

- Polka, dPdlm. uykuya, hem de 
tok uykuya fhtlyacın ·var; yarın mut
lAka geleceğim. 

Daha oda kapısını kapamadan. na
sıl bir hareketle beni l~er.lye aldığına 
dalma hayrPt E>ıieC'P~fm t!'özlc>rlnl ,.um
du; kendimin bu göz kapaklan 
f~er.lslnde Polkayı sımeı.kı sararak ka
pandığ"mı hissediyordum. 

Gec~ odama döndil~m zaman saat 
O~il ırnçfyorılu. Kafamın müthiş ft!'n

aını .h.a.t.ırhyorum: .Yahut etrafımdaki 

Polka, kalahalığıb içer,lslnden ka .. 
parak kendi orlasına getlrdlı'tlm daki· 

· l!aya kadar bana neler sHylemlştl. 

Polka yolda bir şeyler anlatıyordu; 

dokuz sen~denberf kendi kendisini 
kaybettl~nl, yaşamndığmı, yahut htr 
duman gibi boş YC talihindeki rilT-.l!Ar
lıı dolaştığını s6y10yordu. Polka hUtiln 
bunları anlatırken terlemlşıf; yahut 
bu hafif ıslaklı~ı vü<'udunda sarie<'e 
ben hlsı:ıedh·ordum•. Belki de hakikat• 
tP Polka buz gibiydi: ve daima \ilC'U• 
dunun bir şe.yn fouhtaç olduğ'unu te'k .. 
rarhyordu. Polkaya bu dakikalarında 
!leler o~:;-ledlm? .. Fakat hen, kendim. 
hasta olan Polkanın yartmda bir şey
ler dinlemeğe ihtiyacım vardı. Ve hP.r 
şeyden d:\ha ziyade, onu ertesi gUniln 
hakikatinde tE>daTI etmek istiyordum. 

GeC'enln saat üçle dört suları ara.. 
ıında blltün bu rlaklkalnrı dlişündüm; 
Adeta yanımda Polka var gibi dil~ün
<!llm~ ve. bir saniye odamın hafif ay .. 
dmhğında Polkayı karşımda hisset
tim. Polka birdenbire nereden çıkmış.. 
tı?. Az ötede, bırak'tığım ~ün gibi o
rada duran, ve geldl~I daklkııdanberl 
kendisiyle meşgul olmak firsatını bu .. 
Jamadıj!ım iskeletin önünden doi!ru 
lilrUyordu; belki baltlkatte böyle do
ğfldl: fakat böyle hissediyordum: da· 
ha anr.ak bir saat kadar evvel, ona 
.mavl veyahut pembe tUJleıi içerisinde 
bıraktığım ı;lbl ve g6zlc>rln1n aynl 
tesllmlyetU ışıklan 11! görüyordum; 
kitap mnRnmın b1r tarafına flfştl; a
man yarabbi: ne ~k şarkı . . söylemek 
lte\•esl içinde idi. Adeta kulaklarımın 
dibinde, kalın ve arnsrra boşlukta kay 
lıolım. yahut dudaklarının .f~erislnda 

kalan ve bana hoşnltamndt~ı bir ses
le söylOyorC!u. Sonra birdenbire Jtital? 
masamın füıtnnden. bir 'kuş kadar sU
ratle nrnralc yanıma geldi: 

- Beni bırAkmttvmız, diyordu; ya. 
hut bf>nl kurtanmz! .. 

Glizlerfm knnahydı ve benimle dan. 
settfı'!fnf hlssr>dlyordnm. 
Uyumuşum l . 

· BlltOn nrıulnrıma rağmen Polka.yı 

bu geC'edı:>n aonrn bir ll~i clt>fft glSrc>bll
öim. Dalma kimsenin kendlsln<'te tf"ş
his cdemeıli~f hfr hastalıktan şlkı\~·et 
ediyordu: ve son bir hnfta lçfnrll' de 
tamam!yle kayhf.'ttim: Amhn.Mdor kn
J'nnmrştı: Polkn haklondn doktoramı 
tamamlamak için gece ynrıRına kn· 
dar oturduı'tum bir sırada bahçe ka· 
pısının çıngırn~ı bir defa. bir knş J!'&

gaslJe dokunulmuş gibi yalnız bir de
fa ve kısa hfr TUruşla blrdenhfre u-
7andı: 

- RilzgA.r. dedim; ve başka hlç blr 
şey olmuınl'l ihtimal yoktu. 

Bununla beraber. herhırngl vakit· 
siz bir ziyaretti fhtlmallnl kendi kea-

... 

F/A/r r:PedPb/,/n,.· 
' Doryan Greyin 

por;resi 
YAZAN: Sadri Ertem 

V a .... tilo lstıuıbulda bir gazete çı 
. kıırdı. Şiım:U a.tluu ben bile 11 

ııuı. .. .ıru. lJCnnıııaıı bir yuzı aımı~u. lliı 
gün ı;ıueı.ode n~rctlilcll. }.;ı•t&ıt giıJ 

ayal yaza ayni gıızctctlo. nyııi t>ütumll 
bir keı·o daİııı nc!;ôrolundn. O.;üncü gün 
do ayni yazı göz.o tnrptı: Mcı·ak ettim. 
gıızctçniu t>nlıil.Jine tııoı•dnm. Hana g~ 
7et tabii bir şekilde "ce\'np \"erdi: 

"- Cenı\lnn .. Sch'iler" adlı 7azısı 

pek lıoşunut gitti, Uç gün Ustü<~te gaze

tc10 koydurdum. 
tn~nn lıoşlımdıı:,"1 1cmcği fic,ttlste 

7cr, bunu klınse guyrl tn bii bulmaz. 
Gazcw ile ben de okuyuculara bir zl· 
1nfet verdim." 

Bu bııbacnn n.dtunm görüşü o zaman 
tuhafıma wtml<:-tl. Son zamanlarda 
tcrcU.mc edllml~ bir kitnbı, birkaç ki· 
tapçmrn birden yeniden ortftya sUr
(tUkleriııl ~ilrUyoruz. Birkaç seneclil' 
~kara <'Adılcsine artz olnn modanın 
kuvvet l!'!rn tı oldnğ·unda şüphe e
Clllmcmekle hcrııber. fayclnlan rla 7ok 
değil ~ıılth"! Ayni kitabı muhtelif 
auüterclmlcr tarafından tUrkc;eye c;e
.ırmek vo piyasaya sed<ctmek hlr 
bymet ch'afmda serbest reknlH~tl kö
rilklemektcvUr. Ilu suretle belld de 
«laha knlitcll, daha SC\'lyclf mütercim· 
lerin m-t1n•a çıkmasmıı imkAn hazır

lanm.ı' olur. 

• • 
D01·yan Grc7'in portresi ,,fo bn ,eldl· 

cJ(' bizim tcrctlınc ki)_tnphancmlio gir• 

dl. 
İlk terctlmcst Jstiklt\l Hnrhl esnn.

sın<ta nnsnn Cemil tnrnfmrlnn ,ynpıl

nıı1 vo .. Yeni Snrk" gn7.etcsindc tcfrf· 
ka ef111nıl ı;:ti. nu d t•fn yeni bnrflcrlo 
~c kltım halinde Ol'taya çıkıyor. 

Belki <lo hu Jdtnbm hnşkn llt\<;kn 
krclime nff~hnlnrlm ela ynJmıc1n göre• 

ccf,ri'!. 
n orynn Grey'in portrt'Sl nmfl tt!rft 

ten'\l'!t et-öl Hlznn olnn eserler arnsın<l<ı 
MI. Ve Osknr Vnyhfa lftyık knlitell 
bir tcrriimc de elbette 7nrnri :lıll. 

Rence bu zaruret, Oslmr Ya:rlrlln 
romırn<>th!,rı ,·cyahnt cilchi kıymeti hn

'ıumınrl:m ~lmlyor. nonınn olnrnk 
. bn C"ferl yib:flc yüz mm·nftı.k bir nü• 

1
mnne d iye göstercme~·iz. Jlnttl\ hnzı 

tJnler t.t"lkin hnkmnnrlan 7.nrnrhrlır. 

Efteht kıymctinP ~cJincc; onu tehnrib: 
. ~fttnnt"lc tç.fn blittın ATI'lıpnt cdeht-
7atın m~h<111llerlno mnlrn.7cse etmek 
lktb.a eder. 

, Dorıra11. Gre7'ln portrestndo entere
san olan clhet.. (}.qlaır Yayldtn. on do
•uzunm asm'lftld tn<rtHz arfstncraslı;ıf. 
111n nıhunu bUUln c:ntlnklnrı ·ue ı:c· 

rsonu t! inci aıayfcıM) 
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!5 )lir 711 hazırlanıyor! 

:\'er 7er ışık 1anıyor: 
:Nefesler tutuk; kesik ses, seda,4 

Alt örerken iirlimceıc. . 
Kıııuldanışlar Urkek: 

Tek •• çift •• tek 
lloklemck •• bcklomekl 

Heyec>..nn Tart 

:Koptu nnsızın ...... 
Jfoptu örümcc!.rin saJlandılh ıığ. 
JHırclen<1 1, ya.mh, sWıdU: 

GilrUltUlU karanlık •••• Ve tekrar 
Gece, gilnrlüze dünclüt 
Uğultu •• uft'tıltular ••• :ıı . 
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Küre, sanki blr yılda bir kere döndü! 
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Şamın lJeraltı sarayları 
• 

YAZAN: Dr. Cemı ,ı Süleyman 

Ş AMIN, yer altına gizlenmit 
meçhul harabeler gibi, harice ~ıır 

ver~iyen giz~~ cennetleri, eski ve muh· 
teşem saltanatlann asırlarla !devam e -
den zevk ve ihtiras alemlerini bugün
de yaşal'.:ın esrarengiz aaraylan var • 
,dır •.. 

Dar ve karanlık sokal::larda, Itahn ve 
yüksek duvıırlann, şehr·n çam'Jrlu ve 
gürültillü hayatından ayırdığı bu meç· 
hul ve münzevi köşelerde, Şamın top -
raktan, kerpiçten yaptlmış evlerlntlen, 
b:rbirinin içine gfrmiş cbr sokaklarıı:ı -
dan, 'karanlık dehlizlerinden hiç ümit e· 
dilmiyen b"r hııyat, b:r alem yaşar ... Bu
rad:ın gelip geçenler için b~r hikaye, 
bir efsane olan bu hııyatı, §ehrin karan· 
Irk kö~elerine gizlenmiş, eslri harabele
rin ara;ında k:ı;bolmuş kanallann iç"n· 
de, b:zc, idrak etmediğimiz dcvfrleri 
yaııatan eski Şam evlerini gördükten 
sonra insan .• eski araplarz, onların san -
atkar ruhunu, yükse1' medeniyetini da
ha yakından tzcrımuş oluyor... Bugün 
kıymet b:Imez bir kaç hasilf ele düşen 
bu eserler, o biiyük medeniyetin tozla· 
ra karışmış son enkazıdır ..• 

Bu ihtişamı seyrederken, hir ôe E;.: 
mev ler:n, akla, idrake sığmıyan baş .. 
met ve saltanatını gözümün önüne ge
tiriyorum. Bugünün zevksiz ve sefil 
tarzı mimarisi yttunda o zamanın nltın 
kubbeli saraylarını dü.§ünUyorum. Şim.. 

eli onlardan, Şamın hiç l"f rr.senin gözU· 
ne il:şmiycn arka sokak1armlda, hazan 
bir ziyaretç nin görüp geçtiği bir kaç 
kü;ük esCt' var ... 

zun seneler geçti. Memleketini bana 
t:oıtmak istiyen Surfye1i bir genç, ba
na iptida Şe.may:ııın mermer Kaa'sınt 
gös!erdi. Araplar, ortalannda ekseriya 
mermer brr havuz bUlunan bu yeraltı 
salonlara, Ka:. ~erler. Kapıdan girer • 
k::n, bir süprüntülüğün ortasında, bu 
kad:ır ince, muhteşem b r sanat eseri 
göreceffme ı-.:~ inanmamıştım. Öniin .. 
de kirli ve çıpla~ çocukların, tozlara, 
çamurlara buland ığı alçak bir kapıdan, 
başımızı eğerek, taşlan kınlmış merdi· 
venl::rden iptidt• küçük bir avluya gir
dik. Buradan, ancak b!r :nsan geçe-:ek 
k&:iar dar bir dehlizle asıl eve giriliyor· 
du. 

Her lir.nde bir ynhudi ailesinin o -
turduğu odaların önünde, hamur yoğu
ran ,kirli bir leğen·n i~indC' çocı:ğu11un 

bezlerini yıkayan, eııiğin üzerinde göğ· 
sU bağn açı~ meme veren faki;ve çıp· 
lak k:ıiınlar gördük. Bu ziyaretlere ah· 
ş•k o\::lukları için bizden çekinrnec"iler. 
Odalann sefil manzrasından, taşlığa, 

.ruhu ezen blr .kasvet çökmilştü. 
B'r ihtiyar kadın, elinde büyük bir 

anahtarla geldi: maviye boyanmIJ blr 
tahta k~ınm kanatlarını açtı. Mermet"" 

Sonu 1! inci BGY1/ada) 
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[ Ke~;~·;:.·ulOsi ı · 
' Yedi sene kadar evvel tıp doktora

mı vermek tein hazırlandığım blr gün •. 

kendisinden arasıra teşrih pensler) ve 
bazı şeyler almak itiyadında bulun
duğum tanıdık bir ecza tnclrl telefon 
~tti; Hollanda mamu1Mı, haklkt ve 
dondurulmuş )•eni bir takım 1skeletle
i1n gUmrUkten henüz çıktığını, eğer 
elparlşlmde duruyorsam adresime 
.derhal gönderebileceğini söyledi. 

Hakikaten ti.zerinde çalışmak için 
bir iskelete t'iddetle ihtiyacım vardı. 

.Bu fırsatı knırmamak istemlyerek: 

~Evet, dedim, hemen göndereblllr
alnlz! .. 

Ertesi gUiı, kapalı bir kutu iccrisln
dekl iskeletle beraber .• ·ecza tacirinin 
,küçük çırağı elime bir zarf da. verme
ğı unutmadı: 

.:.. Zannedersem, dedi, iskelet hak· 
kında size verilecek mal\ımat ol
duğunu tahmin ediyorum. 

Çırağın, aleldcele bir meharetle ka
pa~ı çivilerinden söktüğü sıralarda is
keletin <;>damda ayırdığım yere kon
masına. tntlzaren, bir koltuğa otur
dum: ve kUçUk çocuğun "iskelet hak· 
~ında kısa maHlmat" diye anlatmak 
istediği broşUri\ dikkatle · mütaleaya 

başladım. Derhnl söylemek is
terim ki bu ç_eşit broşürlere kntJycn 
yabancı değildim: Çok kereler haki· 
katlert tahrif etmek lc;tn, ynbut baglt 
hakikatlere bir nevi kıymet vermek 
için, ecza tnclrlertntn olmasa bile bU
Y:ilk fabrika sabtplerlnln onları düpe
düz uydurduklarım bntrdtm. ÇUnkU 
bu çeşlt iskeletlerin, dalma, ya genç 

,bir-baron, yahut daha evlendiği 'sene 
6lmliş genç bir düşese ntt olduğu gö
rUlplUştUr. O kadar ki, c;ok kereler 
mahvlyctlnlzl bir tarafa bırakarak 

VUcut hml hakkında size en fyl mnlO
mntı vermcğ'e çalışan bu yUksek aile 
knrşısındn, onun haynt encamı hak
kında bir nevi hüzne bile düşersiniz. 
Fakat, bir misafirden dahn ziyade 
hayat hakkındaki bnsıme fizlyo
Jojlk flft.velcr ynpmıyn gelmiş olnn is
kelet; ne bir bıµ-ona. ne de, meseH\ 
_Beyaz Rus mulin.cercUnde Parla yahut 

k - TCl'HF"\' t :rv tTıA. VESt 

tstanbula anşmüş bir kundura boya. 
cısı general bir konta aitti. Dokuz 
sene evvel VJyanada bir kıskançlık 

yUzUnden yaralanmış ve hemen ayni 
gece · kaldınldığı hususi_ bir hastaha
nede birdenbire mu bulunmuş. otuz 

yaşlarında kadar genç bir kadınındı. 

• Ta biati tein, broşürde "SA kin!. .. " 
diye yazıhyordu; ve hayatta hiç"' kim
sesi olmadığını anlntmnk ıcın de, bir 
.çingene olduğunu iddia eden kocası- • 
· nın, hapiste, bir bnkıma çıldırarak, 
bir bakıma da can sıkıntısından öldU
Aü kaydediliyordu. 

. Yalnız, izahatın bir tara.Cınd:ı, kU
~Uk bir nokta gözlerimin önünde, bir
denbire büyük bir boşluk gibi açıldı: 
Kadın, bir şayiaya göre ölmemişti; 

ve uzun bir zabıta tahkikatının .rapo
ru .iskelet hakkındaki küçUk broşUre 

her ne kadar rnptedilmemişse de, has
ta bakıcı hemşirenin müddeiumumili
ğe verdiği ıtadcsl aynen konmuştu: 

Şüvcster, yaralanmış, hastanın gece 
~:ıat Uç sularına doğru odndan çıkıp 

gittiğini iddia ediyor, bu hareket knı·
şısında iradesinin kntlyeıı elinde bu
~unmndığını söylUyordu. Dununla be
raber az sonra içeriye giren nöbctci 
<,Ioktora hasta kadının yataktan çıkıp 
gltfü;inl anlatmıyn hazırlandığı sıra

~arda, boş gibi gördUğU yatak içeri
sinde birdenbire belirdiğini, fakat he
ınen hemen ayni dnklkalnrda da ynr:ı
)ı kadının OldUb'iinU 111'ıve ediyordu. 
BUtUn bu noktaları münakaşa eden 
broşUrde, Şih·esterln bir i1llzyon ha
reketine kurhnn gittiği ve hastanın 

doğ-rudnn doğruya kendi eceıı :w·ıe öl 
uüA'U notlnnmıştı . tiste llk ltüçük bro
şüre iki Alman doktorun raporları da 
eklenmiş bulunuyordu. 

• Çırak: 

- Efendim, dedi, her şe.r omrlnlze 

Odamın yep' mhınftrlnt liıeaca· gô.,.' 
den g~tirdim: - . 

7- MUkemmel, dedim. Ve çıratın.84' 
llne kUçUk bir hediye bırakarak • ken~ 
dlslnl uğurladım. 

•• tkl gün sonra, bir cumartesi aq&-
mı, satın aldığım iskeletin faturnsıpı 
ödemek için ecza taclrlntn' bUyUk dük•: 
kanından .içeri giriyordum n he_m~ıı· 

. kıpının yanıbaşında kapalı- bir ,çaıµe•' . . 

. kAnla ayrılmış vezne od.asından ecz& 

. taciri beni bUyUk bir tehalUkle karŞı. 
Jadı: · 

- , Oolı azizlm, diye hızla ,yUrUdU; 
tam vaktlnd.e gelmiş bulunuyorsa.' 

. . 

nuz! ... 
fçerl bir göz attım, ve: 
- Nasıl bir vakit, dedim, keşkl f~

turanızı daha evvel ödemek için bana 
hemen söylem.iş olsaydınız? .. 

- Yok, katlyen bunu demek iste
. miyorum, eğer .... 

Vezne koltuğunun az ötesindeki Us
tu Tibrlz çeşidi bir hah lle bir mum· 
ya gibi sımsıkı sarılmış şezlongta sa
rışın yüzlü bir kadın oturuyordu; ve 
sımsıkı arkaya doğru taradığı saçla-

. l'J, yU;ı:UnU, ~nmnk!n 1ı dolaplar, vitrin 
koltuk, masa ve butUn e~ynlar arasın• 
da en vnzlh bir cisim gibi roeydan'a · 
çıknrmıştı: 

- Evet, diye konuştum, şu halde 
bir bnygmlık daklknsı geçmiş Qla
cak !.. 

Sonra, ilk bakışta, kadının pedf • .' 
kürlil nynk parma1clarını gör<!ilm: . 
Usta bir hayvan mUrehblyP.sfnln nlln· 
den çıkmış kadar mebaret1e temizlen.: 

• j 

mlştt. Ecza taciri !>Uyük g6beiHni iki· 
mizln nrasmda nereye koyacağında 

tereddüt eder bir vaziyetle, takat ge
niş bir tebcssum içerisinde: 

- Mndam Polka, dedi· 
Ye. seslr.1 sanki kendisi de işitme

miş ,:rlht, tekrarladı: 
- Pollcn, M:ı.chm Polka.. Kendisi-. 

nl bir hnftn kadar evvel Hollandada 
tnnımıs hulunuyorum. 

Haflfce el'!-ilcHm: "e ecza taciri: 
- Evet, diye '(ı e,·nm etti~ tam vak· 

tinde geldiniz azizim. ÇilnkU muhte. 
rem mnrlam ynkalandrl!ı bir hasta· 
lıkt-nn tstnnbulun nc;ık hnvnsma ra~" 
men knrtnlnmryncnltını iddia ediyor. 

- Bir hnstnlık mı dlyorsnnuz!.'1 
Fakat Madnm Polka bir yaprak kıı· 

\ 

~~' ~ .... ~"L'\ı.°'L"i:ı.'1<:>"'1:."'U.x'. 
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n:n \\a\\ail\t,\ "\l\T ela). g\\)\ 'f\\.""i'a'9C:.a "ll."1,\\

tan )\nda.m "Po\\u\~ 
- Evet, dedi, b1r ~·al)rak kadar 

taze! ... 
Ve sonra, bh~ eldiven, yahut çan

tasının herbang1 bir yeriyle oynamak
'tnn daha .ziyade usta hl~ kJıdın tavcı
•lığt ne gözlerimin içine · baktı; ecza 
taclrl yent~en devam edlyordıt: 

- Yalnız asıl söyllyeceğlm .şeyl 

unutuyorum. Madam Polka burlida 
~adece bir seyahat için bulunmuyor
lar? .. 

- Oooo ... Yoksll bir angajman po
litik? •• 

_: B
0

u pefer de yanılıyorsunuz;' .. ÖY· 

le görüyorum ki iki haftadır d\lvarla· 
. ra ·asılı duran afişlerin farkında' ol· 
• mamışsmız?~. 
: : - Anladım; diye bir· potu taııiir et· 
. meğe çalıştım: her halde lstanbülun 
. '-uzun uzun beklediği .. Kemiksiz ' Jia-
. dm" dan bahsediyorsunuz?.. • • 

- Tamam, dedi; Orta Avrupayı 
iıokuz ' senedir altüst eden Kemiksiz 

• kadmdan! •• 
;) Sonra' Meta· kendi ' kendine söylU
yormuş gibi: 

- Fakat, diye konuştu, . tren·e ye
• tJşmeni~ ne kadar tuhaf oldu?.. Ye
. tlşmedlnlz, Meta koş:ır.ak .geldiniz; ve 

bir tramvaya atlar gibi atlaömız?~ . • 
Madam Polka, eldiveninin bir te

. Jdni sol avucunun içerisine yavaşta 

vurdu: 
- Evet, dedi, tünkU son da\lka.ya 

kadar bUtün angajmanıma rağmen 

tereddUt ediyordum. !çimde bir şüp
he vardı: bunu hiç bir vakit haliede
miyorum ! Illr şüphe, ya'but ne bile
yim, tereddüt! .. · Fakat son dakikada 

. kcncllmde tuhaf bir irade kudreti, da
ha doğrusu btr atılma. hissetmiştim: 
anlaşılamıyacak bir şeydi bu... Adeta 
trene doğru çekiliyordum: , .e bir da
ldka öyle hissettim ki, e[;er trene ye
tişemlyccek olursam, durgun bir su 
gibi, istasyonda o kadar geniş bir re
havet içinde kalacn~ım. 

1 Bu aralık. ceza taciri, bütün dik
katini benim U2erlmclc tonlıyarak ve 
yeni hl r s;ey hatırlamış glbl: 

- Affedersiniz, diye atıldı; her 
halde gönderdl~lro iskeletten mem
nun ola<.aksınız? .. İki ay, bizzat Hol
landa fabrllrnlarındn bu lskE>letlerin 

.muamele ve tahntU ne uğraştım. 
Sonra. Madam Polkny adöndU: 
- Hntırhyorsurrn7 ya.: sizinle de 

ou iskeletlerin işini bitirdiğim gUn ta
nı~mıştım. 

- E\·et, dedi, evet hatırhyorum, 

tnmamiylc! .. O gece ne knd:ır sarhoş
tuk: sonra lstanbuln kadar da hiç ay
rılmadık: 

Ve birdenbire, gözleriyle vücudumu 
bir su gibi kavr1yarak: · 

- lle YUye yarın akşam başlıyoruz, 

d edi: sizi h a k ikaten bekliyccllğ"im!. 

Hemen ertesi nkşam , eski .Am
basndötün bulunduğu binada, mav' 
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~· \~~\ '\\\"'t Y>\"ı:11lo. -.w.~ '\\l:>c:,~"T.."'\.~T\· ~\"'\")\ 

-,an.\\) \\\~men. "\la.T 'k.a\\\\1\U.~\\.l). \~~T\ ~T-

d\t\m d~\ı..\\t.a\a.Tda ~aat heu\l'l. ö.o~\\'l."U 
1;ec;mek Ü7.ere-yd\. nuı;\\n, )'an. cn.me
kfl.nlardn.. 'Madam Polkanın sayısrı. -poı. 
lnrı önun·dck\ tlUyUk kala.balığı hatır
lıyorum. Polka, bu resimlerdo M~ta 
canlı gıbi du.ruyordu; VQ- kalabalılt i
çerisinden birisinin kU~ük camekanlı 

dolabın nnalıtarını çe\•lrer~k .Madam 
Polku)'a. cUnl uz·atac:ak o'lnrsa, · onu 

. dcrh!ll kaçırıp götürebileceğini·· dil· 
şünmiiştüm. Yahut, llndaın Polka hu· 
rnda belki yUz ~lirlfi kıy'a"fet lçindcytll, 
,.o camc.kAnf açan adnm; hiç kimseye 
bir şey bırakmak · istemiyerek, bu
radaki yUz Polkayı .da birden k~ıra· 
~aktı. · '" · · · 

Bununla. beraber ıçerde lılç kimse 
· yÖktu. Yalnız '"Kciıiıicsıi kadın•• - tru

vuna alt sekiz on Lehli, . d-udaklarin
. da hepsi de'. ayrı 'n:r.tı .m1tıldandıkları 
lılr takım şarkılarla knlıveleHril ıçı. 

· yorlardı: ve )'emekten henüz kalkma-
• larına rağmen, bUyUk bir oburlukla, 

mütemadiyen şamfıstısı kabuklarını 
kırıyorlar, hiç durmadan ve arka iir-' . . 
kaya clgara içiyorlardı. 

Boş masaların nrasınd~n. geldiği

mi hiç kimseye !arkettlrinck istemek
sizin, 'Adeta bir sı'nok gibi kaydım; 
ve arkamı tahta bir sUtuna siper ·al
dım, oturdum. 

Saat dokuzla on bir arası lıl.lylo 

geçti; dgara dumanları küçük barın 
içerisini isli bir aydmhltla doldurmuş
t11; her şeyden daha. çok da sarışın 

bar kadmlnrınm enseleri, bir mUsaba
kn dnki kasında olduğu kadar açık gö
zliküyordu. Ne tuhaf. 'onları niçin bu 
kndnr fazla açıyorlardı?.. Kalçaları

nın inee bir bı~ak sırtı Irndar yuknr.ı

sın.clak1 ha.fif çukuru: hemen h e nH",n 
farkedlyorduqı; \'O nrasıra l\nh,·e YU· 
clumlarının arasında mırıldnndıklnrı 

sonsuz şarkıları bırn.karnk. kendi .kc.ı:ı

cltı"rlne bir \'ı:ı:ıltı k:ıdnr kt>skin birer 
1shk çalıyorlardı.; Adeta. yapa.ca)d~rı 
vazifeyi şitlldidon ve oturdukları yer
de bitirmek isteyen bir halleri varQ.ı. 

Şim<ll, saatin gece yarısına doğr·u 

· geldiğini hissettiğim dakikalardan 
hnşka bir şey hatırlamıyorum: Polka 
nramızdaydr; ve şayanı hayret bir şe
kilde. P ··._,., ,'!'\ benimle dıılın diin ı ·o

nuştuğu :sesi değişmişti. narın bir üı.
rafmda. .hnnç'ereslnl bir erkC'k sesi 
kadar nynr eden gnrlp bir makine 
varrlı: "'nlnız dncfaklarınrn sarı bir ha
yalet içinde kımıldadıklar.ı gözilkü
yordu. Daba doğrusu, onu sarı boynlt 
bir duvarın ·üstünde gellşlgUzel bir' tn
lum hntlarla rcsmetmlştller: bu hat
lar bir fener kar~ıamda clduğu gibi 
uzayıp lusahyordu; ve kemlklerliıln 
vücudu içerisinde gudruflnştığmt hls
aediyorrtnm: ayaklarının ucunu )·ere 
bırakarak. arka llstU, bir çellkten <la
ha mnharet1c bnşnıı b eriye bırakıveri
yor: sonra birdenbire, fnknt nynl va-
2lyetl muhafaza edcrel~. ellerinin nn
lnşılamıyan bir tak1m yardımHı.rJlc ve 

Danunçiyo öldü! 
Ya2an: 

Hakkı SUha Gezgin 

Son çağın büyük adamlarından biri 
olarak anılan ''Gabriyel Danunçiyo,, 
da; gözlerini yumdu. Hazan.kendi kenı.: 
dine: 

- Galiba ben Ailahım!. 
Diyen bu adam da, biz göçücü in • 

sanlar gibi buruştu, büküldü \'e nina • 
yet bir çuk~ gömWdü. "Alev''.. i•Q. 
lümün zaferi", "Karanlık,,.adlı c8erıe. 
rinde, insanı kuşatan~ darliğİ )ruılıruk. 
larile delmeğe çalışmıştı. -Bunu başa.• 

ramadı. ~izliği ona kitaplar verme
yince, • bu müstesnalık harekeUerile 
kazanmağa uğraştı. Eski Hindin, es • 

' 
rarlı Mısırın, Tibet .yaylfilannm milr· 
şitleri gibi yalnızlığın zindanına .kıt, • 
pandı, Bu, adam oğlunun tek kalmak 
için bulabileceği son ç~ idi. 

Gabriyel Danunc;:iyo da öyle yaptı. 
Edebiyattan siyasala, · siya.setten ih • 
tilale sıçrayarnl:c dolaştı. Kahramanlık 
sevdasına Qüştµ. Tayyareci oldu. Top
rağın sertliğini ·J<cndi gövdesinde de -
nedi. Bu düşüşle gözleri· iki 'Yıl -kapalı 
kaldı. "Karanlık. , bu· ·kara· günlerin 
yadigarıdır. 

Bu kaynak adam, biraz "Ari.sto,, ~ 
andırır. Onun taşkın muhayyileşi 
bir "çlldırmı~ olan,. .arıyordu. So 
günlerinde ona kavuştu; fakat ~ 
bir destan yerine nihayet birkaç mek 
tup yn7.abildi. Trnb~us murnrc~sinde 
ki neşriyatını, Türkler, , daima içler 
sızlıyarak hatırlıyac:ıklardır. 

Son on' Y!l bu zekanın acaiplikleri 
doludur. Kaplumbağadan dost pey 
dahladı. Issız bir adada yuva kurdu 
Hiç kimse ile görüşmedi. Anasına 
tabiye etti Bütün bir kı~. ac;k mektu 
lannr~ ate~ile soba.eını krzfürdı. :Maı 
ırım va. Da.nunçiyo'nun, kPnrnlar ; 
tünde "Rasnutin,. den, "F'~?.anova 

dan "Don Junan,. dan daha yi\kaek 
muvaffakiveti· oldu'ku söyle.;ir. Ded[ 
lerine b~kılırsa. l'air. her h~ftll bfr t 

1 a - • 

aşk mektubu ahrmı~. 

Garabet iptilasile ui'raşrnak. nıhJ 
yatçılann vnzi(esidir. Bu noktay~ d1 

.kunmak istemiyorum. Fakat bu m 
tcbeve varmıq bir snnatkarm zam 
zaman' kopardıih a1luşlan]!ln i<;im 
çürüdilifünü ı:K>vlemekten de kendi 
alamıvaca'"m. Sanalı. i1ml kille ya 
panlar, J!Önlillerdeki ka~·hlt"f!ız. tC 
miz sevf'iJcrden mahrum kalrrlar. H 
buki bu sevo:i filimin de. fl !l "l\tk~l 
da en .ı>.Rn!Tin bir hazinesidir. 

a.rkn üstU d l.ine döne yilrüyordu! 

lki <l nns nrası. Polkanın vUcud 
dnki bu kemiksiz hareketi kendi 'k· 
dimo <lUşündüm . Faknt btr dak 
yeni bir nlımnra başlndıliı vakit 

(Uitfcn sııyılnyı ç~vlrhd 
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