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11avemlzle beraoer 

Bugün 24 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 para 

iskenderunda tahrik8.tçılarla Türk
ler arasında müsademeler oldu 
Dün Praflda 

Almanlar 
komünistlerle 
çarpıştılar 

Zatekte de poHsle Südet partisi mensupları 
arasında arbede oldu 

Çek kabinesi 

Celal Bayar 
BeJgrad 
yolunda 

Sayın Bay Celal Bayar bu sabah An· 
karadan lstanbula gelecek ve akşam 
ekspı·esle Belgra.da gidecektir. Baş 
vekilimizin bu seyahati geçen Şubat 
sonunda Ankaraya .gelmiş olan Yugos
lavya Baş vekili Stoyadinoviçe muka
bil bir ziyaret icra etmektir. Bu itibar· 
la yapılacak ziyaret iki müttefik ıneın· 
leket ara11nda dostluk tezahürabna ye· 
ni bir vesi1e teıkil edecektir; Balkao 

mühim kararlar verdi 

antantı çerçevesi içinde Türkler ile ' 
Yugoslavlar arasında mevcut olan İf 
birliğ~ bağlarının da bir kat daha kuv
ve tlenmeaine yar.dım eyfiyecektir. 

Fakat beynclmile] siyaset dünyuı 

öyle aüratli hiı değişiklik buhranı için
dedir ki böyle bir zamanda iki dost ve 
müttefik hükumet reisinin birleşip ko
ttuımasının he: tarafta dikkat ve alaka 
uyandıran bir hadise olacağı 4a şüp· 
hesizdir. 

Hakikat halde Subat sonunda Ank:ı
rada toplanan Baİkan antantı daimi 
konseyinin verdiği kararlardan bir kı~ 
mı beynelmilel Avrupa meselelerine te· 
mas ediyordu. Dört müttefik hükumet 
bu kararlarile Habeşistan, İspanya, 
Akdeniz meselelerindeki .siyasetlerini 
açıkça ilan ediyorlardı. O vakit ilan e
dilen bu kararlardan sonra dünya va
ziyetinde bayii değişiklik olmuştur. lp· 
ti.da Almanya Avusturyayı işgal ede· 
rek an§lus olmuştur. Sonra İngiliz· İ· 
talyan anlaşması vuku bulmuştur. On· 
dan sonra İtalya Montrö mukavelesi· 
ni imzalamıştır. Diğer taraftan Ba1kan 
antantrnm iki kıymetli uzvunu teş• 

kil eden Y ugos]avya ile Romanya bir 
kaç gün evvel küçük antant konferan
ıına iştirak edere!( Orta Avrupa vazi· 
yetine dair mühim kararlal" a1mışlar

dır. Umumi surette Avrupa sulhıu için 
olduğu kadar bütün Ballcan devletle· 
rini alakalan.dıran siyasi ckğişiklikler· 
den ve hadiselerden sonra Türk ve 
Yugoslav hükumet reislerinin kendi 
aralarında yapacakları konu§malann 
hususı ehemmiyetini inkar etmek doğ

ru değildir. 
Habrhrdadır ki geçenlerde Ba1kan 

ekonomik konseyi ile birlikte Yıldız sa· 
lonlannda toplanan Balkan basın birli-
ği kongresinde Yugoslav komitesi rei
si ve Avala ajansı direktörü Yuvano
viç llalkan antantmı bir lsviçreye, bu 
antanta dahil olan dört devletten her 
birini de bu isviçrenin birer kantonu
na benzetmişti. Sayın ve idealist mcs
lekdaşrmızın ince bir zeka eseri olan 
bu te~bihini ~ynelmilel siyaset bakı
mından tarnamile bir hakikat olarak te· 
lakki etmekte asla hata ycktur. Nite· 
kim Balkan ar;tuntr daimi konseyinin 
son Ankara tcplantm bunu filen isbat 
etmiştir. Bir kaç gün sonra Belgratta 
iki hüktimet reisi arasında cereyan e
decek olan lconu~maların neticesi gene 

Çel;, istikl.ôlinin temin edildiği sene Pragda Rcisicümhur Saı•ayı önünde 
yapılan tarihi 1ncrasim .. 

Hayat ucuzluğu 
hakkında 

VekAlel be le diyelere 
düşen vazifeyi 

hatırlattı 
Ankara, 6 (Telefonla) - Dahiliye 

vekaleti lıayat ucuzluğu hakkında bele
diyelere uzun bir tamim göndererek bu 
hususta belediyelere düşen vazifeleri 

hatırlatmıştır. 
Bu tamimde, mesken, bina, yiyecek 

ve içecek gibi hayat ucuzluğunda esas 
olan işlerin bir an evvel intizam altma 
alırtınası lüzumu i§aret edilmekte, pazar 
yerlerinin çoğaltılması ve bu işe ehem· 
miyet verilmesi istenmektedir. 

(Sonu: Sa. 6 SU. 4) 

~üylYı ık eğDeınıce
n ı mlYısabakemız 

iki yaldız birbirini 
arıyor 

Prağ, 6 (Radyo) - Prag şehrinde 
bugün Südet Almanları ile komUnis~ 
ler arasında şiddetli bir çarpışma ol· 
muştur. 

Zabıta silah istimali mecbll?'iyetin· 
de kalmış ve Südet AJnianlarmdan 
bir kişi ölmü§ komünistlerden de se
kiz ki§i yaralanmıştır. 

Prag, 6 (A.A.) -Zatek'de polis ile 
Südet Partisi arasmda bir arbede çık. 
mıştır. Resmt bir tebliğe göre Alınan 
mağazalarında araştırmalar yapan 
polis memll?'ları Gamalı haçlı bazu • 
bentler bularak müsadere etmişlerdir. 
Mücrimler isticvap edilmekte iken 
halk polis merkezinin \.inünde birikmiş 

:<Sonu: Sa. 6. Sü. 4.) 

Londradaki mali 
müzakereler 

Londra, 5 (Fransızca Beyoğlu) -
yakında Türkiyeye 10 milyon isterlin
lik ikraz yapılacağı havadisi burada 
teyit olunuyor. 

KURUN: Bir mliddettenberi İş 

Bankası umum müdilrü Muammer E· 
ri§in riyasetinde birkaç maliye müte
hassısının Londrada ~ulunduğu ma
liim~ur. Yukarıdaki telgraftan anla
şıldığına göre !nglliz mali mahafili ile 
TUrk heyeti arasında. cereyan eden 
müzakereler iyi bir neticeye varnue
tır. Yalnız, bizim bildiğimize göre, 
Londra piyasasından nakdi bir istik-

( raz mcvzubah değildir. Memleketi
/ mizde tatbik edilmekte olan sanayi

leşme programlarının icap ettirdiği 

1 birtakım tesisatın ve makinelerin 
kredi ile alınması ve bunların bedelle
rinin Türk malı ile ödenmesi konu
şuluyordu. Neticenin bu esas dahilin
te taknrrUr ctmiıı olmn!lt ihtimali da
ha kuvvetlidir. 

1 

Şehirde panik çıktı 
Türklerden 4 yaralı var • 

Bir arap gazet esi yazıyor: 

"Mazide yaptıklarımızdan 
nadim olduk,, 

lskenderun, 4 (A.A.) - Anadolu 
ajansının husust muhabiri bildiri
yor: 

Usbe ve !ttıhadı Vataııt mensup
ları bu sabah burada şidetli tahrikA.
ta başlamışlar ve kahvede blr Tür
kün şapkasını yırtmışlardır. Tahr1-
kA.tçılar müteakıben sokaklarda şap 

kalılara. tecavüze başladıklarından 

Tilrklerle aralarında kavga çıkmış 

ve kavga sil!h teatisi suretiyle mu~ 
sademeye çevrllmlştir. Şehirde bu 
yüzden panik çıkmış, mağazalar bir· 
kaç saat kapalı kalmıştır. 

Türklerden biri ağır olmak Uzere 
(Sonu sa. 6) .sıı 5) 

Başvekil 
Ankaradan 

bugün 
geliyor 

Yarın akşam dost 
Yugoslavgaga 

ve müttef ik 
gidecek 

Ankara, 6 (Hususi) - Başvekil Ce· 
lal Bayar yanmda. Hariciye Vekili Dr. 
Tevfik Rüştü Aras olduğu halde, Yu· 
goslavya Ba§vekil ve Hariciye nazırı 
Ekselans Stoyadinoviçin bir müddet 
evvel Ankara.ya yapmış olduğu ziya. 
reti iade etmek için Belgrada gitmek 
üzere, bu akşam Anadolu ekspresile 
!stanbula hareket etmiştir. 

Başvekil istasyonda, B. M. Meclisi 
Reisi Abdülhalik Renda, İsmet !nönü, 
Dahiliye Vekili ve Parti genel sekre
teri Şlikrü Kaya~ Vekiller, Riyaseti-

cuhmur umumi ka.tibi Hasan Riza~ 
kalem mahsus müdilril Süreyya, Ya .. 
ver Cevdet, mebuslar, Hariciye vek!
leti umumi katibi Numan Menemen
cioğlu, Büyük Erkam harbiye ikincl 
reisi Orgeneral .Amm Gündüz, Balkan 
Antantı lıükfunetleri sefirlerile, büyillÇ 
elçiler ve orta elçiler, vekaletler müs. 
teşarlarr, büyük erkanı harbiye ve 
milli müdafaa vekaleti erkanı ile d~ 
vair umum müdürleri tarafından u~ 
ğurlanmıştır. 

(Sonzı: Scı. 6 Sü. 5) 

Bugün verdiğimiz 
ilavem izden 

Cumartesi 
ayrıca 

ikinci bir il8ve -

Müyezzilerden istemeyi unutmayinız 
Katladıgmız zaman tam bir !or ma hali.nJie elinize geçecek olan ilave hi

kayemiz yarınki gazetemizde devam edip ayni günde bitecektir. 

ADmaoır lbavırelfilsft lErntennnc ens 
seırYftsDe lkarşo kaırşıya 

Diln bn,ladığnnız bn harikul&do mtıCCl'B \'C Jıc>yer:ın romanını bir JmJaqa. 
~lylc borahl'r t1ördiincü sa.yıfnmızda okuyunuz .. 

ASIM US 
(Sonu Sa. 6 sa. 5~ _____ N_o_ ._1_5 _______________________________________ _j -



No. 24 \'azan: Kadarcan Kafıı 

- Alçak canavar, diye homur
dandı, sonra bütün kuvveliyle 

haykırd(: 
Doğruluk, serinlemek, ha.va almak is -

tiyordu. Fa.kat o kadar çırpınmasına, o 
kadnr kuvvet harcamasına rağmen bir 
türlü kurtulamıyordu. Bir yerl SlZ.lıyor
du. Sonra bu ağn kalmadı.. Bir aralık 
UstUne yığılan toprak da çekildi. Geniş 
bir nefes aldı: gerindi ve gözlerini açu. 

YanıbaıJında bir adam vardı; dudakla
rmı onun omuzlarında ve gözlerinde gez
diriyordu. 

Blrdenblre bir yay gibi gerildi ve doğ
nıldu. Pontiyakosun yUzU bulanık bir su
ya "ıırmuııı da sanki oraya bakıyordu, 

Elini uzattı ve onun dıığ'mık saçlarını 

parmaklarının arasında buldu: 

- Pontiyakos! ... Sen .•. Sen ha? ... 
Diye kekeledi 
Ondan uzak kalmak için çekildi; göz

leri yatağına, henilz vUcudllnUn lzt ve 
sıcaklığı kaybolmayan yerlere daldı. Bir 
noktada bir an saplanıp kaldı. 

- Sevgili Teodora !.. Sen bUttln bir 
dllnyasm! 

Kızıl bir leke genç kmn önllnde yayı
lıyor, derinleşiyor, bir denlğ halini ~ı
yor vo boğmak lsUyordu. 

Teodomnm gözleri bUyUdilkçe bllyil -
dU. Bir ıru aygın çirkinliğiyle sırıtan 

Pontlyn.kruıa ateş saçarak baktı. Par -
maklarmm her birl birer demir heykel 
olmuş, onun saçlarına do!an~, kI\'rıl -
mıştL 

- /ı!ı;ak! .. Canavar! .. 
Diye :ıomurdandı. Sonra bUtUn kuv

vetiyle çekti. 
- Teodora, delirdin mi? Ne yapı -

yomın? 

O cevap vermiyordu. Pont.iyakosun 
yUzll lstmıptan gerillyor; çlzgflenlyor, 
yırtılacak gibi oluyordu. 

Al;ir bir kUfilr eavurdu. Sonra Teodo

ranm bileğinden yakaUyQtak sıktı. Saç
ları kurtulduğu zaman başını kaldırdı. 

Kaşlan çablmış ve ~teri sıkılmış oldu
lu halde: 

- A llch belanı versin! &çlarmu yo
luyordun! 

Diye bal:'Irdı. Daha ~yliyecekU. Fa • 
kat Teodora hennz hmcmı almamuştı: 

8nce blr yastığı ona fırlattı. Pontlynkos 
cnu yo.tışµrmak için tatlılık göetorfyor; 
oruı. do~nı yilrUyordu. Teodortı kUçUk 
masanın UstUndekl bard&ğı knptı, ihti -
yar çapkmm göğsüne bUtUn kuvvetiyle 

attı. Pontiyakos ea§Irdı. HenUz kendini 
toparla.ıruı.ya vaklt kalmamıştı ki köşe
deki kUçUk §tU'SP destlslnl de kaptığı 

gibi onun bnşma çarpb. Pontiyakos gür
ledi: 

- Vay, nanklir köpek! 
YQ.."1lnden akan kanları l'Jilerok haykır

dı: 

- Nerdesinlz? .. Tutun gunu .. Beni l>l
dllrecek bu oro!ıpu! .. 

Ueaklar göründiller. Teodora kar.lan-. -
m çatarak onlara çıkı§b: 

- Sokıılmaym! 

Daha geride Narses, onun yam ba§In
da solgun ve zayıf Hmomallo §&§km bir 
hnlde çıplak ve kttgm dansöze balta kal· 
mışlardı. 

Teodora odaya son defa göz attı. Ar
knl:ksız iskemleye atılın~ olan pelerlnl • 
aldı, bir hamlede ona bUrtındil. Hrlso -
mallo ile Narscnln önUnde biraz afallı
yan Pontlyakosun kanlı yUzüne tUkUrdll; 
sert adnnlarla c;ıkıp gitti. 

Hrisomallo onun ardından seslendi: 
- Teodoro.! Ne oldun ? 
Cevap alamadı. Has a kadın bUyUk 

bir mero.kla ve bUyllk bir kuvvet harcI
~rak sendellye sendcüye PonUyakosa 
doğru yUrUdU. 

Pontiyakoe onu itti ve homurdandı: 
- Yıkılın karşımdan .. Hekim nerede? 

Nankör knltnk! Ben yannna almasay -
dnn uyuz kecll yavrusu gibi sUrUne sUrll
ııe ölecekti. Onu geberteceğim! 

Hrlsomallo koctısmm halini, oda~ı ve 
yalağı g6zden geçirince her eeyi anla -
mıetı. 

- Narsea! Beni yatağıma götür! 
Diye mınldandı: onun omU%Ull8 da-

)'llilarak, yavae yavaş, başı 8nllne d11f
•tll olchılu halde gıqı gttU. 

Bu haber aehire yayıldığı zaman hiç 
kimse ea§madı. 

Fakat sahnede görllnmeyince ıUrllltll 
koptu: 

- Tcodorayı iaterbl 
.Mlkrula onu yab§tırmağa çabalıyordu. 

- Yavrum, sen bir maııutırda Ya§J· 

yorsun ya? Olan oldu. Pontiyakosa böyle 
~ey yapıJU" mı? Onu darıltmak hiç do:
ru değil! .. 

Komito onun kendisiyle bir olu~unu 

dıloUnerek gizli bir seviııç duyuyordu. 
Fakat Toodora söz dinlemiyordu. 
Hrisomallonun ricruıiyle Pontlyakosun 

her oeyi unuttuğunu söylediler. 
- Ben unutmadan ve unutmam! 
Dodf. 
Komito sık sık ziya!eUer ve~yor; ye

ni dostu Teodorun genç arkııda,Iannı, 

0::-aniya ve hatta Masedonya gibi dan -
sözler! evinde topluyordu. Bunlar ara -
smda polis nazırmm muavini Allekalyoa 
en yaltı§ıklı ve cana yakın olanlardan -
dL Teodoraya 'kat1ı ötedenberi bir sev-• il duyuyordu. Onunla evlenmek. yuva 

kurmak, çocuk sahlbl olmak tatJyordu. 
Bu tenıiz hislerini açıkca aöylUYordu. 
Komtto De annesi Teodorayı ona yak -
lqtırmak için hiç bir fırsatı kaçımuyC?r • 
lardı. 

Teodora bu myafeUerde bulunuyor; 
halt! çok iV., ordu. Ancak o z~ biraz · 
ferahlıyor; yüreğinin ctrafmdald çem -
beı: genleliyordu. 

Aelslyos 'ona tatlı aeslyle gUzol eeyler 
anlatıyordu. J~to böyle bir zamanda, aar
maısıklar arasından sızan ay qıfı altında 
ilk defa kendisini onun kollarına bıraktı. 

Tiyatro her gUn uğulduyordu. 

-Teodomyı isteriz! · 
- o bWmcllrl 

- Ht!iimııiın "te&dofası 'trerede? .. 
Sabah erkenden evinin kapıama gele

rek demet demet çiçek bırakanlar, hedi
ye gönderenler. bir defa g6rmek 1~ 
bUttin gUri bckltyenlcr \"&rdı. 

O kadar ki Venetolar arumda T8odo
rayı danlttığı itin Pontlyakosa dU~Dllltl 
olanlar gittikçe 8.rtıY.ordu. 

o gilnlerde yeni bir haber bomba gibi 
patladı: Pontlyakos bir içki llemliı.ın or
tasmda birdenbire burnundan kan bota· 
ruuıık yıkılmıı, sabaha karıı 6lmuttU. 

Kimi: 

- Zehirlenmio? 
Kimi de: 

- Hançerlenm!e ı 
Diyorlardı. 

Teodoranm ahı tuttuğuna lnsnanlar 
hepsinden çoktu. 

O gün hipodrom ifi:elüıl sahnede JÖ· 
ren hallı çıldmıu§ gibiydi. Teodora oyqn
dan ısonra, çiçek, para, ipek ve her çefft
hedlyelcr içinde az daha boğuluyordu. 

Dansöz bu candan alkışların değerlnl 

tıimdi da.ha kuvvetle anlıyor; çılgınca 

sevdiği Elline blr mllddet ayrılıktan eon

ra kavupnlann iliklere i§Uyen saadetini 
YQ6JYOrdu. O kadar ti Aleksly00un çocuk 
avutmafa yarryan oyuncaktan farkı knl
mamIJJtı. 

Aleka.lyoa kıskanıyordu. Yalvarıyor, 

korkutmak için uğraşıyor, fakat bunla
rın hl~ biri fayda vermiyordu. Teodora: 

- Bir köleye evtmı açtım. Şimdi ba
na efendilik taalıfor. 

diyordu. 

BUyUk hovardaların kurlarma karflbk 
veriyor; hediyelerini alıyor; ziyafetleri· 
ne gidiyordu. 

Fn.kat bu taekmlık başlangıcı pek kı
sa aUrdU. Teodora Uç beo gq.n içinde, sl
nlrli, hq-çm blr hal aldı: Gebo kalDUftJ. 

Bu onun için b!lyilk bir felaketti. 
Alekslyoaun yilzUnde babalık saado -

tinin sabahı vnrdL Teodora buna bfuıbU
t1ln kizlyordu. 

Teodora hekimlere gidiyor, koca karı
lara danışıyor, çoğunu ana.ilk dllamariı o
lan aktris atkadaşlannn. eoruyor; çeıit 
~eşlt ilAçlar alıyor; hardal banyoları ya
pıyor, inadına aıçnyarak her tarafmı tit
reterek ve aaranrak danaediyordu. Fa -
kat çocuğu "söküp atmak mUmkUn olnıı • 

yordu. 

l{rofta ve· Stoyadinoviç memleketlerine döndüler 

Gör~şmeler sonunda neşredi
len tebliğde neler yazıyor? 

Bilkret. 6 (A.A.) - B. Stoyadinovtç 
ve Erofta tereflerine dUn &kşaın Fota -
bor ktal ptoeunda bir sly&fet verilmlı· 
Ur. BB. Stoyadinoviç ve Krofta, bu sa -
bah Belgrad vo Praga dönmek üzere 
Sinaiadan hareket etmi§lerdir. 

BUkree, 6 (A.A.) - Rador ajansı bil· 
dlrlyor: 

KUçUk Antant dalım konseyinin resmi 
te'bllği okunduktan sonra Romanya. hari
ciye nazırı B. Komncn, apğıdaki beya -
nııtta bulunmu~tur: 

"Sinala toplantısı, KQçUk Antantın 

kuvvet ve hayaUyeU hiç bir za.man oOp
he glStlirmoz blr te§ekkUI olduğunu bir 
kere daha ishal etmi§tir. Şurasını kay

dediniz ki bu kuvveti, bizler, yalnız aulh 
eserinin ve enternasyonal t3 blrllğinin 
emrine koyuyoruz. KtiçUk Antant., yal
ım tesadUfi statik bir te§okkUl değil, 
fakat sulh yolunda taarrmt dinamik bir 
to§okkilldllr. 
Bükreş, 6 (A.A.) - KliçUk Antant 

konseyinin resmi tebliği: 
Küçük Antant devleUerinln daimt kon· 

aeyi, • ve 5 mayıa 1938 tarihlerinde Sl· 
naiada, Roınanya haricJye naznı B. Kom
neilln riyasetinde acil lçtimamı akdetmlo 
ve bu ıçt.ım&da Yugoslavyayı bqvekll ve 
harfclye num B. Stoyac:Unovtg ve Çe • 
koalovakyayı hariciye nazın B. Krofta 
temsil eylemlftJ:r. 

Uç hariciye namı, daJmt konseyin ll01l 

lçtlmamdanberl enternaayonal vaziyet • 
te kaydedilen muhtelit htdfaelerl ıeı -
den ıeçlnnlıler ve KçUk Antantm po • 
lltlkaaını hassaten alAkadar eden bUtthı 
me1eleler Uzerinde mu!usal fikir tea -
t1sinde bulunmuşlardır. Uç nazır, btltUn 
ııUkfın ve Antant eserlerine yardım et
mek husuaundald gayretlerlne devam 
etmek neticesine vamu3lardır. 
necektir. 

EUçUk Antant da1ml konaeyl. devam
lı bir aulhtın temin ve idame.ini latlhdat 
eden bU}'ü ellewnfyelte bİr unsur ola

rat tewdd eyled!ği "son Ingllli- ltalyan 
anıaem&sma b;usual bir İWca ğestermfl-
tir. . 

KUçUk Antant dalnıt konseyi, KUçUk 
Antant devletleri ile llacarlatan arasm
daki münaScbetıcr meselesini çok hu -
su.at bir allık& De tetkik etmJ~ ve Tuna 
havıamnda bir Antant ve itimat rejimi 
kurmağa yardım etmek hede!"ınl gUden 
ve halen yapılmakta olan görtl§melere 
devam arzusunu mUttefik surette izhar 
eylemJeUr. 

XUçUk Antant, kendi azaamm MUlet -
ler Cemiyetine kartı olan hlsslyatmda
kl sadakati bir kere daha teyit eder ve 
Milletler Cem.tyetl konseyinin lldncikA
nun toplantısmda Romanya mUmeulli 
tora.tından Uç memleket namma yapılan 
beyanatı kaydoyler. KUçUk Antant, bu 
beyanat zihniyeti için~e. MJlletJeı: Ce -
mtyett ~aktmr vtlcude getirenlerin he -
definl te§kil etml§ olıuı enternuyonal iş 
birllti idealinin tahakkukuna yardım az
mini beyan eder. , 

Dalmf konsey, Milletler Cemiyeti kon
seytnlıı llnUmtlzdekJ toplantım ruzname

alne ltWA keebetmlt ve KUçUk Antantı 
Milletler Cem!yeU kon!eyine teman e
den Romanya delegeai ta.rafmdan alı -
nacak hattı hareket hakkında 81.881 ara
smdnkl tam gl5rilıt beraberllğinl mll§aha

de eylemfftir. 
Daim! kon.eey, Tunada se~efaln re

jtml ba.knnmd.an vuku& gelen yeni vazl-

yeti, gerek hukuk gerek fiiliyat noktal 
naıarmdan, en derin bir dikkatle tetkik 
etmıı ve bUtUn menfaaUeri nazan dik
kate alacak hal suretleri araştırmak hu
eııııunda herkealn manevi, maddi ve tek· 
nik yardımda bulunmam için en iyi çare
lerin araştırılması keyfiyetinin, eimdiyo 
kadar Tuna mmtaka&ında ekonomik mil· 
badelelerln terakklalne hep birlikte ça
l~an herkesin menfaaU icabı bulunduğu 
bahsinde müttefik kalmıştır. 

Daimi konııey, BUkrevte 9 lira 18 mart 
1938 de toplanan ekonomik konse)in 11 
inci içtima devresindeki ı;ahımalan ne
ticelerini, Uc.; hUkfunet.ln tastlktne talikan 
tasvip eylemiştir. Uç nazır, KUçUk An· 
tantm ekonomik organmm seneden so
neye daha mUmnlr bir faaliyet göster • 
mekto bulunmaflJildan dolayı memnun 
olmuılur ve KUçtlk Antant devletleri a
rasmda muhtelif ekonomik bağlan tak
blrJerin l&lAhlyettar makamlar taraftan 
vtye cylemeğt i8tihdaf eden bUtUn ted -
tetkik ve tatbik mevkline vazolunması 
azlnılerinl bildinn1şlerdlr. 

KUçUk Antant dn.lmi konseyinin önll -
mllzdekl toplantısı, llnUmUzdeJd ağustos 
ayı sonlarmda. Bled'de yaptlaeaktrr. 

( l\ısa baherıer ) 
• Sinemalara ou yedJ :t'•oını ikmal etme.

yen çocukların ıinnelerinin men'i hak
kındaki tekliC nıerfne Jstanbui ılnemacı
Iarı telAşa dllşmllşlcr, fılmlerin sansOrdcn 
&!Jnra g~sterUmcsi için te~ebbUate bulun
mak için Ankarayı bir heyet ıönderme~c 
karar vermişlerdir. 

• Dahiliye Veklletfnln alAkadarlnra gön
derdlll bir tamim ile bundan böyle yara
lama vnkalarında yaralananın devlet has
tahanesinde yapılan tedavi mıısrafııun, 

muhakeme nihayetinde hariçten tahsil e
dflmesfnf bildirmiştir. 

• Denizbank, Yalo,·ıı. kaplıcalarını mem
leket dııını ve içine tanıtmak llzerc bro
,nrıer baabnnata karar vermtıtır. 

• Adanado, Fatma adında bir kadın, 
gayri meş.ru dÔAu

0

rduRu çoculunı.I bir çl5p 
tenekesine atmıf, çocutun başını kedlJer 
ı·emlştlr. Canavar ana yakalanmış, tahki
kata başlanmıftır. 

• Dahiliye Ve.kileli tarafından hıızırla
nan yapı ve yollar kanunu JAyihası lfaş,·e
kô.lete verilmek üzeredir. LArıhaya söre 
belediyelere ~chirlerin imarı !~)erinde kul 
lanılmak üzere biltçelcrinin genişliAI nis
betiııde tahvillt çıkarmak salAlıi)eti de 
verilmektedir. 

• Enelki gün Bclçikadan gelen elektrik 
tlrketl umunıt mlldürü B. Steprnl gnzete
cilere dem iştir ki: 

- Ankarada nafta nkAleUyte görüşmek 
Qzere memleketinize geldim. Aradaki fh. 
tllAOan klSkQnden ballelmele çahşacalım. 
Şirketin imtiyazını hllkQmete satmaQı be. 
nGı düşllnmedlk. Şimdilik böyle bir ~ef 
mevzuubahis dei:lldfr. 

Çşkarılan ecnebi memurların yerine 
kimlerin taytn edilece~I henllz teknrrt\r 
etmemekle beraber. bn mesele de pek ya
kında hollcdiJecektlr. 

• Merkez Bankası tarafından J,ondrada 
baslırılan )'eni on liralıklar selmlştir, bn
g(}nlerde tedavfile çıkanlacaktır. 

• Belediye, uzun sfircn teteklkJerden 
sonra stadyomu Dolmabahçe gazhanesi ile 
eski lstabhAmtre blna~ının bulundultu ıa
hndı yapmoAn karar Temılştlr. Bu saha 
kAfi gclmcdHtı takdirde Taksim • nolmo
bqhte arasınıfakl mcyrfnnlııtın da bir kı5-
mından t"tırade f'dtlec-ektlr. 

• Sehlrde ~e~erJ köncklerfn çol(atması 

Oıerfne hetedlve hıınlıtrt br~t yenlı1en 
miknrfeJe a~mnl'!n ve Jtelirilı-l'ek her ki\nek 
lm~-rıılhı fcfn 10 knnı' ve,rftmf'~lne karar 
vermiştir. 

--------------· 
B.r zaferin sırrı 

Silivride 
Hidrellez yapan bir 
genç cinayet işledi 

Dün Silivride Hıdırellez eğlencesln. 
de çok acıklı bir cinayet işlenmi§, Ba,. 
haddin ndmdıı biri Süleyman adında. 

bir korucuyu öldürmüş, beş yaşında
b!r kızı da ağır surette ynralamıt;tır. 

Cinayet Dclc\Ti köyünde işlcnmi~tir. 
Burada rakı Jçerck eğlenen gençler

den Bahattin fazla sarhoş olmuş, bir 
ara.lık tabancasını çekerek havaya n
teş etmeğe başlamıştır. 

Bekçi müdahale etmek isteyince ta
bancasını ona doğrultarak ateş etmiş, 
kurşun Sülcymanm kalbine isabet c. 
derek derhal öldUrmilş, ayni kurşun 

uzakta duran Feride adındaki kızın 
da ağzından girerek ensesinden çık
mıştır. 

Katil sarhoş bir halde Mehmet ça
vuş tarn.f ından yakalanmı§, Silivri 
mtiddciumumfsi tahkikata baelamış
trr. 

Poliste: 
Demir Parmaklıklar 
Üstüne Düşen İhtiyar 

Anadolu Kavağında aahll 3ıhhiyc te " 
lefon memuru 60 yquıda Mehmet Rıfkı 

soba borularını çıkanrken ayalı kaya -
rak pencereden demir parmaklıkla.t Us
ttlne dll§J!lll§. Ağır surette yanlanarak 
hastahaneye kaldınlmıetır. 

l'ol Kesen l'akalandı - ErenkayUııae 

oturan Cerkegll Osman Knrakayntaşlı 

evvelki geca yansı tarladan geçerken 
Omer lmllnde bfrlai yolunu kemnta, an
smn tlıerine aWnrak tqla baımdan ya

ralam11tır. Osmanm feryadma clvardan 
aeçenler yetlplf, kendlaln1 haatahane

ye kaldmıu§lnrdır. Omer yakala~tn-. 

Taı) Oyununun Sona: - Kadıköydo 

Rızap~a ~ıkmazmda oturan harp malCilil 
Nlıııetullahm oğlu dllrt yaemda Yılmaz
la 10 y&§Inda Gua.nfer oynarlarken YJ1 
maz ağaca çıkmı3, Gazanferln arkadaeıru 
indirmek için tq o.tmı§tır. BUy11k olan 
bu taş Yılmazın ba.5mn. isabet ederek 
yaralatnI§tır. Çocuk hııstabaneye kal .. 

~. 

Balar Şilebinde Ziyafet 
Yen.J kurulan eilcpçiUk §lrketfnin Al-

manyadaıı get!rdiğt ilk Bakır §lleblnde 
bugün saat 16 da bir zlyaf et verUecek
tır. 

• Erıunımda Zhıana dağında bir kam· 
yon kazası oolmuş, f<>Cör Reşadın tdare
ılndekl kamyon içindeki 43 yolcu He 200 
metre derlnUAlnde bir ucunıma yunrlon
mıştır. 12 kişi ölmüş, diğer ~·olculann hep 
ıd de yaralcınmı~lardır. 

,--KURUN 
ABONE TARfl•eSI 

Mtmltktl Mtmltktt 
tctnd• dııında 

Aylık 95 155 l\rf. 
3 aylık 260 425 • 
IS aylık '75 820 • 
Yıllık 000 1600 • 

farifesıuden Balkıın Hlrllli itin a)"da 
otuı kurut düıülür. Pusta birlıtıne ıır. 
miyen yerlere aydı )'elmlf beter kurut 
zammedilir. 

Abone kaydını bildiren mektup •te 
telaraf Ocrellnl, abone parasının posta 
•eya banka ile yolJamı Ocretial idare 
kcodı üıerıne ılır. 

Tilrkluenln her poıta merkezinde 
IWIWN'a abonı ucuılır. 

Adrea del•ttirme ücreti ~ kuruştur. (Nls) den sonra be111elmilel (Roma) at 1antl&rmcla ela Tllrk si· 
varllorl blniclllk birinclst oldu. Türk mllletlnln hayratı Ue beraber 
şerefi de ftiksoldi. lJazı arkadaşlanmu bu m1W saterln •ebeblnl araı-
ken Türk stlvartlerlnl bef, altı eenedenberl momleketlm.lzdo metodlk 
bir •urotte blnlclllk tallmlerl yaı•tıklamu batırlat:ı1orlar. Bu zaferi do 
o tAltmlertn bir mtlkAfat1 olarak göstert7orlar. 

•L ...J 

Bize kahrsa Roma yanf meydanlannc!a elde edilen muvattakıfe
ttn esasıru sadece beş, altı senoUk metOdik çahıpnada aramak doğra 
olmasa &erektir. otban tartbçUerl blllror ye ltlrat eclfror ld at denilen 
hayvan tarihten enelld devirlerde A vrapa7a Orta ._,adan Tlrk ... 
•artlertnbı altmda gelm1$tlr. At nesHntn llk etencUal olan TlrkJertn 
beynelmilel at yanşlnrmCla dalma blrhid gelmetcrtnln mrmn burada 
aramak daha dolru deill mldlr? 

Dünkü Hava 
Yurdun Trakya, Kocaeli, mıntakıılan ile 

Esenin şimali ve Karadenizin sarp kısım
larında bava kapalı ve bazı yaRışb, Orta 
ve Doğu Anııdoluda çok bulutlu, diğer böl
gelerde bulullu geçmiş, rüzgarınr şimall 

istikametten orta kuvvette esmı,tır. Dlin 
latanbuldı 1lan ekseriyetle kapalı, rOzgAr 
şlmaıt lsUtametten saniyede S • 5 metre 
balla esmiştir. Saat 1' de bava tazyiki 
764.2 milimetre idi. Silhnnet en yfikııek 

1'.2 ve en dftşOk 8.4 ııantfaral kaydedil .. 
mlfli'. 



Türkiyeiiin-dan·unçlYosu 

İzzet Melih 
Pariıuvar ıazeteai aon nüıhalannm l 

birinde bu batlık ile yazdığı bir bent 
ile "lzzet Melih,, doıtumuzun Pariıte 
bulunduğunu haber veriyor. Hatırlar· 

da olduğu üzere bir müddet evvel (Ku· 
run) un (Günlerin Peıinden) •Ütu· 
nunda (Haun Kumçayı) imzaıile bir 
yazı çıknuıtı. Bu yazıda Pariauvar mu· 
harrirlerinen Jan Baruva tarafından 

Bay l:z:zet Melih'in edebi eserlerini ip· 
tida franuzca yazan, sonra türkçeye 
çeviren bir Türk muharriri olarak göı· 
terildiğindcn bahsodilmi§ti. Bundan 
dolayı da &ayın meıılckdaıınuz "fran· 
ıızca düıünen bir Türk muharriri,, su 
rctinde tavsif olunmuıtu. 

muharriri clduiu halde bazı eaerlerini 
coğrudan coğn.ıya franıızca yazmı, 
olduğunu ~endi ağzından bir kere da· 
ha dinledikt~n sonra: 

- ÖyJe ise •İz bir Dannonçiyoıu· 

nuz. Bir Rilkc'ıiniz.,, 
Diyor. Bu sözüne ise fU mütevan 

cevabı alıyor: 

Okullarda yazılı 
yoklamalar kaldırılıyor 

izzet Me1ıh dostumuz gazetemizde 
çıkan bu fıkradan Berlinde haberdar 
olmuı. Bunun üzerine ga::etemi:r:e bir 
mektup göndererek Jan Baruva'nın 

neşriyatını tashih ctmiıti: 
- Ben cscr:erimi öyle denildiği gibi 

İptida fransızc~ yaZip sonra türkçeye 
tercüme etmem. iptida türkçe yaza· 
rım. Son. a kendi elimle franaızccıya 

çeviririm. Jan Baru,,·a ile bir kaç sene 
evvel lstanbulda konuıtuğum zamu 
c!a böyle bir şey söylemedim.,, 

Ocmi~ti. 

Pariıuvar gazetesinde gene Bay 1.z:· 
zet Meiih hakkında çıkan yeni fıkra· 
<!an öfreniyonız ki doıtumuı: Be:-lin· 
den Pariıe gitmiı, orada Jan Baruv:ı 
yı bularak halckıntla yanlı§ zehaplaı-a 

sebep olan yn::rnnı tashih etmeıini iı· 
temi~tir. 

Fransız muharriri bunun üzerine yu· 
kanda i!aret cttii:imiz ve~hi?e "Rii)ük 
Türk muhan-iı-i İzzet Melih Pariıte,, 
başlığı altında olarak ıu fıkrayı yaz· 
mıştır: 

"Franıanrn büyük bir dostu, Türk 
romanı.:ıst !uet Melih, 'bugünlerde bir 
seyahat .,,esileEİJe Pariste bulunuyor. 
Ben bir k~ç zere evvel 1stanbulda bu 
Türk m'.lharriri ile tanrşmxştrm. O va
kit aramızda geçen bir konuşmayı ha· 

tırbyarak bu zatın eserlerini iptida 
fr.anarzca yazc!rğrnr, sonra türkıreye ter· 
cüme ettız:ni yazmıştım. Sonra da "Zi· 
r:ı İzzet Mel!h tt::-k~cdcn ziyade fran· 
sızca daha iyi dü~ünür.,, sözo:.inü ilive 
t"tmiştim. 

Öyle r,<iriiniiyor ki benim bu yazıla· 
nm İstarbulda bazı Türk muharr:rJeri 
tarafından İzzet Melih hakkında ten· 
kitlere sc:b.:n olmuş ve sözlerim yanlış 
tefsir olu:ı?:'luş. Benim o sözleri yaz· 
maktan rr.aksadım tlirkçede fransız 
fo:iltürüniln hakim bir mevki sahibi ol· 
duğunu, İz.ut Melihin de kendi mem 
leketin: Me-;;yıın olduğu şeyleri unut 
mamakla b::.r.:::ıer fransız kültürilnün ha 
raretli !.lir 1<t:-aftc:rı bulunduğunu anlat· 
maktı. 

Bay İzze-t Me!i!l dün tekrar görüşür· 
ken bana ıb!ı ki: 

- Ben ererlerimi doğrudan doğruya 
türkçc y1zarım. (Tezat), (H-:.izün ..,: 
tebessüm), (Her giizelliğe aşık ismin· 
deki cserle:-i:n., gibi. 

Eserleriıurlen bazılarını fürkçı:dcn 
fransızt-ay;ı çevırdim. Bazan da mese· 
1~ ~o:\·e). cic oynanmış olan (Ley!~) 
gıbı bır pı;.·es, Renne de France'e ncs
r~clilmiş olan "Türk)enin Renessz.:1s; 
g.ibi bir tc~~iki coğrudan doğruya fra~: 
&rzca yazdım .. 

Bu s::izc k«rşı ben: 

. -: O hald,. s!z Hayne"nin, Danno·ı· 
~~y~ ?un v~ Rilkc"nin bir eşi, bir raki
bısınız ... 

Deyince 1:.zet Melih şu ı.:evabı ver· 
di: 

:---- Oh ... B:i!ün nisbetler muhafaza 
edılmek şar~iyle ... ,. Zira, İzzet Melih 
<:~erlerindeki büyük kıymet ve sa t~ _ na _ 
ragmen ınutevıı:ı bir insandır ... 

Fransız muharririnin Türk ronvıncı· 
ıı izzet Mel!h hakkındaki lbu fıkrasını 
okudukran liotıra ağzımdan d!!'..!'I k r 

1 
uau en 

c.ımc er şun kır oldu: 

- Ec!ebjyatta tevazua miikemmel 
bir misı..f: 

s· ' ır .<ere Jan Baruva'nrn tnesldula· 
~1?11z hakkınc!Alci jlk yazılarını tashih 
Jç:n ıöyfodiCi sözler evvelki yazıların· 
d~~ P.~k farklı bir :mana ifade etmiyor. 
~u?fru lr.7.t.:t Melihin bir kısım eserle· 
ı-ını doğradan doğruya türlcçe yazdığı· 
ru kendi agzmdan tekrar ediyor. Bu· 
llUn için (Lr:yJa) YI ve (Türkçenin 
Rene.sanı) ın. misal ol~rak gösteriyor. 

Fakıtt İf burc.da da i'alnuyor. Fran· 
112 muharriri Bay izzet Melihia Türk 

- Evd, bütün nisbetler muhafaza 

edilmek tar tiyle..,, 

Şimdi biz~ merale olan cihet buduı : 
Aceba üstad IZ.7.et Melih bu "Bütün 
nibetler muhafaza edilmek p.rtile •.. ,, 
5özü ile ne ribi bir maksat ifade et· 
mek istiyor? Zira bu sözden ayni za· 
manda bır kaç türlü mana anlaııbr. 

-Ben J>annonçiyo gibi lıendi dilin· 
cen baıka bir dil ile edebi eser yaza· 
cak bir ikt:c!ıırdaynn, yahut ben de 
kendi hatim.? göre Türkiyenin Dannon· 
!;.İyoıuyum ...... gibi manalar çıkabilir. 

Babaeski 
d:spanseri 

Bugünkü vaziyetinden 
hemen kurtarılmalı 

Babaeski. (llusust) - Babaeskl
nin bir dispanseri vardır kl kasaba
nın yegAne bakım evini teşkil et • 
mektcdir. Her yurttaş derdine der -
man aramak zaruretinde kaldığı za
man bu müesseseye başvurur f'e o
radan alacağı öğüt ve ilflç, yapıla· 
cak pansuman ile ıstırabını dindi
rir. Bilhassa bUtUn Trakyada ve yur
dun blrcok köş~lerlnde olduğu gibi 
kasabamyzda da göçmen lskAnı do
Iayıslylc bu sıhht milessesentn işleri 
daha ~ok artmıştır. Dlspanserlmlzln 
beş de yatağı vardır. tcabmda has

talar bu yatalüan da istifade edebi· 

lirler. Şimdiki bina dar olmakla be
raber ı;Uc halle ldarere gayret edil
mektedir. Kasabanın ıctnde dispan
ser olarak inşa edilmiş olan bina 
halen mekteptir. Eski bir mektep te 
dlspnnser olarak kullanılmaktadır. 
Yazlyet bu merkezde iken bu dar bl· 
nanın yarısı da son defa vilAyetin bir 
emriyle husus! muhasebe dairesi 
t!lrafından işgal edilmiştir. Ve tabii 
yatnklar lcalkmrştır. 

Kasabamızın hastahanesi mahiye
tinde olan bUyUk, kUçilk, kadın, er -
kek hafif veya ağır hasta herkesin 
şifa aramnl< üzere koştuğu bu mü • 
essesenln lci halen hususi muhasebe 
memurları Ye bu dairede iş takip e
denlerle doludur. 1\lilracaat ettiği 

sıhhi müessesede yalnız tabip teda
visinin mahrumiyetine sığınan bir 
hasta bu kadar kalabalık içine na
sıl girer. bilhassa. kadınlar bu hu
susta daha çok çekingendirler. Du 
hal blrcok faldr ve kimsesizlerin dis
pansere serbestçe girip çıkmalarına 
mani olacağından nıUracaatlar aza
lnc:ık ve dolnyısiylo yurttaş sıhhati 

zarar görecektir. 
NUfmrn (40.000) e yaklaşan bir 

kazanın sıhhat bekçisi ,·e sağlık ko
rııyu!"USU olan bir müessesenin fel· 
ce uğramasınt mucip olacak bu ha
lin önOnc geçilmesi tçin husuı::t mu
hasebe dnlrcııinin başka bir yere 
nakli lAzrındır. Tcap eden makam
ların alAkadn.r olmaları rka olunur. 

KtlltUr Bakanlığı imtihan talimatna -
meııi üzerinde baz'! değişmeler vtlcude 
getlrmeğe karar vermiı ve önümilzdekl 
talil devresinde Ankarada toplanacak 
bir komisyonun bu değişmeleri tesblt et
mesini uygun bulmU§tur. Komisyon ba -
ziran sonunda toplanacaktır. Bu arada 
değigecek maddelerden biri de yazılı 

imtihanlardır. Bundan böyle lise ve orta· 
okullarda bütün yazılı imtihanlar kaldı
rılarak hcpııi eifahi ıekilde yapılacaktır. 

Okulların Tatil Günleri 
T eabit Edildi 

ŞebrimizJn ilk tedrisat meclisi diln 
llbaylıkta bir toplantı yaparak okulların 
tat.ile batlama ve yeniden açılma gilnle· 
rini tesbit etml§tir. KlSy okullan 14 ma· 
YJ8 cumartesi gUnU dersleri kesecekler 
ve 21 mayıııa kadar imtthanlarmı yapa· 
rak 21 mayısta taUI edeceklerdir. Bu 
kayıt Uç ımuflt köy okulları içindir. Beı 
sınıflı ve tam teek.ilAtlı köy okullan 28 
mayısta dersleri keserek Sıekiz hazirana 
kadar imtihanlarını yapacaklar ve se
kiz hazirandan itibaren tatile bagllya • 
caklardır. 

Şehir ilkokulları 31 maym sah günü 
dersleri kesecekler ve bir hazirandan i· 
tibaren imtihanlara başlıyarak 15 hazi • 
randa tatil edeceklerdir. 
Şehir ilkokulları gibi ecnebi Ye ekal

liyet okullan da ayni programa tAbi kı
lınmıştır. 

Ilkokullarda kayıt kabul işine de 19 ey
lül pazartesi gUnU bqlanacak ve yine 
okullar 3 teerinlevvel pazartesi a~ılarak 
derslere başlryacaklardır. 

Hollanda Prensesinin 
Unlvenıltede yabancı diller okula lm

tihanlanna dUnden itibaren bqlanmlfbr. 
imtihanlar devam etmektedir. Netice ge
lecek hafta alınacaktır. 

Amerika tle Ticaret 
Anlatması 

Amerika ile Aramızda imzalanacak ti· 
caret anlaşması için Ankarada cereyan 
eden mlizakereler gUn geçtikçe inkişaf 
etmektedir, Amerika ile bilhassa tlltlln 
alını satımının artmasını temin edecek 
esaslar Uzerlnde bir anla§ma imzuınm 
mUmkUn olacağı anlqılmaktadır. lstan
bul inhisarlar idaresi ttitUn ıefi Ca\it 
bu maksatla Ankaraya gitmift.ir. 

Belediyenin Alacağı 
Otobüsler 

Belediye otobtıı lgletmek için §ehir 
meclis.inden yarım ınllyon lira üıt.fkraı \ 

salahiyeti alDU§tı. Milıt bir banka ıle 
müzakerelere bqlanmıetır. Diğer taraf
tan otobUıı satmak için birçok firmalar 
müracaat etmektedirler. 

Valde Hanı 
EmınönUndeki Valde hanınm etrafı i-

yice tahtalarla çevrilmlı, dış tara!lan • 
nm yıkılmasına bqlanmıgt.ır. Hanm arta 

tarafındaki dilkk!nlarm ubiplerlne de 
zabıta va.srtaııiyle tebllğat yapılınJetır. 

Gelecek nisana kadar bUtUn bu saba te
mizlenmiş olacııktır. 

~esımıe h6dlseıer: 

Bahkh rum 
hastanes~ndeki 

hadise 
Rum ı;azetelerinden biri Balıklı 

Runı hastahanesi hakkında §İddetli 

yazılar yazmaktadır. Bu arada şöyle 
bir meseleden de bahsedilmektedir: 

Balıklı Rum hastahanesinde yatan 
70 yaııında ve Todori isminde bir ih
tiyar geçenlerde hastahanede ölmUu~ 
tyr. Bu adamın yeğeni olan Aspiropo
los isminde birisi hastahaneye git.mi~. 
ölen amcasmm yanında bulundurduğu 
kilitli sandığı almak istemiştir. Has
tahaneye gidince kilidin kırılm13 ol
duğunu gönnU", hastahane sertabibi 
Yusuf Penrakidcn keyfiyeti sormuıs 

ve eandıkta yedi bin liradan fazla pa· 
rayı istemigtir. 

Direktör sandıktan 39 lngiliz altını 
ile bir miktar Türk parası çıktığını 

ıöylemi§tir. 

Aspiropolos amc~ınm fazla paruı 

olduğunu ~hiUerle ispat cdcceğfnl 

söyliyerek hastahane mütevelli heye
tine müracaat elmie. bir heyet has
tahaneye giderek bu hususta hususi 
tahkikat yapmI§ltr. 

Bizim yaptığımız tahkikata göre, 
bu ihtiyar Rum hastahanede uzun 
milddet yatınıe, sonra ölmüştıilr. 

Kendisine hastahaneye yatarken 
parası olup olmadığı sorulmuı. 1700 
liradan ba~ka parası olmadığını söy

lemiıtir. 

~e ~~ &Qro bu Jl8· 
ra çıkarken kendiaine teslim edil-
mek Usere almmıı, haııtahane kuaaı
na konmuıtur. Todorl bundan bqka 
on parası olmadığını da yem.in ederek 
blldirml§tir. Olilnce hastahane bq
doktoru, kltlp Te hutahane diğer 

mesut bir phsJyeU huzurunda kltibe 
teslim edllmlı olan anahtarla sandık 
açılmış, içinde 39 Ingillı: lirası Ue bir 
miktar Tllrk parası çıkmıştır. 

Bunun Uzerine Fatih sulh hakimi 
vaziyetten haberdar olunarak Todori
nin ogya. ve paralan teebit edilml§tir. 
Sandıktan iddia edildiği gibi binlerce 
lira çıkmadığı da ortaya konmuıtur. 
Paralann varse teslimi lc,:ln sulh mah
kemesinden veraset Ulmı almak Jl. 
zımdır. 1§ eimdi bu safbadadır. Çalış
kan ve namuslu bir adam olan hasta
hane bqdoktorunun müfteriler aley
hine mablı:cmeye müracaat edeceği 

de söylenmektedir. 

~~~lffll----
Kırkçeşme Suyu 

Belediye tarafından şehre akıtılma-
muma karar verilen Kırkçcşaıe suyu • 
nun kesilmeden evvel yeniden sıhhi ba
kmıdan tetklka ve mikropsW!! bir bale ge .. 
tirllmeııinin mUmkUn olup olmadrğm.m 

tesblt edilmesi Dahiliye VekAletınden 

bildirilml§ti. 
Birkaç gUn içinde bir komisyon teıkll 

edilecek. Bu hususta tetkikatı yapıp ra
porunu belediyeye verecektir . 

Dün Htdıre"lleziü. Gütılmdenberl Kdğt.t'lta~ 1iwrK yeyip eğlenfM§e 7aazarJananlar ~bahki yağmurlu havayı 
görünce çıkınları ellerinde 'loalmı~ V6 rok iizülmUJ}lerdi. Fakat öğl.eden. 80nTtı al·~m.a doğru yavaf yav~ş açan lı.ava 
Hulırellcz diJ4künlerini ıehrin muhtelif 3Gyfiyelerine çekm4ftir. Reaimdı6 HıdArşijezin kıttlanma.ıı mutat ol.an K4-

ğtt~ giinll tıtJflJll.le ~ 2GlafM Aoııc " 

Spor. işlerimiz 
Veni bir nizam altına 

ahnıyor 
İstanhulda orta tedrisat müessese· 

!erinde spor Jılerile metgul olan öğret· 
menleri teftiş etmek üzere ıehrimize 
gelen k!iltür bakanlığı beden terbiyest 
clirektörü 'B:.y Cemal İstanbulda bir 
kaç gün icald•ktan sonra diğer vilayet· 
lere gi.dec:ktir. Bu sene §ehrimizdcn 
on iki, dığer vil1yetlerden 13 e kada:; 
oimak üzere 25 beden terbiyesi öğret· 
meni zam görec.cktir. 

Bay Cemal dün kendisiyle görüıcn 
bir yazıcrmıza bt: mesele etrafında şun· 
lan söylcmi!tfr: 

.,_ Memleltetimizin spor itleri!e 
mqgul olm'l~ üzere Ankarada Bafba· 
kanlria bazlı hüyük bir spor teıkiliı. 
vücuda ıetirilmektedir. Bu ıpor teıki· 
li.tına ait kanun projcıi Kainutaya ve· 

rifmiıtir. K1rmutay Huiran devreıi· 
ne kadar bunu onaylıyarak alikadar
lara bildirecektir. Kanun tatbik mn
küne konduktan ıonra derhal faaliye· 
le seçilec.~lıtir. -·--Sanayi Birliğinde Dünkü 

Toplanb 
Sana)i birliği idare heyeti dUn fev .. 

kalAde bir toplantı yapDll§tır. BütUn bir
lik idare heyetinin tamamen hazır bu -
lunduğu toplarttıda yilnltı mensucat fab
rlkalarmm mevaddı iptidaiye buhranı yU.

zUnden dUştUklerl mUşkUl vaziyet konu -
eulmut. bu ffin ne .uretıe halledfluıeal 
icap ettiği etrafında bir rapor hazırla
narak vekllete gönderilmesine karar ve
rilml§tir. 

Toplantıda aynca, sergi mevsimi yak

lqmJ§ olduğu cihetle Juwrhklara bir an 
evvel ba§lanmrun için Veklletten bek -
lenen talimat mevzubnh.ıı olm~. bu tali· 
matın bir an evvel gönderilmesi hakkm
da vekAlete ikinci bir müracaat yapılma .. 
ar lllzumlu glSrUlmllttUr. 

o 

Kaptan Ve Makiniatlerin 
Bir Dileği 

Kaptan ve makinistler cemiyeti Deniz
bank Iatanbul eube!!lııln merkez Rıhtım 
hanını tamamen işgalinden sonra Sirkeci 
yolcu salonunun üst krsmnıa laşmmlfb 
Fakat buruı Galata nhtnnma vapurların 
yanaetıklan yere uzak ve sapa olduğu 

için kaptanlar yeni dairelerine uğnya • 
mamakta ve mutad toplantılarma gele .. 
meınektedirler. Kaptan ve makinistler 
cemiyeti, Denizbanka mtıracaat ederek 
kendilerine Galata nhtımma yakın bir 
yerde bir bina tahsis edilmesini istiye· 
ceklerdir. 

Öndülaayon makinelerini 
Kullanacaklar 

Ondüllsyon makinelerini kullanacak .. 
larm bir kurstan geçlrilme!!lııe karar ve
rilmitU. Berberler cemiyeti belediyeye 
müracaat etmla, ehliyeti olmıyanlarm 

kursa tAbl tutulmasını istemiştir. Beledi
ye bu müracaatı tetkik etmektedir. 

Kadıköy Suyu 
Belediyeye geçen Kadıköy suyunun 

:slilu için yeni bir proje yapılmJ§br. Es
ki borularla saatlar ilk olarak deği§tiri
lecek, yerlerine daha geni§ kuturlu bo
rular konulacaktır. Bundan ba§ka bu 
yaz Kadıköy ve havall8inde eskiden ol
Juğu gibi sık sık su kosllmesln.fıı &ıflııe 
geçilecektir. Yangın muıılutıarmm ad&
di de çoğaltılacaktır. 

Hamallar Cemiyetinde 
Iki defa umumI heyetini topbyamıyan 

.ıammallar cemiyetinin fesh karan ida
ı e heyetince yapılan müteaddit mllra -
caatJar flzerlne kaldınlmJitır. 

Cemiyet, eon defa olarak bu aym 115 
~de umumt heyetini toplamak Ozere 
bllUln ualarma kat! bir taı:ntm ~er .. 
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ALMANLAQIN LAVR[NS i 
~ • 

Fecrin .ilk ışığı ve •• 
.Şehlerin bindiği atların nal sesleri, uzaklarda sönü
yor, Alman konsolosu, misafirlerinin arkasından •.• 

Tarih 23 Ha:iran t9t~· ? Basra 
körf e:I dalgalarının Buşehrin kaya
lık sahiline gök (lurtiltüıü gibi çarp
tığı ve yıldı:lı oök uü:ii.niin i/ıtişa
mı, şaşaayla lı.1ıbbelendljjl bir gece, 
Buşehrdekl Almanya konsolosluğu 
binasının bahçesinde, lranın civar 
kabile şeyhleri toplanmı,~ınrdır. 
Ktndilerl, Alman konsolosu l'ilhelm 
Va8muıun mlıafirlerldirler. 1'lyip 
friuor. tallı tallı .~ohbete dalı11orlor. 
Vllhelm l'asmus, burada, cenuptakl 
Buşehrdc konsolos ırf alile, birrok 
ıeul re'sen hallefmtk 1Ja:f11eflnde, 
ehemmiyetli bir mevkidedir: fakat 
gene ne de olıa, f(mdlkl halde, Al
man memurlar ımr/ından fqekkii.l 
edtn u:un dncirde ufacık bir hal
kadır: 

Ve kim bu satte günUn birinde ViJ. 
helm Xasmus isminin me~hur ve kor
:ı.-uıan bir Jslm olacağım söyleseydi, 
söylfyen, bizzat kendisinin. kono~olos 
Yllhelm Vasmu.sun dudaklarında bu 
sözle ancak tatlı bir gillilmseyiş belir
tecekti? •• 

Şey1ılerin sesleri, eimdi daha ziya.
de heyecan bcJii ediyordu. Gözlerini, 
§ehrin garp semtine, kullibelcrin yu • 
karı tarafında, yüksek duvarlariyle 
gece karanlığına bir kat daha gölge 
salan BUyUk Britanya konsolosluğu 
blnasmın bulwıduğu yere çevirmiş • 
lerdi. Konuema. av, hasat ve çete bas
kınları mevzularından uzaklaşmıştı. 
&sik kesik söylenen cümlelerden, 
hiddet \'e tehdit havası esiyordu. Hid
det ve tehdit akisli sözler ... 

Konsolos Vıuımus, onların sözlerine 
dikkatle kulak kabartıyordu. Şimdi 
burada dinlediği iğbirar ve düşman. 
lık tempolu hava, bir bakıma kendisi
nin meçhulü değildi. lrarun cenup ta
raflarındaki kabilelerden bazılan, Bü. 
yUk Britnnyarun kudret ve scrvetile 
kazanılmıştılar; fakat bir çoğunun i
çinde de, azalmaksızın eski istiklal 
tahassürü kuwetle yaşıyordu. İngiliz
lerin nüfuzu, bundan 7 sene evvel İ
ran hakkında bir itilatname imzala -
dıltlarındanbcri, !ra.nm cenubunda git
tikçe daha ziyade artıyor. Daha ge • 
çende yeniden BrJtanya bahriye as -
kerleri, hür bir memleketin serbest li
manı olan Buşehr limanında karaya 
çıkmadılar mı? Haddizatında ~ra 
.körfezi sahili kime nlttir; 1ranın gU
D.e§li arslanına mı, yoksa Albiyonun 
atılgan arslanına mı? Bu suretle ge. 
nl§ ülkenin istiklfilini tehdit eden ka
ranlık bir tehlike yUkeelmiyor mu? 
Şeyhler, bu vaziyete tahammUJ etmek 
istemiyorlar! 

ren, candan bir \'eda; sonra atlarının r;;~ifti:iii!Bl!l" 
nal seslerinin aksi, uzaklarda sönU-

'"~""'',.:C,-4;.1;11 yor. Konsolos, bahçesinin büyük ka-. ........ ,..T'·"""' ... 

pısı önünde dim<lik duruyor. ve onla.-
rın arkasından bakıyor. Süreksiz ala· ... v=<to.•~..,,. 

.,ı;:,., ... "'.,,.,-, 
ca. karanlıkta, cesur suvarilerin cins IB.ııı"VI' 
atları üzerindeki ha§metli görüniişl&
rini seyrederken, haz duyuyor; kendi .. 
leri sabahm dumanlanışmda silinin .. 
ceye kadar. Sonra, Vilhelm Vasmus. 
derin derin nefes alarak, dönüp evine 
giriyor. 
Daha bir senenin yarısı ve sonra, Vil
helm Vasmus dostlariyle, geceli, gün
düzlü beraber olıı.caktu; onlarla bera
ber at koşturacak, stlfilı atacak ... ata.. 
cak ve.. at ko§tura.caktır boyuna! O, 
daima onların hem yol göstericisi, 
hem dostu olarak. çok defa. haftalar
ca lranın cenup tarafları ~yhierinin 
ve kabileleri mensuplarının yüzlerin. 
den ba~ka bir yilz görmiyecektir ar • 
tık!? ... 

Tarih 28 Haziran 1914!? 
Buşehrdeki Britanya konsoloswıun 

güzel ve sevimli karısı,, çaya davetli 
misafirlerinin toplandıkları salonları 
bir kere daha çarçabuk ve ihatalı bir 
bakışla gözden geçiriyor. Sonra, ya. 
vaşça kocasına ba~ile bir işaret veri
yor. Her fJCY yolunda, hazırlık tamam
dır. Ingilterenin Buşehr §clırindeki 
konsolosu Sör Persi Koksun nezdin
deki bu toplantıda, şehirdeki en iti. 
barlı Avrupalıların bir arayd. gelmiş 
bulunduklan bu saate, sahiden neşe 
h~kimdl. Erkek elbiselerinin ve kadın 
esvaplarının beyaz rengi, yUksck ta
vanlı \'e keskin ışıklarla aydınlık sıv
lonlarda, bir şenllk manzarası canlan~ 
dınyor; yüzlerde Avrupalıların sıcak 
havalı !randa işlerine devam etmek 
vaziyetinde bulundukça daima ihtl -
yaçlan olan bir halden memnun oiuş 
iz.leniyor; sohbet mevzuları. hıfifter
tiptlr, o daldan bu dala atlar tarzda. 
dır ve arada sırada hafif bir gülüş, .• 
Gillüşmeler kulakları okşıyor. 

Konsolosun kansı, küçtik masasın
da. Alman konsolosile karşı karşıya 
oturmaktadır. Vilhelm Vasmus, tam 
o aralık neden bir parça. geçiktiğini 
anlatmakta; bugün öğle vakti avda. 
JUzunıundan faz!& kalma111 ve sonra 
dörtnalla eve dönUs ve dolayısile de, 
konsolosluk binasının kapılarıns. an
cak biraz evvel eriemek ... 

Derken, Vasmus, bu bahsi burada 
keserek, şöyle diyar: 

- Demin bahçenizden geçerken, ~ 
viniz üzerindeki bayrağı direğin yarı
sına kadar çekilmi§ gördUm. Ingilte
rcden, mUsait olmıyan bir haber mi? 
Fakat her halde Krallık Hanedanı a.. 

/randa Buşehrde Almnn f;on:rolos11 olan 
Vilhelnı \laııtıua, ıoİırodan caııısluk mace• 
ralarrnda /ngili:lerin Lavrerısi gibi, işte 
b6ule bedevi kryofdine t1lriyor/7 
zasmdan biri değil, değil mi? 

Misis Koks, güzel Ingıliz kadını, 
hafifçe omuzlarını kaldırdı: 

- Buna. ben de §aştım doğrusu! 
&nim de hiç haberim yoktu. Yarım 
saat önce bayrak direkte yanya inJk 
değildi ki .. Bunu kocam da böyle çek
tirmi§ olamaz; ben, bu yarmı saat i
çerisinde hep kendisile beraberdim. 
Bu emir bürodan gelıni~ olsa gerek; 
şimdi sorduracağım. 

Britanya konsolosunun karısı, bir 
işaretle uşaklardan birini yakma ça
ğırıyor, ona bunun sebebini sorup öğ
renmesin! tenbih edlnce, U§ak uzakla· 
şıyor, 5 dnkika sonra da. tekrar gele. 
rek, ev sahibesine birkaç kelime frsıl
dıyor. Konsolosun kansımn yüzü, bir
denbire deh§Cte kapılmış ifadesile, 
deği§iyor. 

- Hnklkaten kederli bir haber Av
rupad:ın, dostlnrım. Bugün öğle vak
ti Saraybosnada Avusturya Veliahdi 
ve karısı öldilrülmU§ler .• 

Suikast haberini öğrenen öteki ha
zır bulWlanlar da, şimdi dehşete uğ. 
rayorlar. Esef ifade eden sözler ııöy
lcnihyor. Fakat, deh§et, geldiği nis
bette sUratle tesirini kaybediyor. 

(Arka.81 ı·ar) 

Hollanda Prensini Bahası 
İsim Bahası Belçika 

Kralı Olacak 
Hollanda \'eliahdi P~nBEll' Juliananm 

bugün ilç aylık olan çocuğu Beatrikein 
12 mayıota, Uheydc iııim takdisi yapı
lacaktır. 

Belçika kralı Leopold çocuğun isim 
babası olmayı hbul otmi§tir. 

7MAYIS1938 kalkııak, doğrusu mahçup oluruz;. 
\' A 1 T YURDU 

Konsolos Vilbclm Vasmus, harca
nan bütUn cUmleleri, hiç birini kaçır
madan. itimı.la ve sabırla, hafızasına 
nakşediyor. Fakat, kendisi, konuşma.
yı hemen hemen hiç paylatımıyor. Bu
radaki adamların her halde hakları 
vardır; fakat bu husustn bir hüküm 
vermek, kendisine alt bir fe değil! 
Britanya devleti bUyüktUr, fakat yer
yii.zU de öyledir ve her ikisi için de ~.-er 
18.zım elbette; kendi milleti için de, 
Brltanya milleti için de! O, kendisi 
burada, hariçte Almanyayı temsfl e. 
diyor; ancak, bu mlimcssilin vaziyeti, 
1ngiltcreyc kal'§J düfmanca hareket 
manasına. alınmamalıdır. Her iki mil
let de birbirleriyle sulh ve sükun dai
resinde rekabet halinde bulunacaklar
dır; bu rekabette de kuvvetlerini çe
llkleııtırcceklerdir. Avrupalıların, yer
ylizUnde birleşik hareket etmeleri ve 
öyle dnimn. birbirleriyle mücadele ha. 
llnde bulunmaları, lİizlmdır. 

"Jl<'n C!>merl şeker ile beslerim,. şar
kısı mUnasebetiylo B. Felek, bizde rc
vnç bulmuo §ekerlerin lıılmlerini ııırala
mııı ki, buglin, değme adam bunu bece
remez. 

Yukanki listede adı bulunan eekerleri 
birer birer ıözeen ıeçiriniz. Bugün han
gileri piyasada kalmıştır? 

Ez De Suyunu İç 
DUnkU gıııotelerdc okudunuz mu~ 

Kumkapıda bir adamı "muska yazarken,, 
yakalam1'jlar ... Hazırladığı liste eöyle: 

Halkevi modern bir bina 
haline geliyor 

oZnguldnkta Çocnk b:ıht~i 
Zonguldak, (Hususi) - Yeni \'Ol 

güzel bir binaya malik olan. Zongul
dak Halkevl, tesiBatrnı tame.mla.mak 
Uzoredir. Sinema makinesi kurul
muştur. Salon icin ısmarlanan mo-

Cumhuriyet meydanını cerceve • 
leyen hat Uzerlnde, hususi idare ve 
uray tarafından iki bUyUk bina ya -
pılacaktır. Binaların proje ve keşif· 
Ierl tein hazırlığa başlanmıştır. 

dern kanapeler geldikten sonra -
iki aya kadar - işlemeye başlaya
caktır. 

Ankara Halkevl sahne mU<:UrU 
mUhendls TUmi tarafmdan hazırla· 
nan projeye göre Halkavi sahnesi
nin perde, dekor, ses ve ışık tertibat 
ve tesisatının tez yapılmasına çalı
şılmaktadır. 

Parti ve Halkevt kurağının baş -
tanbaşa modern möblelerle döşen • 
mest kararlaşmıştır. Bir möble mu· 
tehassısı gelerek kurağın tefrlşat 

işlerini tetkJlt etmiştir. Gerek möhle 
ve gerek karnrlfer tesisatı itin tek· 
ltfler alınmaktadır. Bunlar tamam~ 
la.ndıktan sonra, Zonguldak Halke
vt ve Zonguldak. modern bir sinema 
ve sahneye kn,•uşmuş olacaktır. 

Parti ve Halkevl ve Hüklimet ku
rağları lSnllndc, sahtı boyunca uza
nan bahçelerin tarh ve tnnziml de 
devam ctmektecHr. Bu bahçeler. şoh· 
rln deniz cephesine göz kamaştırıcı 
bir glizelllk vermekedlr. Bahçe, U· 
ray tarafından -kiraya vcrflerelc
tşletflecektlr. Şimdiden bfrcok is
tekliler vardır. 

Şehir ve hUk6met bahçelerinin 
bitişiğinde çocuk bahcesi vardır. Bu 
bahçe ile Soğuksu sahtıtne do~ru u
zannn mahalde bir stadyom vilcuda 
cetırllmest dUşUnl.ilmektedfr. MUtc
hassıslar, epor sahası için en mtisaft 
yer olarak burayı secmtşlerdfr. Bu
rada deniz sporları itin de tesisat 
yapılacaktır. 

Sahil boyunca Balkayaya doğru 

bir şose yapılması kararlaşmı,tır. 

Cumhuriyet meydanından baotaya • 
rak Uzun Mehmet ca.ddcııılnden gec
mek nzere Kozlu yoJund& hastaha
neye kadar olan kısım, asfalt ~şc
necektlr. 

yorsa da otobUsler, birçok cihetlcrde 
tramvayları taklit ediyorlar. 

Son zamanlarda lio!örUn ön tarafına 
dUşen camlarıı "bo§,. "dolu,, gibi kısmen 
tramvaylannkini andıran levhalar asmıı
ğa ba§ladılar. 

Fakat bu, eksik ve Bakat bir ilandır. 
Otobl.ieçUlcrfn "dolu,, dedikleri .ıaman, ne 
demek istedikleri mnlüm: "Içeride bü
tiin i:lkcmlelcr itıı;al edilmi§, tanıdık 

tanımadık biribirlnin eırtına yi.iklenmf§ 
oldufu halde hoplayıp ııçnyarak gidi
yor,, demek l.!tlyorlar.. I.Akin, "boo,, 
denildiği vakit, otobUsUn içerisi tama
men boı olmayrp ancak birkaç ki31llk 
yer bulunduğuna g8rc, diğer yerleri lıı

cal edenleri adam yerine koymayorlar 
mı acaba!? 

Husuıııt idare binası, modern bir 
gazino fle genelik tein bUytık bir spor 
salonunu, hususi muhasebe teşkili· 
tını ,.e genel meclls salonunu ve a· 
l!kalı dalrelorl ihtiva edecektlr. Dl· 
ter bina lokantası ve pastahanesi. 
kuvafur 'e her türlü modern testsa· 
tı ve teşkllAtlyle bir şehir oteli ola
caktır. Bu suretle Zonguldak, gele
cek yıl zengin bir şehir halinde in
kişafını en ileri seviyeye götUrmut 
bulunacaktır. Şehrin bu şekilde es· 
tetik bayındırlık güzellfğfne kavuş. 
ması yolunda çok emek harcayan 
Valf Halit Aksoy ve Urbay Faik Er· 
tamanı övgillerle anmak gerektir. 

ZONGUIJDAKTA Ol'O:MOBU .. 
tiORJ<:TLERt 

Uray meclisi, 938 bütçesini kabul 
ederok daiılmıştır. Mecliste görUşu. 
len mUbim mevzulardan b1rl: Taşın 
işleridir. Kozlu maden mıntakası;r .. 
ıo Zonguldak arnsında otobUs ıeıetll· 
mesi dUşllnillmektedlr. Otomobil üc
retlerinin tarife ile idaresi, şoförler· 
le mUşterller arasında uygunsuz hal
lere ııebeblyet vermektedir. Bunuıı 
için, tarife yerlno taksi Aletleri ko
nulması tcklft edilmiştir. Meclis, bu 
işi encümene bırnkmışır. Bu suret
le otomobil ilcrctleri meselesi de, 
makineleşen Zonguldağa yaraşır bir 
sisteme girmiş olacaktır. 

Bafra Bel'l'diyesinin 
Yeni Yıl Bütçesi 

Bafra, (Hususi) - Belediye mec· 
Jfsl, nisan toplnntılnrını bitirmiştir. 
938 bütcesl 49950 Jfra olarak tanzim 
olunmuştur. 

Beş Yıllık İmar Programı 
Belediyenin beş yıllık imar prog

ramrnda tadilAt yapılma111 ihtiyacı 

görülmUş ve program tadtıden sonra 
şu f)eklf almışrr: Kasaba haritasının 
ikmali, AuJarın ıslahı. mUetakbel şe
hir p!ı\nının yapılması, itfaiyenin 
takYlyesi, mezbaha yaptırılması, ka
nalizasyonun proje ve keşfinin yap. 
tırılması. 

Tatbıkf altmış bin lira tahmin e
dilen bu program 938 de' haşlayıp 
942 de bitecektir. 

KESB KAGITJıARI 
Geçen giln gazctclerde-ı kese kO.

ğıt Ye paket yapılmıyacağma dair 
Mecllse bfr kanun ldylbnsı verlldt~l 
yazılmıetı. 

Vilhelm Vasmus, Almanya ve bir
kaç e.y içerisinde en tehlikeli düşman
ları arasına karışacağı memleket hak
kında, şimdi orada böyle dU§llnüyor. 
Şark tarafında yıldızlar yavaş ya. 

vaş SOlgımJqııyor. Kısa yaz gecesi, 
pçmi§tir. Fecrin ilk ıeığı, ufku kır
mızıiaıtmyor. Misafirler kalkarak, 
gürültü patırdıyla. \'edalatın vedalaşa, 
konsoloshancden ayrılıyorlar. Kısa 8il 

Kelle &eker, KUp eker, Toı acker, 
Kristnl r;ekcr, Pudra eeker, Nöbet &eke· 
ri, Lolıuı.a şekeri, Peynir ıekcrf, Şam 
şelu.•ıi, ·ane ckeri, Limon ckcrl, Ni
yet l'JCltcrl, llnlka §clıcrf, Horos ı:;ekcrl, 

ı.eb!cbl ckcrl, Kl~nlş ~ckcri, Elma e
kcri, OksUrilk rkcrt, Badem ckeri, A· 
kiıle 5ckcıi, llfe..,lfıt şekeri, llnynım ı:ıc

kcrl, K~tanc c1>erl, DUdUJı §Ckcrf. 
Fakat buglln " Ben esmeri ııcker ile 

beslerim., ~arkısma uyarak, aevgilimhi 
hakikaten şekerle beı;!Pmeğc ve bu şe
keri de, ııu vcyn bu ııekildo ku!Ianılmak 
Uzere yukarıki listeden intihap etmeğo 

Acaba bu muaka dalaveresine hangi 
saflar lnanıyordu! .• "Mu:5ka,. denen ve
yln saçmalığı ve hUkUmsilzlUğU hakkın· 
dakl en ta.bit karan, mevcut yanaklarla 
beraber halkımız çoktan vonnlş bulu
nuyor: Elimizde, bize hiç fayda getir
miyecek evrnk veya vesikalar kaldığı 

zaman ne deriz? 
- Eh artık, sen bu kf.ğıtlan mllllkıı 

gibi ez de ııuyunu lcersfn! ... 
O halde? •. 

Bos, Dolu 
lccrlslnl haddinden fazla knlab:ılikla 

doldurmaktan yana çok aUkUr seri kalı-

Ban:ı kalırsa, otobüsler tam yUkUnU 
aldıktan zaman "dolu,, levhasını asmak
ta bir mahıur yoksa ds., oturacak yer 
bulunduğu vakit "Boş., demektense 
"Yer var,. tabirini kullanmak, almgıın 
mUetcrUerl daha çok memnun edecek 
ince bir hareket olur. 

Bizim mUtemmlm tahklkatımıza 
g5re bu haberde dUzeltilecek btr 
yanlr~lık vardır. Hazırlanan JA.ylba, 
bir kısım kttnp kğıtlariyle el yazıır 
Jrtığrtlardan paket ve kese ka~ıt ya
pılmamasını thtl"'a etmektedir. Ga
T.etolerln inde nUshalnrına şumnııı 
yoktur. 

Paramızın Kıymeti 
Bu skoam lstanbul Irat ve sen-et direk· 

törü Mümtaz tarafından Beşiktaş Halkc
''inde <Dcynclm!lcl iklisndl ve mali saba
da Türk rıortı'ilnın kıymeti ve önemi) hak
kında mukayeseli bir konferans verilecek
tir. H/Kf4ET M. 
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lnglltere - ltalya 
anlaşması etrafı oda 

Taymisin bir 
makalesi 

~in~eneden haberi? 
BugünkU İngiltere hükQmetinin İtal

ya hükumeti ile uzunca bir müakere 
neticesinde aktettiği muahedenin, İn-

giltere muhalefet partisinin §iddetli iti
razlarına rağmen, kahir bir ekseriyetle 
parlAmcnt?ca da kabul edildiği malOm· 
dur. 

Çeteci kardeşlerden biri hakkında, can
darma oobaşısıoa ihbarda bulunuyor ••• 

_ Bir çiçek sepeti mi? Bunu ne~e
den ele geçirm~ ki o? 

DünkU posta ile gelen Tayms ı:aze· 
tesi, ba' makalelerinden birini bu mev
%tla talısıs ederek muhalefet partileri
ne umumt IJir cevap teşkil edecek biı:: 
eda ile diyor ki; 

Simdi Lchidana, eıkiden Alman· 
11t:111a ait olan "Devdıd" bazı orman• 
larda barınan çingene Ebendeı: kar· 
dc#er çetesi, umumi harpten önce 
ortalı/Jı /:cuıp karıurauorda. Kardeş
lu, ba:an etrafları sarılablldi6l hal. 
de, vaulun ateıle f uliDI cd.-lp, uene 
canlarını kurtarıuorlardı. l'akıeı bir 
temmu: günü, candarma onbaşıır 

Adlung, uanrna n efes nef ue gelen 
bir çinoencue, sert bir sesle, Jtorıı· 
uor: 

- Burada ne arruorsun, evlôl? 
Yok&n ,,,,111nr1 mır 1.;oybdlin? 

Diğeri, başını ollkeliyor. O, şapka
aını elinde tutuyor, gayet saygılı dur· 
mua vaziyetindedir. Kara ve vıcık ''ı
cık yağlı saçlan, saçak satak suratı· 
na sarkıyor ve suratı da, sanki terle 
yıkanmış! Soluk soluğa. nefes alarak, 
§Öyle diyor: 

- Benim pek iyi Ef endiclğlm; ben 
sizi arıyorum 1 Muhterem r.evceniz ne· 
redeyse geleceğinizi söyledi bana; si· 
zi aradım da evinir.del Fakat bu mes&
Ie gok acele ister. Çünkü E'oenderler
Ie allkalrdır. O elimizdedir artık bi· 
zim ... evet, evet; elimizde! Yani 3 kar· 
de§ten biri olnn Ernst Ebcndert 

Adlung, gözlerini daha ziyade açı
yor. Jyice ieftmediğini sanıyor, kulak· 
larrna inanamıyor: 

- Elinizde olan .kim? Ernst Eben
der mi? Yani katil mi? 

Çingene, dahcı h~lA göğsü inip kal· 
karak, başmr sallıyor!? ... 

Çingenenin daha hala. nefes nefese, 
ba§ıru sallnmıısm& ra.ğmen, candarma 
onbaşısı, bir çingenen!n Iakırdısma, 
öyle kolay kolay kanıverir takımdan 
olmadığından, nraştınyor: 

- Söyle bakalım, dostum, de bana 
hele; sen bu Emst Ebendcri nereden 
tanıyorsun? 

Çingene, bu sual k8.l"§rsmda bozulu
yor. Fakat, eninde ısonunda., anlatr. 
yor: 

- Birkaç sene beraber bulunmuş. 
tuk. Kardevlerimle beni Ka.rde31erim, 
onunla yerimizde oturuyorlar şimdi! 
Ben, birkaç sepet ıatmağa gideceğimi 
söyledimonlara; oradan sir.e haber 
vermeğe yollandım f8te! Ben, sepetçi
yim! 

- Demek öyle, ha? Ve sonra da se. 
petlcrini her hangi ıbir yere bırakıp, 
ko§a koşa beni aradm, ha? Delikanlı; 
senin haline bakan, tek IAf ına inan
maz! 

Çingene, temin yollu: 
- Fakat, a benim pek iyi Efendici

ğim; diyor; benim şimdi burada. kar
şınızda durduğum ne kadar doğru ise, 
dediğim de o kadar doğrul Evvelce u
zun müddet beraberdik. Ebenderler , 
kalı. oraya, k~h buraya, türlü yerlere 
baş vurup sığınırlar. Diln de işte Er· 
nst Ebender bize gelerek, kaldı yanı. 
m.ızda ! Hep bir arada bulunup §ilphe 
uyandırmamak maksadile, kard~lerl
nin Bavyera taraflarına doğru kaçtık
larını söylüyor; çUnkü, candarmayla 
bir avcu, ormanda hayvan avlarla.rken 
onların pc§ine dUşmUşler. Bundan 
başka, kanlarını arıyorlarmış. Karı .. 
lan bu civarda bir ycraeymiş. Fakat 
bizim yannnızda bulunmıyorla.r. Bi~ 
zim kanlarımız, onlarla bir arada bu. 
lunmnk istemiyorlar. Hayır; onlarla. 
bir arada. bulunmağr, bizden hiç kim. 
se istemiyor artık! Ne kan1ariyle, ne 
de Ebenderlcrin kendilerile! Benim 
I>ek iyi Efendiciğim; eğer siz onu ele 
geçirirseniz, ben mUkMatr alacak mı
Yim? 

Adlung, bir lahza düşünerek, sonı
Yor: 

- Bu adam, nasıl bir adam? Göril· 
bÜ§il nasıl? Yara izi neresinde var o
nun? 

- Sol yanağında, benim pek iyi Fr 
fendiciğimI Ben biliyorum; bu, bir 
kurıun yarasıdır! 

- Pekrua; o, sizin yanınızda ne a. 
?'?yor ı;ıimdi? 

- Dediğine bakılırsa, Krayenzende 
bulmu§! 

- Haa ! Peki, sil~hh mı? 
Çingene, tasdik ediyor: 

- Evet, benim pek iyi Efendiciğim, 
dikkatli, ihtiyatlı davranmalısın'z! 
Çünkü biz size yardım edemeyiz. Yok, 
yok; §ayet kaçacak olursa, bizim he
pimizi temizler! Ben biliyorum; ~·a
nında kocaman bir bıçak taşıyor. Sağ
da, pantnlon cebi a§Dğısmda! Sonra 
bir de koskoca rilvelveri var- Taban
cası, zincire bağlı! Ye, benim pek iyi 
Efendiciğim; atıcılıkta yamandır; 

müthiş surette, tam isabet ettirir! 
Şimdi cnndarma onbaşısı, vaziyeti 

iyice kavramıştrr. Bu adamın yalan 
söylemediğine kanidir; bütün ca.ndar
malar gibi, o da burada. çingeneleri 
gayet iyi tanır; hal ve tavırlarından, 

doğru mu, yalan mı söylediklerini şı. 
pmişi kestirir!? 

Bu noktada., çingeneye: 
- Güzel; diyor; sen timdi mümkün 

olduğu kadar süratıe yerine koş. He
rifi orada. savsaklayıp ahkoyunuz. 
Ben ya.rım saate kadar oradayım; ge
lip çiçek sepetini satın alacağını. O a
ralık siz bana herifi göstereceksiniz; 
hangisi ye, i§aretle gösterin bana! Son 
ra da. ben onun yakasına. yapışacağım. 
Fakat eğer martaval attmsa, vay ha· 
tine! 

Çingene, memnun, geri dönerek, or. 
ınanın ağaçlan arasma dalıyor. Fakat 
bir kere daha ikazla, ormandan bağı
nyor: 

- İhtiyatı elden bıraJonaym, be.. 
nim pek Jyi Efendiciğim! O, bir kurt 
gibidir! 

Bunun Ur.erine, candarma. onbaşısı, 
kendi kendine; eğer o bir kurtsa, 
eimdi kapandadır; dilBUnoesini .zihnin
den geçiriyor!? ..• 

(Arl«ısı var) 

Hububat Ofisi 

Bir mUddet evvel Ankaraya gitmi3 o-
lan ıebrlml.z: afyon inhisarı mlldilrU Bay 
Hamza Osman bugUnlerde Istanbula dö· 
neecktir. 

Bay Hamza Osman ile birlikte lktısııt 
vekAleU ihracatı te3kilAtJandmna mU
dUrll Bay Servet de gelecektir. Her iki 
mUdUr lstanbulda bir haftadan fazla ve
k€Uetin gösterdiği bazı meseleler flzerin
de tetkikler yapacaktır. Bu nrnda bil -
hassa ı:ıehrtmlzde kurulması mevzubahe 
hububat ofi:Ji meselesi llıcrinde ça.lı§ıla
caktrr. Yeni teeekkUl edecek ofis Hamza 
Qsmanm tayini kuvveUo muhtemeldir .• 
Ofis, ıneınJeketJmlı: thracatmı tanzim e
derek tnccarlarla hariçteki alıcıları te .. 
maM retJrccek ve ihracatta biltUn mll§
kUllerl halledecek bir mUesse olacaktır. 
Bu ofisin tcıekkUIUnden sonra diğer ba
zı ihracat maddeleri üzerine de ofüıler 

kurulacaktır. 

Bir Çarpışma 

''İngiltere .. İtalyan müzakerelerinin 
rıeticeleri, :ıvnm kamarasında bire kar· 
§ı rüç gibi bir ekseriyetle tasvip edildi. 
Avam kamarannın bu muahedeyi t.u
vip cdeceğind:.n hl~ §Uphc yoktu. 

Yeni İngiliz M 1talyan muahedesi, 
her ne kadac İspanya meselesi halledil
meden evvel, tam mer'iyete geçeı.:ek 
değilse de, lt<ıJya ile lngiltere müna
sebatı arasında bUyük bir ilerleyiı kay· 
dına sebep oldu. Ayni zamanda bey· 
r.clmilel gerginliğin pyaru dikkat bir 
derecede inleaine yardım ettL Hiç ol· 
mazaa, Akdcnizde normal vaziyetin 
teeıslisüne varadı. 

İngiliz • iıalyan muahedesi, yalnız, 
doğrudan doğruya allikadar olan İngil
tere ve İtalya tarafından değil, bu mua· 
hedeyle bilvasıta al!kadar olan bir, çok 
.diğer memleketler. tarafından da eyi 
kar§rlandr. 

Muahcd.enin akdin! müteakip, Fran· 
ısa ile İtalr.ı, arasında da müzakereler 
lbatladr ki bu müzakerenin de ayni su
rette mile'lsir olacağı anlatılıyor. Gene 
bu muahedeyi mUteakip, Fransız na.zır.o 
lan Londrayı ziyaret ettiler. 

Gene bu mUP.hedcnin, beynelmilel 
mjnasebetlerin gidişinde lbile bir: dö
nüm noktası t~kil ederek, bugün ga
yet tehditkfir görilncn vahim Orta Av• 
nıpa meselelerine yaklaşmayı kolaylaş
tırması iMimal dahilindedir. 

BugUn yaptığımız bu tahminler ta· 
hakkuk etse de, etmese de - zi~ Ro
mada Hitler ile Musolini arasında gc· 
çen müzakerelere de tavakkuf eden biı: 
çıok §CY var.:!n: - bugiln elde edilmif O• 

lan neti~leri iyi karplamamak imkln· 
grzdır. 

Esas itiberile muhalefet partisinin, 
bu muahedeye ktn"§t göater.diği ho~· 

nutsuzluk, diktatör mem1ekctlerile ya· 
pılan bll~Un anlaşmalara gösterilen hO§· 
nutsuzluğun l'ynidrr,, 

Tayms gıı.zctcsi burulan sonra, Ha· 
bcşistan ve İspanya meselelerinde İn• 
giltere bükOmetinin tuttuğu yoldan 
bahsederek İtalya hariciye nazmnrn 
verdiği va~tleri :zikrediyor ve muhale· 
fet particl:ı!n bu vaitlere de ktymet ver• 
meyişini tenkit cdetek diyor ki: 

"Fakat itfmat&ızlrk bu dereceye var
arrılrrsa, artık beynclmilel m!lnasebatı 
devam ettirmek imk&naula11r,, 

C Yeni Neşriyat ) ---
Halk Bilgisi Haberleri 

Eminönü lialkcvi Dil, Tarih ve Edebi
yat komitesi tarafından her ay çıkan!· 
mnktn olan Halk bilgisi haberleri adlı 
folklor mecmuasının 79 uncu sayısı çık. 
mıştır. Bu soyıda: 

Altay Türklerinde dültün '(l\L Şakir Oı-· 
kütaşır), Merzifonlu Abdürrahim (Vehbi 
Cem Aşkım), l\nstnmonu - Safranbolu har
bi (A. Daha Gökoğlu), Gaziantep halle şa
irleri (A. Rıza Yalman), fspartada der. 
lenmiş kelimeler (Nuri Katırcıoftlu) ve ls. 
tanbul masalları ndh maknleler vardır. 

Dün Harbiyede Sipahi ocağı önünde 
saat dördil on geçe 163 numaralı Şi§li M 

Tilnel tramvayı 2725 numaralı otomobil 
UstUne blndlrmi~ ve arka kısmılarmı ha
sara uğratmı§tır. 

Asrın Çocuklan 
Romanımı.: yazmuzın ço1dufiun· 

aan doTayı 1rooomtımı§tır. Ôzür diU:
ı riz. 

1 
............................................. -.... ..._.. .. _ ....... -. 

, Hergün bir fıkra : 
•• 

3 Azat edi ecek kul 

1

1 

Mütedeyyin bir adam büy!lk bir günah i§lemişti. Devrin ülemasrn. 

dan birine: 
- Kabahatimin affı neye bağlı diye sordu. 

1 _Bir kul azad etmeli cevabını aldı. Bu adam bir müddet düJÜll. 

.
1 dilkten sonra au ikinci suali sordu: 

- Bir çiçek sepeti satmak istiyor 
da! 

1 _ Hoca; kul aznd etmeye kudretim yok. Ona bedel bizim kayna-' 
f nayı azad etsem olmnz mı! 

................................ ••A ... ----·---------------

8-KURUN ' Mi\'. Y 1 l'J 1DR 

Marlen Ditrih 
Paris e ... 

Çıkarılan şayialar1 tekzip ediyor .. 
Marlen Ditrih evvelden: 
- Gelecek! Geliyor 1 diye haber ver

meden, birrlC'nbire Amerikadan A vru· 
paya gc!üi ve Lc.ndrada 'bir iki '41lat 
kaldıktan iOnra Parise atladı. 

lngi:ı creec fazla kalmamasından ln
nlmı§ olıtakhır ki İngilizler bu efeı: 
Alman artistini iyi karşılamadılar. 

Hakkında bir talrnn §Clyia çık~rdılar: 
Marlen Ditrili Amerikaya bir daha 

dönmiye':ekı:r.i§··· Almanyada, "Resmt 
artist,, olaralc çalışacakmış... Sonra, 
Playmavt' ta, vapur tngiliz toprağına 

yanaştığı .zan.an, tam iki saat dıgau 
çıkmamı~: Kamarasında uzun uzun süs
lenmiş, tuvalet yaı:m111, art:ak iki saat 
sonra kendini füeme gösterebilecek hz.· 
le gelmiş ... 

Buna mukabil, Pariste Marlen Dit· 
rih çok iyi karşılandı. Bunun da sebe· 
bi, belki, Padste bir hafta kalacak ol· 
masıdır. 

Kocası Sicbart'la beraber Parise ge
len Marlen Ditrih, gazetecilere beya· 
natta bulunmuş ve demiştir ki: 

- Hayır P:ırlse çalışmak üzere gel
medim. bin dewem var; onu Avrupa· 
da ıeçireceğim. Tam bir kadın ve bir 
anne gibi ynpycJ...-ağnn. 
"Kızım Lozan'da, bir gcceyatısı mek* 

tebinde okuyor. Bir hafta 'bunda kal
dıktan sonra gidip onu alacağım, son· 
ra gene onunla beraber, İtalyaya git
mek istiyorum. Kızcağız biraz gezsin., 
Sonra tekrar Parise geleceğim. .. 

- Part-.te Dckobr'anm bir eserini 
filine çevireceğinizi söylüyorlar. Doğ· 

ru mu? 
Marl~ Ditrih buna ne sahih demiş, 

ne yalan.. Yalnız, §Unları söylemiştir: 
- Sonb1harda Holivutta, bir radyo 

stüdyosıtnia ~ışacağnn. Sonra, iki 
film çevird.:cğim. Bunlardan birinde 
ben Jorj San .rolünU alıieağım, Şarl Bu· 
aye da Şopen. rolünU. 

Bunlan söyleyip otomobiline bin· 
mek üzere ilerlerken, etrafını saran 

gençler, elle:inde birer idğıt kalem, ar• 
tistten iıma almak ilzerc koşmuılar. 

Maden Ditrlh, eldivenlerine mürekkep 
bulaım:wn diye dikkat ederek, kalemi 
parmaldannm ucu ile tutmu§, uzattlan 
Hğıtlara birrr imza attmş. 

Marle.11 Ditrih sonra tekrar ote>m04 
biline dolfru ilerliyor. Bu sırada bit 
gazeteci koşuyor: 

-Bir sual daha, madaml ~anya .. 

ya gidecegbiz ve arblt liep or&!a b. .. 
Jarak, Almanyarun resmi artisti olaea .. 
ğınw sö}·lüyoylar, doğru mu? 

- Kim söylilyor? 
- Öyle diyorlc:ır. 
- Hiç aslı esau olmıyan bit liabe.r4 

Haydi Allah ttmarladtk 1 Yalanda gö
rilşürüz )nşaajlah ... ,, 

Tiftik - Yapağı Sabglan 
Bu hafta içinde tiftik satl§lan canaız 

olmue ve kalitesine glSro, tiftlkler 3 - 4 
kuruş dil§mU3tUr. Bu hafta yalnız kfl()M 
su 109 kuruştan oğlak; 105 ktınıetan az 
işlenmiş Knyserl malı ve diğer muhtelif 
cinslerden olmak üzere 600 balya t1f • 
tif satJlınıştır. Bu miktar piyasayı tal: ; 
min edecek bir miktar değildir. 

r 
Zahire Sab§lan 

DUn .z.'lhlre bonwmıda zfraat Bankası 
5.28 don olmnk Uzcro, 185 ton yumup.le, 
5.20 den 80 ton sert buğday satmııtJr, 
Bundan bıışka tüccar nıalı ola.mk 6.33 
don 60 ton yumuaaJt buğday sat.ılmqıt.tr. 
Buğday sa~lnn hararetli bir durum

da gitmektedir. Ziraat Bankası piyasada 
yine nazmı rolUnn oynamnktadır. 

Silalıtarağaya Otobüs 
Sillihtarağa M Karaağaç - Siali araıım· 

da otobUt fnlcWmesino mUMade edil • 
mlfjtir. 

Görüp düşündükçe: 

Bir hayır bankası kuralım ! 
YAZAN: s. ~ezgin 

Acınacak kadar geri bir yanımız 
var: lctımat yardım duygusu, vic
danlarımızda henüz kaynak bir he
yecan ballnl nlmamıştır. Halbuki es· 
kiden atalarımız, knznnclarından 
kazanamayanlar, fakirler, kimsesiz .. 
ter, öksUz ve yetimler için birer par· 
ça ayırırlar, hatta. bunlarla da ka n
mıyarak sUrekll bir tasadduk demek 
olan, vakıflar kurarlardı. 

Türkün içtimai ahlakını, dUşUnnş 
ve duyuşundn.kl eşsiz asllliği bUtUn 
gUzelUğiyle belirtmek !cin, "Vakıf 

şartname" Ierl on kıymetll vesikn
lardandrr. Rahmetli M. Cevdet ".Ahi" 
ıcre nlt vakıfları incelemiş ve bir 
de eser yazmıştı. Fakat o bUyUk a
dam, daha ziyade tarihçi gözUyJe a
raştırdığı ıcın. kitabında benim söy
lediğim nokta ön pl~na alınmamış.. 
tır. 

Kırşehlrdcn başlayarak epey go· 
niş bir çevrede ocaklar söndüren zel
zele fclO.ketf, biraz acınarnk görüyo
rum, ki yurttn gereği kadar yfiksek 
gönül bnğlar!yle kuşatılmadı. Gaze
t elerin iane listeleri pek sıska, hele 
bu listelerdeki isimler cok düşUndU
rücUdUr. 

Bu kadar zengtnlmtz var, arada. 
sırndn hazineleri dillere destan olan 
bazı adamlardan bahsolunur. Bir 
zevk ve kcıyif gecesinde binlerce li
ra ha.rcaaıklan s6ylenen J>u altm 

)>abaları nerededirler?.. Niçtıı yur~ 

dun felf\keUne, bu yurttan kaıan. 

dıkları paralarla bir sargı yapma
yorlar. 

Ne vakit bir dertle karşılaşsak.° 
ne zaman memlekette genişçe bir 
yara kanasa, hep bu tUrlU. dUşUnce
lerle başlarımız, böyle yazılarla ka· 
lemlcrlmtz akıntıya ktırek ~eker du
rurlar. HAdlse kapanır, Te ondan 
konuşmaktan nlhnyet biz de usıuuM 
rız. Tabiidir, ki hiç bir zaman da 
asıl .dert şifaya knvuşmaz, için l~n 
leJeycn yara bir tfirlll unmaz. 

Acaba bu vicdan mccburtyeUerlnl 
fertten alarak hUk~mete vermek kaM 
bll değll midir? MeselA bir 1ardım, 
bir vicdan vergisi kurulamaz mı?, 
Bu paralar, toplanarak !şletillr, ço
ğalınca, blr "Hnyrr Bankası0 yapıla
maz mıt 

Böyle blr hazırlık, felA.kete karşı 
bir nevi s eferberlik yerine geçer. Bu 
seferberliğin zaferlerinden do bUyük 
bir vatan sigortası doğar. Böyle ıağ
lam bir altın hlsarma dayanan mom 
l ek et, zelzele, tufan gibi her turlll 
yer ve gök felı\ketlnl tmnıadan gö
ğllslcr. • 

Madem, ki fertlerimiz Cle, '>nlar-
dnn beklenen bu duygulu atıhf 70J{M 

tur; şu hnJde bari şu benJm dedfllm 
yolu tutsak., -
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·Bitler Roma.da 
Dün askeri geçit resmini gördü 

N'apoli, ô (A.A.) - Geceyi trende 
geciren Hitler bu sabah saat 9 da 
nomaya gelmlştlr. 

Roma, 6 (A.A.) - Musolinl ile Al
ınan ye İtalyan nazırları llltlerl 
Termlnf istasyonunda kuşılamışlar
dır. Muzika Atman ve İtalyan marş
larını calmış ve asker! müfrezeler 
sellm resmini ita etmişlerdir. 

Führer Dilçe ile birlikte otomobi
le binmiştir. Arkadan gelen otomo
billerde ik\ memleketin nazırları ile 
hükumet mümessmerl bulunmakta 
idi. 

.Alay saf halinde selA.m duran kı
Laların arkasrnda Jkl şefl bağırarak 
alkışlayan halkın arasından geçe
rek süratle Kfrlnal sarayına gitmiş
tir. 

1 

Roma, 6 (A.A.) - Kral ile liftler 
saat 10.10 da. zafer sokağında kuru-

' lan tribüne gelmişlerdir. Bitler kra-
liçenin , soluna oturmuştur. Halk 
misafiri uzun ve heyecanlı tezahü
ratla karşılamıştır. Kral - İmpara

tor ile Düçe Hftlertn yanında otur
m uşlardrr. Derhal trampetler mut
tarfden calmağa başlamış ve Roma 

9 
geçit resmi adımlyle BlUla müfreze-
leri, slllhşorlar, Avan - Gardlstler, 
genç faşistler, işçiler, MusoJlnf foru
mu ve Venedlk akademisi gençleri, 
askert mektepler talebesi, karabin
yer ve humbaracı taburları geçmeğe 
batJlamışlardtr. 

Geoit resminin muhtelif safhaları 
kra.lın bulunduğu tribünden radyo 

ile her tarafa bildirilmektedir. 
Bu teşekküllerden sonra askeri 

marşlar çalınc:ıağa başlamış ve ka
tırlara yüklü mitralyöz ,.e ufak top
lıtrla mücehhez piyade kıtalnrı, Alp 
taburları, cebel bataryaları, sUratlc 
ı;ccmişlerdir. Bunları mUteakıp ha
va kuvvetlerine mensup bir alay, ar
kasından tanklı otomoblllerle bUyUk 
harp malüllerl, bunları takiben do 
seri ve ağır hücum tankları, bir mo
törlU istlhU.m alayı, bir motörlU 
kimya alayı, 21 kllometre menzlll 
olan 152 mllimetrelik toplar, bir 
motörlü ben:agUyerl alayı ve impa
ratorluğun yerli askerleri geçmiş-

• Jerdlr. 
Führer açık bir otomobile binerek 

Kral-İmparatorun yanına oturmuş 
' Te zafer sokağından ayrılmıştır. Ar-

kadan gelen otomobillerde krnHçe, 
prensesler. 1talyan ve Alman nazır
ları lıulunmakta idl. 

Tekrar büyük alkışlarla selA.mla
nan alay Kirlnal sarayına dönmüş

tür. 

, Roma, 6 (A.A.) - Bu akşam, lift
lerin şerefine ~sfena meydanında 

bugüne !tadar görülmedik muhteşem 
bir musiki müsameresi verilmiştir. 

Mfisamereye Dopomlavoronun 10 
bin muganntllk korosu ve tam kad
rr.lu 45 orkestra, millt kıyafetlerle 

800 çift dansör lı;tirak etmiştir. MUn 
ha.sıran 900 akordeyoncndan mU
rckkep bir orkestra da ayrıca mün
tehap parçalar calmıştır. 

Sovyet ticaret anlaşması 
~On Millet mecJlslnde alkışlarla 

kabul edildi 
Ankara, 6 (A.A.) - Büyük Millet 

Meclisi bugün Fikret Sılayın başkan
lığında toplanarak bazı azanın mezu • 
niyetlerine ait ri~t divanı tezkere. 
sini ve ~l\il • İkinciteşrin 937 ayla
nna ait raporunu tasvip etmiştir. 

Vakıf malların taksitle satılması ve 
kiraya verilmesi eatış paralarmm 
kttllanılması ve emaneten idare edilen 
mUlhak vakıflardan idare ve tahsis 
masarifi almmaBt bakk~daki kanu
nun da birinci müzakeresi yapılmıatır. 

Yine bugünkü' toplantıda Türkiye 
Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist cum
huriyetleri ittihadı arasında imza e
dilen ticaret ve seyrüsefain muahe
denamesiyle merbutlarmm ve ticaret 

· ve tediye anJqmasmm tasdiki.Be ait 
kanun Iayihasınm ikinci müzakereei 
yapılarak reye konulmuttur. 

Kanunun kabul edildiw. d · ~A-gıne aır ...__ 
nifih'a neticesi riyaset makamından 
bildirildiği zaman heyeti umumiye 
§iddetli ve sürekli alkışlarla kal'§ıla.
mıştır. 

Büyük Millet Meclisinin bugünkü 
toplantısında Sovyet BUyük elçisi Te
rentiyef de ıüfera locasından Meclis 
müzakerelerini takip etmekte idi. 

Meclis Pazartesi gilnü toplanacak
tır. 

o 

Maarif vekılinin köy gezisi 
Ankara, 6 (Telefonla) - Maarif Ve

kili bugfin refakatinde mUtsepr, Dk ted
raat umum mUdUrü, Ankara maart mU
dftrli olduğu halde Kapaklıyuva, OvacıJı:, 
Ivedllt köylerinde bir tetkik gezisi yap
mıııtır. Vekil köylülerle glSrilflDUı, Ova
cıktaki eğitmenli okuJlarm toplantısm -
da hazır bulunmuotur. 

Köylü çocuklar ailrler okumuşlar, o • 
l'Unlar tertip etmişlerdir. Vekil refaka
tindeki zevat ile geç vakit Ankuaya 
dönmil6tür. 

o 

· Ertuğrul Muhsin ingil
tereye gidecek 

40 Franko 
tayyaresi 

Dün Kastellonu iki 
defa bombaladılar 

Ban:ıon, 6 (A.A.) - Frankist tay
yareleri diir. Caıtellon'u iki defa bom
bardıman edenk ıehre 450 den fazla 
bomba atnt§lardır 

İlk hüt.:um saat 13 te yapılmı~tır. Yir 
mi asi tayy:ıresi ıehrin üzerinden uça
rak ıilratle 150 bomba atmak ıuretilc 
bir çok binaları tahrip etmişlerdir. 

Hava müdafaa toplannm 1i.ddetle fa
Hyete geçmesi 'Üzerine düıman tayya
rtleri uzakiaşmışlar ise de saat 16 ya 
doğru er.kaz kaldırılmakta olduğu cı• 

nada 40 düıman t.ayyaresi tekrar gö
rünerek 300 den fazla boma atmak su
retile ıe!lri yeniden bombardıman et
miıterdir. 

Salamın'<il. 6 (A.A.) - Neıredilen 
bir tebliğe göre cumhuriyetçilerin Ak
deniz ceph~aindc yapbklan bir · taar
ruz geri pa!kUrtülmüştür. 
Diğer <:!pheierde fırtına hc;rekata 

mtni olm•1ıtur. 
Salamaul:a, 6 (A.A.) - Umumi ka

rf.rcihm tebliği: 
Kastello~ cepheıinde, hükumetçiler, 

sahil mıntakaıunda bir mukabil hikum
da bulunmu~lar ise de bu hücum geri
ye püskilrtillmUıtilr. Düıman 400 ölil 
sayiat v:tmiı ve kuvvetlerimiz aynca 
150 esir aı~~ftır. Eşirler arasında iki 
politik komiı:er de vadır. Ayni mınta
kada krtalanmız mevzilerini iyiteıtir
mit ve Albsebrc'yi zaptetmiştir. 

-o-

Ankarada 19 mayıs 
Ankara, 6 (Telefonla) - Şehrimizde 

19 mayıs gençlik ve spor bayramı için 
fevkalAde hazırlıklara devam edilmekte
dir. BlltUn yUksek okul, Jiae, ortaokul 
talebeleriyle spor klUpleri en genig kad
rolariyle igtirak edecektir. Program ha
zırlanmıatır. Teken eehir stadında yapı
lacaktır. Bütün halle davet edilmiştir. 

H it ı e -r 
· Çekoslovakyanın Fransız ve 
Rus anlaşmasını feshetmesini 

istiyor 
' 

Bu takdirde 3,5 milyon Südetin Alman hudutları 
haricinde yaşamasına müsamaha edilecek 

Napoli, 6 (A.A.) - Havas Ajansı 
muhabirinin iyi haber alan bir men
badan öğrendiğine göre Hitler Çekos
lovakya harici siyasetinin, Çekoslo. 
vak - Sovyet ve Çekoslovak - Fransız 
itilatlarmm tahfifi ve imk!n olursa 
feshi suretile değiştirilmesi için İtal
yanın yardımını istemi§tir. 

Hitler bu talebini dün Konte - di -
Kavur zırhlısında serdetmiş ve saat 
10,30 dan 18 e kadar İtalyan donan. 
ması mahirane manevralarına devam 
ederken, Mussolini ile beynelmilel va
ziyetin başlıca. hadiselerini müzakere 
etmiştir.' 

Resmi mahfeller Düçe ile Führer 
arasında.ki milli.kat hakkında en ufak 
malfımat vermekten bile çekinmekte
dirler. 

Bununla beraber öğrenildiğine göre 
Hitler müzakerelerin cereyan ettiği 
ilk iki gün zarf mda birçok taleplerde 
bulunmuştur. 

Alınan mahfellcrinde söylendiğine 
göre büyilk Avrupa devletlerile mü
zakerelere b~lanılması için her şey
den evvel Çekoslovakya ve müstem
leke meselelerinin halledilmesi ~art • 
tır. 

Çekoslovakya. meselesine gelince 
öğrenildiğine göre Almanlar Dl~eye 
üç buçuk milyon Südetin Alman hu
dutları haricinde yaşamasına Alman
yanm müsamaha edeceğini fakat Çe
koslovakyanın harici siyasetinde sür
atle değişiklik yapması Ihım geldiği
ni söylemişlerdir. 

Almanlar Südet Almanlarının mem
lekete ilhakının derhal halledilıiıesine
lüzum. görülmiyen bir prensip mesele
si olduğunu kaydetmişler ve Alınan
yarun esasen yukarı Adijdeki Alman. 
ekalliyetinin Alman hudutları haricin. 
ae kalmasını kabul ettiğini hatırlnt-' 
mışlardır. 

Almanlar, buna mukabil Çekoslo
vakyanm harici siyaseti meselesinin 
hayati ehemmiyeti olduğunu kaydede
rek demiştir ki: 

''Almanya Çekoslovakyamn kendi
sini Sovyetler Birliği ve Fransa. ifo 
birleştiren bağlan çözmesini, hat~ 
bu memleketlerle akdettiği muahede: 
leri feshetmesini şiddetle arzu etmek
tedir.,, 

Alman mahfelleri, Roma - Berlin 
mihverinin prensiplerine tevfikan l -
talyanın yardımından emin bulunduk
larını beyan etmektedirler. 

Havas Ajansının muhabiri diğer 
cihetten ltalyanlarm İngiliz - ltalyan 
ve Fransız • İtalyan münasebetlerinin 
tanzimini Almanyamn tasdik etmesini 
istediklerini öğrenmiştir. 

Muhabir,· İspanyol meselesinin de 
görilşülmüş olduğunu haber almış
tır. 

Fransız akdeniz filosu 
limanımıza gelecek 

Paris, 6 (A.A.) - Pöti Pariziyen 
gazetesinin bildirdiğine göre, Fransa. 
nın Akdeniz filosu yakında bir dost .. 
luk ziyaretinde bulunmak üzere Mısır 
Tilrk - Yunan ve Yugoslav limanlart
na uğrayacaktır. 

--0--

Fransız - llalya n 
görUşmelerl 

Pa.ris, 6 (A.A.) - Jur gazetesinb 
Londra. muhabiri, Fransız - İtalyan 
müzakerel:rlr.in memnuniyete p.yan 
bir ıekilde i!~rlediğinin İngiliz siyasi 
mahfellerind! söylendiğini yazmaktı· 

dır. 

12 M.ıyıs perıembe günü Fransa ile 
İtalya ar:ıst::tda prensip 'itibarile bir iti· 
laf aktedilec-;ği Londra mahfellerinde 
tahmin e:Iihn!ktedir. 

--o--

Eski başvekil Goga'ya 
felç geldi 

Bükte§, 6 (A.A.) - &ski Baıvckil 
Gogo'ya birdenbire umumi bir felç 
gelmiştir. Sı'hht vaziyeti ciddi endi1e· 
leri mucip olmakta.dır 

58 ya§rnda bt;lunan eski Bqvekil 
§imdi Transilvanyada Cuicea ıatoaun· 
da. bulunmaktadır. 

Pragda 
,(Vat yanı Birincide) 

ve mücrimlerin serbest brralnlmunu 
istemiştir. 

NUmayi§çilerin hismane ta.vurlarr 
karşısında. polis halkı dağrtmağa mec
bur olmuştur. Bu aralrk bir kişi ha.
fif çe yaralanmıştır. 

Südet partisinin resnil organı olan 
Zeit guetesine göre Südet partisin· 
den ve ayan hasmdan Boyk yakala.
nan iki mücrimin serbest bıra.kılma. 
sı için pazarlığa girişmiş ve halkı da.. 
ğrtmağa davet etmiştir. 

Bu davet üzerine halk derhal dağıl
mıştır. Fakat bu aralık polis sopalar
la. nümayişçilere hücum ederek bunla
rın iki tanesini ağır surette yarala
mı§tır. 

Prag, 6 (A.A.) - Moravyada Sum
berk'de dün Reisicümhur Masarik'in 
heykelinin hasara uğradığı ve heyke. 
lin kaidesine bir Gamalı haç resme. 
dildiği görülmesi üzerine Çeklerle Al
manlar ~asında yeniden bazı hadise
ler çılanı§tır. 

Zeit gazetesine göre 200 polis Sum
berk'e gönderilmiş ve polis umum! 
müfettişi tahkikata başlamıştır. 

Şehirde sillrfınet hüküm sUrmekte
dir. Südet partisi, azasına. hitaben bir 
beyanname neşrederek Henleini'n do
ğumunun kırkıncı yıldönümüne tesa. 
düf eden 6 Mayıs günü 'alenen teza,. 
hiiratta bulunulmasını tavsiye etmi§- ~ 
tir. 

Prag, 6 (Radyo) - Bugün Han
layn partisi bir tebliği resmi neşre
derek ıimdiye kadar padtisine kaydo
lunan aza.larm tutarının bir milyona. 
vardığını bildirmiştir. Bu haber Çe. 
koslovakyada şiddetli heyecan doğur
muştur. 

Diğer taraftan sosyalist matbuat 
şiddetle htikfunete hücum etmekte ve 
talebe günden güne artmakta olan 
hadiselere hükümetin mumanaat et -
mesini talep etmektedir. 

Hayat ucuzluğu 
(Usta tarafı 1 incide) · 

Ankara, 6 (Telefonla) - Stratsford 
ıehrinde yapılacak Şekspir ihtifalinde 

TilrkJyeyi İstanbul Sehi.r Tiyatrosu reji

!JÖril ErtuinıI Muhsin temsil edecektJr. 
Bu hldiııe Türkiye ile ln(ilterc arasın
da kUltUrel bağların inkiıafma delil ad
dolunmaktadır. 

Fırat alçalıyor 
Ankara, 6 (Telefonla) - Erzincandan 

gelen haberlere göre Frat lnmeğe ba§
Jaınıştır. Su baakmının yaptığı hasarat 
tesbitlerunektedir. Hasann en çok hu
bubat üzerinde olduğu bildirilmektedir. 

Mukataalı gayrimenkuller 
Bundan bafka rnüııtahsillerin pazara 

gelmesini temin edecek tedbirlerin a-. 
lmması lUzumuna da temas olunmakta 
ve istıhsal mıntakalarmt istihlak mer -
kczlcrine bağlıyan yolların bir an evvel 
yapılması hususi idarelerden istenmek -
tedir. 

Ankara, 6 (Telefonla) - Maliye En- · 
cümeni devlete alt icnritcynli vo muka
taalı ı;nyri mC'nkullcrin kıymctlcndiril -
mesi hakkındaki layihayı kabul ctınioür. 

Celal Bayar 
Belgrad 
yolunda 

(Usta tarafı 1 in elde) 
bu hakikati !ıis- !Üpheaiz teyit edeıcıek
tir. 

Ekonomi sahasına gelince, bu nok· 
tadan lan bir ızaman içinde ne bijyüli 
terakkiler tahakkuk etmiıtir. Bu terak-ı 
kiler cümlesinden olarak bugünlerdd 
Yugoılavyanm Adriyatik ~ahilindeki 
Supk limanı ile Karadeniz uhilinde 
Roman1anın Köatence limanı 8.raıınd41 
iılemeğe açılacak olan Y ugoılav den be 
nakliyat postaları gösterilebilir.· Zirıı 
bu postalar Balkan memleketleri ara• 
srnda doğrudıın doğruya bir deniz tica• 
ret vasıtası olacı.ğı gibi hu memlekıt• 
lerin turi,tlerini Adriyatık denizinde 
Dubrovnik ve Draç, Split, adalar dC'nİ" 
rinde Pire n hmir, Maı·marada ls• 
tanbul, Karat!cnizde Varne ve Burgnz 
ı-ibi Turizm mC'rkezlerine r,ötiirecPk• 
tir. Ve yalnız Balkan mem&clı.etlerini 

birbirlerine ikliladj rabıtalarla baiJa• 
malda kalmıyacak, bu memleketlerdeki 
muhtelif rrkJan ve milletleri birbirleri• 
ne daha zıyade yaJdaıbracak, !daha zi
yade 'birl>irlerini tanıtarak aevdirmeğe 
hizmet le edecektir. 
Huıa .. Balkan birliii fikri bugüıt 

arbk bir hayal olmaktan çıkmııtrr. He~ 
~ en aüratli adnnlarla hakikat yolun" 
da ilerlemektedir. 1 
Buıün Balkan antantı devletlerinin 

baımda bulunanlara medyıun oJduğu• 
muz bu güzel ve mesut neticeyi yalnıc 
Balkanlar için deiil, dünya sulhu içiıı 
de bijyük bir kazanç olarak aelimla" 
mak hem vatanı severlik, hem de insan• 
Irk vazifemizdir. 

ASIM UP 

iskenderonda 
(Üsta tarafı 1 incide} 

dört kişi ve bir ortodoks çocuk yara~ 
lanmıştır. TahrikAtcılardan yarala .. 
nanlar yoktur. 

Jandarma kumandanı mcıwıı~rf n 
mutlaka yakalanarak tecziye edile• 
ceklerlnl bildirmiştir. 

Kayıt muamelesi buna rağmen 

devam ediyor. 1 
Kırıkhan, ~ (A.A.) - Kayıt mua. 

melesi bugUn burada da başladı . Ta• 
bit şeklinde devam ediyor. 

Şimdiye kadar edinilen maınma! 
tescil muamelesinin Tilrk cemaatine 
müsait şekilde cereyan etmekte ol .. 
duğu merkezindedir. 

:Antakya, 4 (A.A.) - Şamda çıkaıı 

Eddifa gaze_tesl, 26 Nisan sayısında; 
başmakaleslne iri harflerle şu cUm• 
leleri bnşltk yapmıştır: 

Mazide yaptıklarımızdan nadim 
oJduk, bunu bir daha tekrar etme• 
ylz: 

Atatürk Türkiyesi, Osmanlı Tilrkı .. 
yesinden başkadır. 

Araplar Osmanlılarla nasıl mUca .. 
dele ettilerse Kemalist Türkiye d• 
ö7le mücadele etmiştir. 
Eğer Arap şehitleri bugüne kadar 

. yaşasalardı TUrklere mUveddetle 
bağlı en yakın kimseler olurlardı. 

Geliniz, mazinin sayfasını kapata
lım, çünkü o sayfa. kendi nefsimize 
n.tanımıza kendi elimizle yazdığı .. 
mız idam kararrdır. 

Bu neşriyat. Hataydakl intihap 
sırasında alAka uyandıran btr mabt .. 
yet göstermektedir. 

Başvekil 
(Usta tarafı 1 incide) 

Başvekil B. Celat Bayar, şehrimizde 
ağlebi ihtimal bir gece kaldıktan son
ra yarın akşam hususi trenle dost vo 
milttefik Yugoslavyanm merkezi Bel
grada. gidecektir. 

Başvekilimiz geliş ve gidişinde me~ 
rasimle karşılanacaktır. 

B. Celal Bayann dost ve müttefik: 
memleketlerdeki sçyahatini takip et. 
mekte olan Ankara ve İstanbul gaze
tecileri, Başvekilin gelmesinden evvel, 
Belgrada varmış bulunacaklardır. 

Gazetecilerden bir kısmı, Başveki
lin ilk seyahatini takip için Atinaya. 
gitmişti. Oradan Belgrada hareket 
etmişlerdir. Diğer bir kısım İstanbul 
gazetecileri de dün akga.m §ehrımiz.. 
den hareketle BeJgrada si~ ı 



KALKACAK VAPURLAR 
Saat Vapurun ad< Gitt<ği yol 

BORSA 
Ankara G-5-.938 ---ı 

ırızalarında yıldı ı: hareli oJ!lnlıır, Dze· 
zerinde muamele F:brcnlerdır. Raknm
lar sanı 12 de l\opnnış salıf hy:ıUıırıdır. 

18 Bursa Bartın 
20 Ülgen Bıındınnn 

11---- Ç E K L E R ----• 

15 Bartın Ayvalık 
GELECEK VAPURLAH 

13 Karadeniz: Karadeniz 
10 Bursa Barlın 

15.40 Kocaell Mudanya 
6.30 Ülgen Bandırma 
9.30 Dumlupınar Mersin 

SEHZADEBAŞI 
rURAN TlYATHOSU 
Halk Hn'alkan !\eşil 

ve arkadaşları 
\ilçe Pençef ,·nryetesi 
-Scuda Kurbonları- J 

Komedi S perde 
Dans, Solo, Dfiet 

ERTUGRUI. SADi 
TEK TiYATROSU 

uu secc: J.ülcbursaz 
llnlkevinde büyük nıfı 
1111mere. He) C'l birkaç 
eüne kadar tstanlıulıı 

d önecektir. 
-- - ------------

HAl.K OPEHETl 
Pnzartesı: Kadıköy • 
'Sureyya. Snlı: J'an
:nllı Kurtuluş. Çnr
amb:ı : Beşiktaş Sual 
'ıı rk. Perşeııılıc : Ba-
kırköy Mıltiyndi 

Sınemalarınd:ı 
Kndmlardan bıktım 

Operet 3 perde 

Sinemalar 
iPEK: Mihracenin sözdesi 

ve Hint mezarı 
SÜMER: Arşln malalan 
SAKARYA: Hayat yolu 
MELEK: Günün adamı 
SARAY: r:.srarenslz ndom 

l&tanbul ikinci icra Memurlllğurıdarı: 
Nazimenln Kemale olan borcundan do

l:ı)·ı haçzcdillp heyeti umumlyeslne (2230 
lira kı)ıncl takdir edilen Eyüpsultanda 
Şabsultan mahallesinde Bahari)'e cadde
sinde eski IH yeni (78) ntımoralı, ı;:ıft ta
rnfı CEdn) hane ve bahccsl, sol tarafı '.'ılııh
mul hanesi, arkası (Haşim) "Paşa'' \'Crc
sesl bostanı, cephesi tariki Am ile mah
dut maa bahçe bir bap hane, borcun öden
memesinden dolayı açık artırmaya kon~l
ma~tur. .. ' 

Utdtmıl ev arı: nınn ahşap olup 't>1C'ktrlk 1 

tesisatı vardır. Ilahccslnde muhtelif mey. 
vah "re mey•;asız ağeclar, soknfta merdl
Tcnll bir yolu bir de kurusu ''ardır. kin
de bordu oturmaktadır. "Zemin katı": Ze
mini kırmnı çini di.'Sşell, cameklınla bö
JQnmilş bir pabuçluk iki kısma tefrik cctn
mlş bir gofa üzerinde iki oda bir hela. 
"Bodrum kallat<: Zemini kınnııı çini adi 
ocaklı bir mutfak, bir sofa 'Ve içinde dola· 
bı olan oda, zemini mermer tek kurnalı 
bir hamam, tulumbası bozuk bir kuyu ve 
zemini karoslmen ıki kömürlUk bir t:ıru. 
"Dlrlncl kalla": Comckll.nla ikiye ayrılmış 
sofa üzerinde yüklü ve dolaplı iki oda bir 
hela ve bir gayri ınü~tamel gn!iülhane ve 
çatı katına çıkan merdiven. "Çatı katı": 
Dört ç,atı dolabı, ön ve arkasında zemini 
çinko demir parmaklıklı iki balkonu havi 
c:ihnnniimndan ibarettir, "Sabası": Bina 
(59) metre murabbaı üzerine yapılım~ o. 

,lup (182) metre murabbaı babcesi var
dır. "Du sııyri menkulün ııırtnamesi" 27 -
5 - OSS tıırthine müsadlf cuma sünOnden 
Jllbnren berkesin g!irebilnıesl için daire 
divanhanesine asılacaktır. 8 - 6 • 938 ta
rihine müsadlf çuşanıba günU saat (U) 
den (16) ya kadar birinci arttırması ya
pıl cak ve verilecek bedel muhammen 
kıymetinin % 75 ini geçerse en çok nrt
tırnnın ilstünde bırakılacaktır. Böyle bir 
bedel elde <'dllcmcrlH!i takdirde, arttıran
ların teabhildil baki kalmak şarllyle artır
ma on be~ sün dalın temdit olunarak 2t -
6 - 938 tarihine müsndif cuma günü saat 
14 den 16 ya kadar yapılacak ikinci art-· 
t.ırmasında en çok artlır:ının lislilnde bıra
kılnc:ıktır. Arttırmaya işllnık edeceklerin 
7o 7.50 pey akçesi veya milli bir banka 
teminat mektubu frae etmeleri lı\zımdır. 
İpotek sahibi alncaklılarla diğer alı\ka
d:ırların gayrimenkul üzerindeki haklan
nr, hususiyle faiz ve masrnCn tcalHik eden 
ıddlalarını evrakı milsbltelcrlyle UAn tari
hinden ltib:ıreo yirmi gün içinde daireye 
hlldlrmelerl, ak i takdirde hakları tapu 
5fcfllfne muka)·yet olm:ıyıınların paylaş. 
rnadan hariç bırnkılecnkları, deha fa;ı;Ja 
nınlOmat olmak isteyenlerin her :r:aman 
93512317 dosya numorn~lyle dairemize 
ınüracnııt edehllC'cckleri illln olunur. 

(25.f8R) 

Gözheklm 
fJı. Muı al Ran1iA1.1a1n 
M uayerıebarıealnı rakshn. l 'ı:ılımaııe 
rarlıt başı Cad t 'HF A A pt oma 

nakletmietir. reı: 41553 

>anır-fpı1 lltfH\rlıa her51ii11 • ORlf'derı 
• nıra sMt ikiden nltrya kadar 

• Parls :s 8171> • Madrld t2 tı9S• 

• Nev:rork o 7ll2158 • Derlln 1 ll690 

• Milôno 15 oost • \'orŞ0\'3 4 19150 

• Brüksel 4 7025 • Dudape$1e 8 9880 
• Atlnı ~61'60 • nnk~ı 10019 

• Cenevre -':! 4:S96 • Uelı::r:ıd 8.ı 5238 

• Sofya n.'l 4920 • \'okolınmf 2 72.'ıO 

• Am!!lrrıl 111 l 422:l • Stokholm 8 079\l 
• Prd :ı27880 • J.ondrı:ı tıSO 

\'iyanıı • Mosko\'a 23 S87fı 

ıstlkrazlar 
• 1933 T. Uor J 19 70 ı · ~r~:ınl lştık. !ı'> 

11 S. Erzurum 
•• " .. ili S. ı::rzuruın 

Ef~ktifler \•erilmemiştir. 

z.·anıre t:Sorsası 
b 28 
5 20 

Buğday ~"Umu~ak 
Du~day sert 
Mısır sarı rı 15 

Yulaf 51. 3o 
Peynir beyaz :rıığlı 30 -
Peynir kaşar )'n~lı 42 20 
THllk oğlak 127 -
1'irtılt mal 105 -
z. ~ağ ekstra 44 -

,, ır. el yemeklik 40 -
.. snbunlıık 33 30 

6·5-938 

6-

33 13 
45 -

131 -
Jl5 -
45 -
43 -
:ıs 20 

Gelen Gfden 
Bullcl:ıy 170 Ton naımol 200 Ton 

/\rpa 30 .. su~am 40 .. 
Un 2~ .. Kuş~·emi 9,314 .. 

Kepek 30 .. le bııdem !". 
" 

l\lısır 27 .. Tiftik 11'2 " 
N'ohut 6 .. 
D. pe3•nlr 6,1/2 •• Knşar 2,1/2 " 
Pamuk ll,1/2 " Tiftik 1,1/4 .. 

Kü.ta!ıya Sulh lldkuk lldkimllöindcn: 

Oocuk Estı;cmo ~unımu Genel Merkeıtntıen 1 

. ı 

Mccdlye mahallesinden Malak o~lu Meh
met fle Emin ,.e Pcnbe ve salrenln şa)·ian 
mutasarrıf olduklnn rnnh:ıllel mez.k6rede 
klıin hudut ,.e evsnh s:ılresl şartnamesin
de yazılı hane kahili kısmet olmııdığından 
ımtılnrak şuyuun iz:ılesin,. dair \'erlJPn ka
rara binaen 26 - S •• 938 pcrıcmbe günü 
mahkeme kıılcmlnde satıloe:ıktır. Artırma 
şnrtnomr 1 5 - 5 • 93R den itibaren ntık
tır. Alnıak isteyenler % 10 nlshrlinde lt
mlnal ''ermeye mcehurdur. Mıı:ıyyen gün
de tısulcn nidadan sonra en (Ok artıranın 
OzerJndc bırakılır. Milştert vcrllcn mlhn 
zttrCında raral'I \'ermcz~c lhnle boıut:ırak 
J5 gün mllddeUe l'enlden arhrma~·a tıko
rılır. Bu ikinci arlırrnatfa en ılyade pey 
koyanın Qııırlne ihale olunur. fkf ihnle 
arasındaki fark ve se('en ıDnlt'rln felıl 

önce nlnndan tnlu;il edilir. Du hıınenin i
halesine kadar birikmiş, mnliye, hu5usl 
muhasebe, belediye, evkaf, borçlnrlyle 20 
senelik tnvlz bedeli alıma aittir. Müşteri 

şartnamede :rnzıh şeraiti tamamen kııhul 
ve itiraz hakkını şimdiden ıskat etmiş sa
)'ıhr. Fazl!I izahnt almak jc;teyenlcrln D38 • 
15 No. lu dosyn~ında me,·~ut ~arlnnıne)•i 

okuyabilirler. (25481) 

111 
ÇOCUKLARlNlZ Ç1N 
En güzel bir kitap 

Türk ikizleri Sineına·· kOltuğu yaptırılacak 

IUln 

• Çocuk Esirgeme Kunınıumm 
vaktlle bir alJe ktltlpbaaeal ola.. 

rak bastırdığı İkizler eerfBlnde 
dııyduğnnn:a hu eksikliği bn gü. 

zcl vo reslm11 bUfllk hlkAye kita

bı Ue dol<'lurnlmuş bn1oyornz. 

Ankarada yaptırmakta oldufumuı ılnema lcin 600 • 700 koltuk 1•P
tırrlacaktır. Şeraiti öğrenmek !ı!ıteyenlerln 10 gUn sarfında ıenel merk$1. 
muhasebe mOdnrın&nne mnracaat etmeler!. (H18) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

Kendi calışmn5ile lsllkbalini temin et
mek istey~n üç Tllrk ba:rı:ını IAzımdır. 

• Knltnr bakanlığı eseri tetkik 
etml~. ilk okul ca~rndakl cocuk
lar lcln faydalı eser oldulunu ta&· 
dik etmiştir. 

ı - Bir kilometresi Seksen d6rt buçuk Ura değerlenen !ki yQz elli altt kilo. 
metre vMı! ve örneğ-fne uygun afn' sahra kab108U 19/lS/938 Perıembe gU1'ti 
saat onda kapalı zarf usullyle satm alınacaktır. • 

ı - Taliplerin biri orta, biri llııe, biri 
yüksek tah~il görmüt olmMı; 

2 - Yaşı yirmi ile kırk arasında bulun

ması ~nrtır; 
3 - İstanbul po<;ta kutusu !'>27 den ad

deslerlnl ynım:ık surelile mufassnl şerait 

btemelert .• 

• Ankara caddeıtnde Vaklt Kitap 
evinde arayınız: Flatı eo kurut: 
posta için ' kuruş llAve ecUnlı. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan almabll&C41k olan bu tbiltmeye p
mek istlyenlerln 1623 liralık ilk .teminat aandık makbuıu veya bank& mek
tubunu vo oartnamedo y-.zılı belgeleri muhtevi teldlt D\ektuplvmr belli pıı 
saat dokuza. kadar komisyona vermi3 olmaları. (12'1) C2•T2) 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa tı~C· · 
dileıı Bizans l mı· 
paratorluğtı tari 
hi ıı~ 66 cilt ta 
mamlanmı§ttr. 

BCJ§lı b~UO t) I 

bUtUn ilim seve11 • 
ı.en doyuraook dl• 
recede gf2zel ola-, 
bu kUtUph<ıM '
çimle iktısadi, ~. 

debi ııe ilmi mov• 
zular üzeriM yo
zi/mı§ en yeni 1 "· 
tapları bulur~ 
nuz Tercümek-:-' . 
Türk okııyııcw 'A 
nnın ç-ok yak:,... 
dan tanıaıgı §C•hı
.<riyeller tarafıtt• 
dan yop1lmı§1'1'• 

Kitapları topfı!~ 

ve muhtelif seri!h
ri perakende C'14~ 
rak alanlara t ,... 
~ı1at yapılır. 1 ıı. 
raoaat yeri: 18-

tanbul - ı·ıı./ctt 
1rurdu. 

KURUN'un ' Marıa 938 tartbli ısaym na. ilbcleri Numara 4 
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şun•ı siz sıkmış olmayasınız. 
Ernn. Knren'ln lrl, mavi gözleri parladı: 
- Ben mı? dedi. Asla ... Katlyen böyle bir şey 

ynpıı.mam. Yapmadım! 

- PekAlA, pektı.IA ... Telefon nerde! 
Enıa telefonun yerini gösterdi. 
Deniz zabıtaaından mUfettlş Armstrong•u ça

ğırdım. 

Sonra, bu garip otelln beşinci kattaki odala· 
rını baetanbaşa dolaştım. On oda kadar vardı. Bir 
k6şede do yangın tehllkosl Anında kaçılabilecek 
bir arka kapı bulunuyordu. Bu arka kapı. tcerden 
kilitliydi. Pencereler de ayni şekilde klUtlJydl. 

.Mnrettlş Armıstrong, beraberinde iki memur 
olduğu halde içeriye girdi. Memurlar, ilk olarak 
mutat şekilde parmak izlerini tetkik etmeğe ve 
fotoğraflar cekmeğe koyuldular. MlltetUş Arms

trong, maktul kontun markalı slgaralarındnn bir 
tane tcllendirdf. Ve Erna Karen'e bUtUn başından 
gccenlcrl anlatmasını söyledi. 

Armstrong, iri yarı, polla tJplerlndendl. Fa
kat usul dnhtllrıdt? çalışırdı. Knfası, bir blla.rdo 
yuvarlağı glhl cırıtnktı. Fakat, bu çıplak kafa
nm içerislndo atabllcllğlnc düşünce ve hayal kabl· 
Jlyetl doluydu. Fakat bfla.rdo yuvarlağı dlylp g~
mlycllm. Onlardan bir tanesi hızla stzo tarpncak 
olarsa bir hayli sarsılırsınız, değlI mi? 

Armetrong. sarıtın genç kızın anlattıklarını 

yerlerinden birinin Uzerinde, başaoatı çevrilmlf 
açık bir kitap görünüyordu. Yerdeki halının 68-
tünde, Kont Franja markasını taşıyan bir siıarı. 
söze çarpmaktaydı. Bu stcara. sönmeden evv&l 
yere dUtmUş olacak kt, bulundulu yerl hafifçe 
yakmış ve halının Uzerlnde kllctık bir karartı yap
mıştı. 

GOrnnuee bakılırsa, Kont. 61dUrWmeden 6nee 
kitap okuyordu. Blrdenblro ayata kalkmıştı. Ve 
ihtimal kurşunu yediği sırada elinden ılcaratı 
dUşmUştu. Bir tkl adım llerledlkten sonra da, kes
dlsl. oıu olarak yere yuvarlanmı,tı. 

Kont. doğrudan doğruya kalbinden •urulmuş 
değil dl • 

Etrafa şöyle bir gOz gezdlrdtm. Ve Kontu 61-
dUren sllAhı g6rdUm. Ortada tkt tane stılh •ar4r. 
BUyUk, gtlmilş işlemeli dllelJo tabancaları ... nu 8'~ 
la.hıardan blrl, deriden blr kılıf icerslnde1di T• 
kenarda bir rafta duruyordu. Dlferf, Juhfında• 
c;ıkarılmıştı. Cebimden blr mendil c;rkararak, Ja
lr!rndan tıknrılmış olan tabancayı tuttum. Kal
dırdım. Muayene ettim. Uzun namlusundan htll 
barut kokusu geliyordu. 

Sonra Erna Karen'e dönerek: 
- Anlat. dedim. Naınl oldu? 
Erna•nın mavi gözleri, heyecanla parla:ror(fu. 

BOyümUştll. 

- Ne bilerim, eledi ... Naaıl oldujwul 1tn a• 
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TEK LLU CEMAL 

27161 No. biletle 200,000 lira 
'l«ı::anaıı Burşalı bay lbrahinı 

Piyanko bayileri arasında on seneden~erl müşterilerine her ay 
leüyük llkıramnveo~ır veırme~ suıretn oe 

Şampiyonluğunu muhafaza 
TEK KOLLU 

ed(lJor 
CEMAL . 

D . .. d ' aınıa on e ...• Daima birinci ! ... 
r: .. a--.--.. -··-·-·---·----.... ·····--.. ···---··-.......... _. .... ._...._ ...... ......... -·- - · ·········· · .. ··.·············-····· .. •••••••••••••••••• d -~:-:~~~;ede ·;~;;;ırayı k~~~:;;:~-;:-ı~:;;::-;:;·~:~:·;:~~;-;;;-ğ;:~~-~;;:~~~:~~·n 
:: asılıdır. Herkes görebilir. n 
ii Mektuptan bir parça: 27761 Xo. lu bileti sen bana tek elinİc çektin. Bana 200,000 lirayı kazandırdın. Ne uğurlu İı' 
:; elin varmış. Seni tebrik ederim. Paramı Bursaya kadar bizzat getirdin. Hasbclicap ben 1stanbulda bulunuyor- ! 
!! dum. Para.Dır tamamen senin uğurlu 'elinden aldım. Çok teşekkürler ve sana da muvaffakiyetlcr dilerim. !ı 

Ü
s: Bursada Fidan hanında kösele tüccarı Bay lbrahim I! -- -- ...... ._ .... -- .--......... . - ................................................ . =::mı--·· ----------~-==a:at--nn:=:-·--···--·=------m .... :mı ............................................ ... 

Herkes Niçin Tek Kollu Cemal Gişesine Koşuyor ••• Çünkü: 
1 - Sahibi, bir kolunu harp meydanında bırakmış, Tek kolu ile iktısat sahasında çalışan genç y~ında malul kalan mütekait bir subaydır. 

2 - Muamelesi çok dürUsttür. Her keşidede mü§terilerinin biletlerini ayın 10 uncu gününe kadar saklar. 

~ - Her ay müşterilerine büyük ikramiyeler kazandırmakla bayiler arasında 10 senedenberi rekoru kıran bir gişedir. Şimdiye kadar müşte. 

rHerinden: (30 kişiye birer apartıman), (112 ki§iye birer ev), 1000 i mütecaviz müşterisi de birer sermaye sahibi olarak ticarete atıl· 

mışlardır >: 

4 - Büyük ikramiye kazananlara. paralarını tamamen (on para bile eksilmeden)' derhal verilir ve teşhir istemiyenlerin aaresleri gizli tutulur. 

Tel: J(ollıı Cemal gişe~i sahibi 
CemaZ Güveıı 

Çok dikkat: Tek koHu Cemal gişesi yine . eski yerinde du
ruyor. Eminönünde köşede 57 numaradadır. Hiç bir yerde 
şubesi yoktur. Adrese çok dikkat ediniz. Eminönü köşe, 57 
No. Tek Kollu Cemal Gişesi sahibi Cemal Güven. Telefon· 24093 

. ıJiiliel .'bemi;yiJlları ve Limanlari işlt-tme . ~ ı 
. . " ,, ~ -ı:-;.'>.ı , 

.. . , 1. • J - ·ı "" l . :.~, . . ,~ : .... ·. . ·:.: ·umum. ıuaresı 1 an arı ~ 
• ·' • • t - .. ~ • • ' • • • • " ....... -Muhammen beden 6765 Ilra 60 kuruş olan 1 adet 20 kiloluk, 384 

adet 50 kiloluk dökme demirden dirhem 20 - 6 - 1938 cuma gilnil saat 16 

do Haydarpaşado. gar binası tçlndekl satınalma komisyonu tarafından ka-
palı zarf usullle satın alınacaktır. 

lstaiı·bulVak,~f(arDirektörlüğü iltlnl~r~ 
Muhammen aylığı 

Semti ve m nhallesl Cndde veya ~okağı No.su Cinsi Lira Kuruş 
Bahçokapıda 4 üncü Vakıf hanın zemin katında 68 Mağaza 140 

" " " " " ,. 60 .,, 1.(0 -

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik, 432 lira 42 ku- Yukarıda yazılı mağazalar 940 senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya veril· 

ruşluk muvakkat teminat ve resmt gazetenin 1 • 7 • 1937 tarih 3645 No. mek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 10 Mayıs 938 salr gUnU 
lu nüshasında intişar eden talimatname dairesinde alınmış ehliyet vesika- saat on beşe kadar pey paralarlyle beraber Çcnberlitaşta lstanbul Vakıflar 
larını muhtevi teklif zarflarını eksiltme günU sn.at 14 de kadar komisyon Başmüdilrlüğündo Vakıf Akarlar Kalemine gelmeleri. (2364) 
reisliğine vermeleri ıa.zımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada satmalma komisyonu tarafından 
parasız olarak dağıtılmaktadır. (23 63) 

Muhammen bedell 17920 lira olan 16,000 adet kayın ağaç 18 /5 /938 
çarşamba gUnü saat 15,15 de kapalı zart usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istircnlerin 1344 Uralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları vo Nafia mUteahhltlik vesikası ve tekliflerini aynl giln 
saat 14,15 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri H\zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa. 
şada Tesellüm ve .Sevk Şefliğinden, lzmir ve Eskişehlrde idare mağazala-
rından dağıtılmaktadır. (2528) 

Sahibi ASIM US Neşriyat müdürü Refik A. Sevengil 

KURUN'un 4 Mayıs 938 tarihli saY.ısı na ilaveleri Numara 4 
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Bizans lmpara 
torluğunun 
Tarihi 

bileyim!? Odaya girdiğim zaman onu bu vaziyette 
gördUm. 

- Odaya nasıl girdin? 
Erna, dudaklarını diliyle ıslatarak anlattı: 
- Kapı aralıktı ... Sizin yazıhanenlzden ayrıl· 

kaçıp gitmek oldu. Sonra asansörü işleten çocu
ğun beni tanıması ihtimali hatırıma geldi. Çünkü, 
derhal kaçıp gitmek ve arkada böyle bir ceset bı
rakmak, sonradan izahı gUç bir vaziyet ola
caktı. Bullun Uzerine sizi çağırdım. Ayni zaman
da size bahsettiğim Amerikalı genç llob Tiyer'i de 
çağırdım. 

Bi;;aıı.s mevzuu 
m:ım yıllar ayrı 

ayrı tctldk ve te
tcbbü cdilmi§ bir 

[O)© IK ir <O>~ 
Necaettln Atasagun 
Her gilD eabahlan ıekiı buçuta 

aqamlan 17 den 20 ye kadar U1c 
ll tayyare apartmanları ikinci daire 

17 numarada hastalanıu kabul edeı. 
Cumartcai günleri 14 den 20 ye a 
dar hastalarım parac·z, Kuran. Ha 

bet okuyucularım dakupon mub· 
hılindc muavcnc eder l'PIPf · 2:·mfi:~ 

Doktor 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra sa.at (2,S tan 6 ya) kadar 
İstanbuda Divanyounda (104) nu
maralı hususi kabincsndc hastalamu 
kabul der. Salı, cumartesi gUnlcri 
sabah "9,S - 12,, saatleri hakild 
fukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. 

............................ 

Gizli pamuk 
·harbi dıktan sonra Konta telefon etmiş ve kendisini he

men görmek istediğimi söylemiştim. Beni buraya 
çağırdı. Ancak, "usul ve erk!na .alt kusurlara 
ehemmiyet vermediğim" takdirde gelmekllğiml 

istcyordu. 

- Polisleri çağırmadın mı? 

mcv.zu olduğu hal. ~ 
de bugihı bile ay- 1 
dınlatı1mamt§ bir
çok tara[W.rı var
dır. Tevfik Yctim-
lioğlu :arafında?ı Değerli mUterclm bay Hamdi 

- Ne, ne? Usul ,.e erkt\n mı? 
- Canım, bizim sosyetenin a.detlcrlnl kaste-

diyorum. Kont, o gün, öğleden sonra uşağına, dı
şarıya çıkıp gezmesi için izin vermiş, yalmzmış1 
Bu itibarla, bir bayanın, tek başına yalnız bir er: 
lceği ziyaret etmesi "usul ve erkl'ina" uygun olma· 
dığınr sliylemek lateyordu. 

Etrafa şöyle bir baktıktan sonra: 
- Duna yalmz bir adam mr bakıyordu? diye 

sordum. 
Erna Karen: 
- Otelin sahipleri, diğer her türlU hlımctlerl 

kendi ndanıJarr vasıtnslyle temin ediyor, cevabını 
verdi. Bundan başka Kont, akşam yemeklerini 
clnima dışardn yerdi? 

- De,·nm et, sonra ne oldu.? 
- !şto bu kndar. lçer1ye girer girmez bu ce-

sedi gördüm. 111c defa hatırıma gelen şey, derhal 

Kız bir H\hze tereddUt ettikten sonra: 
- Hayır, dedi. Hayır çağırmadım. Çünkü siz 

polis hafiyesi olduğunuza göre, bu işlerin nasıl 

idare edileceğini her halde btıirslnlz. Onun için 
sizin gelmenizi belcledim. 

- Pekli.la, sevdiğin Amerikalı genci. .. _Ne idi 
adı? ... Bob? 

- Dob Tiyer! 
- Evet, Bob Tiyer'i neden çağırdın, 
- Beni otomobille eve götürmesi için çnğır-

d ım. Gerçi ben ele otomohlllmlo gelmiştim ama, 
arabayı sUrecek halim yoktu. Pek :ı.snbileşmiştim. 
Sonra yollnr dn pclc kalabalıktı. nır kaza yap
maktan korktum. 

Erna Karen'ln lıu at.izleri bentle tuhnf bir 
şüphe uyandırdı. Hani öyle geldi ki. Bob Tlyer 
isimli de1Jkanlr yerine, onu hir polis memuru gö• 
tiircbilirdl. Hem de doğruca, C>mniyct mUdürlü
ğüne ... 

- Mis Karen. dedim. Sakın bu zilppeye kur-

lisanımıza çevri. Varoğlunun Antunn Zlşkadan d.1-
lcıı Bizans /mpa.- limize çevirdiği bu eser bugilnkU 
ratorluğunun ta.- dUnya hadiselerinin kaynakları-

rihi adlı kitap na. varabilmek için okunması şart 
bzı aydınlatılma • olan başlıca kitaplardan biridir. 
mış tarafları tes- Diln ve Yarın tercllme klllllyatm-
bit etmekte ve bil. dan 65 incisi olarak çıktı. Her ki· 

tün Bi.:ans tarihi- l••t.a•p•c•ıd•a••b•ulllu•n•u•r•.•••••••W 
ne tema.<; ederek 
,5arkı Awupa im-
paratorlıcğımun 

biıı senelik 1Jttl...-u

at111ı lıikaye et
mclctc<lir. 

Fiyatı yüz ku. 
~ olııp her ki
tapçıda bu1ımur. 

Toptaıı milracaat 
trwhalli: - lstan
bul, Vakit Yurdu. 



KA 
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Tiyatro müdüri4 - Demek komikliğe talipsıniz. Pekdla bir haftadanberi 
tağmur göa açtırmıyor, bir müddettenberi tiyatronun seyircileri azıaldı, al.a
-WlıJar beni aı1oJfhnyor ve fU anda ba§"m fena halile ağnyor. Btı vaziyette 
İ>eni güldiirün bakalım da marifetini göreyim! 

- Uğra1'yonım ama olmuyor büyük 
baba. Boymıbağını kıaranlıkta nasıl 

bağlıyayım 1 

Hır81zın kıansı (Kooa.sına) - Aman 
fi~ geç kalma. Biliyorsun ki hırsızdan 
pek kor7mrım. 

l<URUN 
Okuyucularına parasız 

verilir 

- Bildim, oğlan! 

- Halkı 8ClômVı~2na, budala 

- Kımıldayamıyorxm ki! Kulağım. 

elan mıhlandım! 

Hastabakıcı- Yanlı§lık oZacak efen, 
(Hm, bu hasta Bizin değil, bu bayaınıtl 
kocası! 

Bağırmak istiyorum!. 
Çocuk, yaygarayı koparmtf, ciyak et. 

yak bagın:ırak ağlıyor. Annesi, k-O§UP. 
gediyor, 80'11ly<Yt': . 

- Neyin "°r, çocuğunı1 Neden ~ 
np fı>CJğınyoraun böyle1 yiyecek mi isffe 
yorsun1 

Çocuk, homurdanıyor: 
- istemem! ' 
- Sıı mu istiyor8Un1 
-istemem! 
- Yatm4k mt istiyorsun1 
-istemem! 
A11nesi, amk daha fa:i/4 ta1ıammiı 

edemiyor, çileden çıkıyor. Bu 8e/er cı. 
o hayktnyor: 

- Ya ne istiyorsun, afacan1 
- Çocuk, bu sefer üst perdeden: 
- Bağırmak fatiyorum!t 

2 kız arasında 
Kurt ve Elli, bir dclikanl-ı ile bir ki&. 

Birlikte gc::TMğe gidiyorlar. Yolda ~ 
tik-anlı bir kıM selôm veriyor; lakin 0o 

+ıu göriince bir parça ir'J..."ilerek •. 
EIU soruyor: 
- Şimdi irk11erek selômUıdtğın ku 

1dmdi1 
Kurt, cevap veriyor: 
- Rioa ederim sorup da beni bir mJ. 

bet de se1ı sinirlendirme,· s01ıradan ae. 
nin kim olduğunu. ona izah için bir hay. 
li zahmet çekeceğim zaten; ii.<ıtelik bi~ 
de §imdi 8l''1 '' 

- Sc1manm f:!raJuıda tıe /:<Utar çok 
erke71 do"laşıyor. 

- Ço1' dlim 1.-ızdır da ondan; °" 
lisanda "evet,, demesini bı1iyorl 

SAVI 

121 

Hayat 40 

CUMARTESi 
7-5-938 

yaşında başlar ! ? 
8 meşlıur adamın hayatı ve resimleriyle birlikte 

herkesi alaka/andıran bir gazı, başkaca edebiyat: 
L1llel Plraaclellom "Bir 1e9,, aavell, llllJ• lleadum "Okamü •e J'UIDÜ" mablest: Tir~e ~\irca Maluılıa Elı&. 

ve ..... ArpMa "Ut l1olt,. w.a amle & BalW Deedojraaaa "8ialt., Wm11 eUrL. 
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Büyllk harpten de evvelki senelerde 
Yunani&tanda geçmiş olan şu vakayı 

bilenler pek udır. 1900 senesiydi. So. 
tlropulos isminde bir azılı haydut mah
kemece idama. mahldlln edilmişti. 

idam hUkmtlntl giydikten sonra, 
So~ulosu mahpese götürilyotlardı. 
Hapishanenin dışında bir tabut gördtııe 
ler. Muhafızlardan biri yere tukQ.rerek 
~ iki yana salladı: 

- Kiriloaun cenazesi; diye mınldan 
dı. Kiriloa, on senedenberi ceııatlık ya
pıyordu. On senesini bitirdikten sonra 
verilen vald Uzerine serbest bırakılın-
ca, onu dışarda vurdular. 

MulıafWar bu aösll, eskiden tatbik 
edilmekte olan garip bir usule ipret 
ediyordu: Bu usul, cellAtlarm, idam 
m&h1dlnılan arasından seçilmesinden 
lbarettl. Bu idam mahkfiınu, on sene 
•lWlık yaptıktan llOlll'&, seı1:»eBt bıra
blırd!. l'akat bu serbeetlik de, ona ha .. 
)'&tml iade etmek demek olmuyordu, 
e&lllthk yaptıfı on sene arfmda, bir 
tok ldtller, onun canına göz koyarlar, 
Ye 8eri>eBt kalır kalmaz öldirmep ahct. 
ederlerdi. Ve ekseriva buna m11vaffak 
olurlardı. 

Kfriloe isimli mahldim cellidm öldü-
1'flldtlfUıılln ertesi günü, bir gardiyan, 
Sotlropu1osun hücre.ini açtı. 

- Dlgarl gel! dedi. Seni istiyorlar. 
Sotlropulos, idam yerine göturtlle-

ceğini tahmin ediyordu. Fakat on ka
dar cllfer idam ma.hJdtmunun daha ya.. 
nm& götilrUlerek hapishane mUdfirünün 
&ıaııe çıkanldıJar. 

Hapfalıane mtıdUrü, onlamı hepsini 
&&den geçJrdiJden sonra: 

- Bir ceWldSl ihtiyacımız var, de
di. 

Kiriloa, dün müddetini bitirdi.. Di
ğer' taraftan hepiniz idam mabkfmıusu
maz. Ayda muayyen bir maaş almak, 
yiyeceğiniz verilmek ve her idam için 
aynca bir ücret tahsis edilmek sure. 
tile içi"llzde kim ceUAt olmak ister. 
OnUnUzde iki eey var. Ya cellit olmak: 
7&)ıut idam edilmek .. Cellatlık vazifesi-
lll g6nneği kabul ettiğiniz takdirde 
)'Uk:anld terait U7ıerinde on sene çaltı-

Hayattan alın-

mış bir hikage 

Mahklimun elinde 
ölen cellat 

tıkta.ıı sonra serbest kalacaksmız.. Hay 
di bakalım. Şimdi herkes hücrelerine 
dönsün ve d\işUnsUn. Kısa bir za.ma.Q 
içinde cevaı:> isterim . 

Sotiropu\os, o akşam yemek. zamanı 
odasına giren gardiyana şu sözleri söy. 
ledi: 

- Vallahi birader. Düşündüm, ta. 
şmdım. ldam edileceğim yenle, cellAI 
olmağt tercih etmeğe karar verdim. 

• * • 
O gece yeni cellAt Sotiropulos, bir ka 

leye nakledildi, ikaınetgihı orası ola
caktı. Fakat kendisi de nezaret altında 
idi. Tepeden tırnağa kadar mUselWı 
muhafızlar tarafmdan göz önünde tu.o 
tuluyordu. Buna rağmen gerek idam 
etmeğe gidileceği sıralarda, gerek ora
dayken, kendisine tecavUder vaki olur 
du. 

Tabancalar, bıçaklar abldığı görU
. lUrdü. Hatta, bir kere onu öldürmek, 
için kaleniıı duvarına bile brmananlara 
rutgelimnffti. 

Sotiropolwl, mucire neviaden kur
tulutlarla, hayatım koruyabiliyordu. 
Fakat seneler geçtikge, Sotlropulosun 
hayatma k&l'fl yapılaDt suikastler, aza
lacağı yerde arttı. 

Diğer taraftan idam ettiği adamla
rm da a&Jl8llllll gittikçe artması, So· 
tlropuloeu manen banp ediJoıdu. A-.. 
bt bir iman olmuştu. On senenin biTan 

LOB8'I"l'A YUNG 

evvel tamam. olacağı güııü, iple çeki .. · 
yontu. 

Nihayet, 1910 senesinde, 140 kili 
kadar idam etmiş bir cellAt 8If atile on 
senesi tamam oldu. Hapishane imirleri 
bir içtima yaparak, Sotiropulosa, artrk 
serbest olduğunu bildirdiler. 

Fakat Sotiropuloa, yerlere kapan
dı; 

- Beni bırakmayınız, beni buradan 
çıkarmayınız! diye yalvamıağa başla

dı. 
Bu vaziyet, hapishane idaresini 

müşkül vaziyete sokmuştu. Zira, Soti• 
ropulosun mUddetitamam olduğunu 

görilnce, onun yine bir başka cell!t in· 
tihap etmi§tiler, nihayet mesele eöyle 
halloundu.Hem yeni intihap edilen celllt 

· cellltbk vazifesini yapacak, hem de So
tiropulos celllt olarak kalacaktı. Yani 
idam itini ikisi .arasında taksim ede
cektiler, Sotiropulos, bu karara pek &&-

. vinmişti, ÇUnkü gelecek on sene için 
dahi, hayatı muhafaza altında olacak
tı; menınunrt•ı. 

Derken idam edilecek bi radam ol· 
duğunu blldilrdiler, eski celi.it Sotir~· 
loa, yeni tayin edilen celllt Zlsyas ne. 
görecekleri İl etrafmda. bir iki çift ~ 

· · kırdı ettiler; biru p.kalqtılar:.!akat 
Zlayum içerslııde kin ve nefret köpilk
leri ka.ban)'ordu. Zira, Zlsyu, istikbaı-
11 haklrmda çok mftbim pl&nlar hazırla,. 

.. · mıştr. Halbuki, Sotiropuloaun İle kanl
ması, onmı bu pllnlarmı bozuyord~. 

Zisyas, alacağı celllthk maqı ~ 
fevkallde ilcretlerle on sene r.arfında 
oJduk~a bOyük bir sen·et sahibi olaca
ğını !l'ı~·: ;_ ·· · ' - ~<>n~ sonunda, ya· 
banc: ) !.itiip orada y«• 
leşe<-..c, ~.: , .... _ ı...u sonunu namuslu bir 
adam gibi geçirecekti, Llkin timdi, So
tıropuloe eskisi gibi celllt olarak kal· 
mağa karar verince Zisyasın alacağı. 
para, ikiye taksim ediliyordu. . 

Bu eodfteler Zisyaai fena halde ~ 
dmyordu. O gllnld1 141amda. baltayı sal.•

1 
lamak vazifesi Zisyasa verilmf§ti, ~ 

kat, bll baltayı önllnde elleri bağlı 1'""' 
tan idam malıkılınunun kafasına tam 
wracağl mrada, Zisyu, rakibi Sottro.. 

pulosun smtan yüzllni1 gördü. Sotiro
pulos, o sırada, on senelik hayatmm 
daha emniyet altına girmiş oldutunu 
dtlşlinerek kendi kendine bir bas du• 
yuyor ve bu hazzın izleri yUv.tınde bel. 
1l oluyordu. 

(Sonu ız inci sayfada}. 
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Şarkımı Unutmayın! 
Yolcu f Bu bedestana bir hiç gibi atıldua, 
Dün bir zen.,c.tn evini tamamlayan bir 8lsttim 
Elden ele dolaştım, satıldım ah satılcblll, 
Beni perişan görüp sanma rağbete kUstlm. 

Kuru otıaı· göistloıde çıtırda7acak bir an. 
Vücudumu verirken J'etmlşllk 7oldaşlara. 

Ne lokular tanırım bende hAlA lzl var, 
OldlirU.dl bir samdı 1aktı dertlerimi .. 
Klmi benden ayrıldı, kimi getird.l bahar, 
Kimi. bilmem khn lçln değiştirdi yerimi. 

Hani nertle o çelik somya zembereklerft 
Tatlı titre,tşlerln temposundaki baalarl 
Boş yere mi işçinin bendeki emekleri f 
Tesadttfiln kamçm her gtbı bağnmı yırtar, 

o 
Yeryttzttnlin krah olsanız da nefayda, 

Yaruı belki kıymetlm deierlnl bulmadaaı 
Kitli odacı1da·.-ta serlleeek taşlara. 

Her fll'8atın ardmdan mlmktl:a mtl 7As tutma fiil t 
Bir ana zevki için ateşte Jandı •'AJ'C)a"?. 

til 1 

EJ' konuşan aiızlat' şarkmu mmtmaym •.• 

İsmail Safa ESGtN 
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Edebiyat: -Hatıra defterinden birkaç yaprak 

Şamda dinlediğim 
bir muganniye 

Yazan: Or. Cemil Süleyman 
B Eylül 19Ui •• • 

K Uçük makinenin çılgın şoförü. 
Elh&meden Şama giden yolu, 

yalçın kayalardan sllzillen bir kartal 
gibi geçlror ... Daklkalarıh, sanlyel~ 

rln teablt edemediği bir yıldırım ha· 
7ali ... 

RüzgArlarıo. önünde uçan resimli 
Jı,:Ağıtlar gibi, tablatta renkleri, oekil• 
ıeri. gözlerimin içinde parça parça 
aavrul117or. Ne alaç, ne kaya, ne te• 
t&le !. •• A.ktamlann esmer gölgeleri 
gözlerime doluyor, vldlnln serin ve ıs
lak havası, zehirll bir nefes gibi et• 
terleriml dolduruyordu. Silratten ba• 
tım döndü; sarsrntı, içime helecan 
verdi... 

A kşam üstü bütün Şam, Rab ve 
bolHına dökülmUşlerdi. Yolu• 

mu-ıun tısttlnU kapayan arabaların ya.o 
nında biz de durduk. Beni, uzun has· 
talrktan ilk defa dışarıya cıkmış gö
renler, dostlar, tanıdıklar, etrafımı 

aldılar; beni, su kenarında, çakıllann 
tızerine kurulmuş sil8Hl bir sofraya 
götürdüler. Aradan seneler geçmiş gi· 
biydi. Dost simaları, ilk defa teaadUf 
edilen çehreler gibi, gözlerime ya· 
bancı geliyordu. Beredenln uğultu• 
ıu akışında, duymadığım başka bir a
heo k, akşamın, sulara akseden donuk 
renklerinde, tabiatın gözlerimden sak 
ladığı başka bir esrar vardı. Kalaba
lığın ruhu meçhul ve karanlıktı. Kl1· 
çUk masaların etrafına toplanan, bir· 
taç yudum ispirtonun verdiği ne~e i· 
le haı;tları dumanlanan insanlara bak• 
tım. tcıerlnde hayattan memnun gÖ4 

rünmeyen bir tek kişi yoktu. Bir hfo 
için nihayetsiz münakaşa .. bir taka i· 
çin bin kahkaha!. .. Gülüyorlar; söy• 
lüyorlar: oturdukları yerde, kayna• 

· yan bir kap gibi fıkırdıyorlardı. O 
kadar lezzetle ve iştahla, yedikleri 
şeylere baktım, benim de içimde se· 
bepsiz bir kahkaha boşandı. Karpu;s 
çekirdeği, acı bakla, nane, şalgam 

turşusu gibi şeyler... Blr LUbnanlı 

vardı, çok nefis olur diye ak clgerl çlit 
çiy tuza batırıp yiyor; kediler glbl du· 
daklarının kenarından kanlar damla .. 
yordu. Midem bulandı... · 

Uzak masalarda oturanlar daha 
komikti. Blriblrlerinln içine sokul • 
muş iki arkadaş, biri uzun bir bahis 
tutturmuş "1llatıyor; öteki korkunç 
bir şey işitiyor gibi gözlerini açmış, 

burnunun deliklerini oynatarak heye
canlı heyedanlı dinliyor; bir başkası, 
)'ilksek sesle bir şey anlatırken, yum· 
ruklarıoı masaya vurarak, ikide bir
de kadeblerJ döküyor; arkadaşı tek· 
rar dolduruyor; o gene döküyordu. U· 
zakta biri, sandalyanın üzerine çıktı; 
nutuk irat ediyor gibi ellerini kaldır~ 
dı. Ağzı açık kaldı ve sandalya ile bir· 
likte yere yuvarlandı. Etraftan bir 
alkış tufanı ... Zaten nutkunu ikmal 
etse de olacağı bu değil miydt? ... Ho· 
,umn. gitti ... 

Etraf görülecek bir şeydi... Kafalar 
tlltsülenmlş, gözler dunıaolanmış. ki
mi şarkı söylü)·or; kimi meval oku
yor: kinıi nara atıyor. Başrnı bir ağa. 
ca dayayıp kendinden geçen. esrar iç· 
miı:ı gibi elini ı:ınkağ'ma dl\yuyıp hUI~ 
7aya dalan, belini duvara verip sızan 

türlü türlüsü var. Hayat .• dört tahta 
parc;ası ve bir kaç arşm renkli bezle 
hemen bir meydanın ortasına kurulu• 
vermiş bir karagöz sahnesi ... Yüzlerle 
Karagöz, yUzlerle Hacivat, blrlbirleri• 
le şakalaşıyorlar; blribirlerini gllldu .. 
rüyorlar; biriblrlerlni eylendlriyor• 
lar ... 

Bütün görülen ve işitilen şeyler, bir 
taş ahp suya atmak kabillnden sebep .. 
siz ve gayesiz hareketler gibi mana .. 
sızdı. Hayatı bu kadar kolaylıkla ida· 
re edebilen bu dertsiz ve kaygısız ın .. 
sanlar arasında, benim hayalim, bl' 
mezar taşı gibi, hazin ve sakit duru, 
yordu. Gülerken dudaklarım acı ile 
bllklllilyor; zevk ve neşe, gözlerlmfQ 
içinde, sönen bir ışık gibi kaybolu· 
yordu ... 

tkram edilen şeyleri yiyemede~ 

Beredenin, 7eşll vadilerden toplayı~ 

getlrdlğl leziz membalardan bir yu .. 
dum içemeden kalktım. Akşamın .., 
lak serlnllğl kemiklerime lşlemlfU. 

Yeşil ve gölgeli yol, rüya gibi gözle. 
rlmden silindi... 

• • • 

E lektrlk ışıklarının, yüksek ıh· 
lamur ağaçlarına, qlc gecele· 

rinln füsunkAr hülyalarını aksettirdi• 
ği başka bir hayat sahnesi •.• 

Otomobille geçerken, bu rüyaaıa 

renkleriyle, ışıklarlyle gözlerim dol· 
du. Yüzlerle renkli ampulJerfn sual~ 
dlğl bu sahnede, insanlar birer hayal 
gibi, karanlık ve mUphem görilnllyor .. 
du. Bahçenin havasına, zevkin behi• 
miyetln mahrumluğu çökmüştü. Yüz• 
lerle halkın heyecan ve ihtiras içinde 
tutuşan ruhu, bir tek kalp gibi çarpı• 
yor; gözler, uzakta renkli bir hayale 
dikilmiş, bir noktaya bakıyor: duman 
lanmış başların üstünden, füsilnk&r 
bir mUslki havası esiyordu. Rüzgar~ 

larm önünde uçuşan renkli çiçekler 
gibi, -ağaçlar sallandıkça yaprakların 
arasından sanki bir yıldız ralmuru 
boşanıyordu. Daha yüzlerce insan, 
kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar, bu nur 
dan ve çiçekten yağmuru görmek toln 
Şamın uzak mahallelerinden yollar& 

Ufo.•ıı ın "~'rıı smnffAmtzda) 
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Kri~tof Kolomb 

ifade eden sualinin, &ynl zamanda ce
vabı da belirtiği ve bunun bir teselliden 
ibaret olmayıp biricik hakikati de için
de gizlediği, ileri sürülüyor; yani sene
lerin gençliğin eksilmesi olmayıp haya.
tiyetin artması olduğu hakikatini ... 

Yaşıyan, daha hayatiyet cdinmi§tir;' 
senelerin gelip gittiğini görmü§lür, şiın
dl sllkfuıa kavuşmuş, temkinle muhake. 
me meziyetini mütekamil bir tarzda 00.: 
nlmsemiş, olğunlaşmışbr. Ve Ustelik, 
yalnız hayatta başan göstermekle kal
mıyacak, hayatın seyrine ha.kim olacak, 
tesir edecek mertebeye erişmiştir. 

Muhakkak ki, dilnya harika ~Ukla.r 
tanıyor, erken mükemmelleşerek ölm~ 
eserler yaratan genç dehalar da gelip 
geçmiştir; fakat, bunlarda hayat mu
mu, daha ziyade her iki uçtan birden· 
yakılmı§, alev birdenbire parlamış, ve 
ayni sUratıe de tekrar sönmüştür. Bu-· 

Hayat; 40 yaşında başlar !? 
Her hangi bir insan için 40 yaşın manası, nedir? 
Bu yazıda 40 ından sonra hayatta mühim rol 
oynayan a meşhur adamın yapdıkları şeylerin 

yanı sıra bu da anlatlliyor! 
••40 kapısı kalabalıktır", ''40 ına mer

diven dayamak", ''40 mdan sonra az.a. 
nı", "40 ından sonra saz çalmak,,; meı
hur sözlerdir. Bir Alman muharrir, 40 
ya§ını, hayatta tereddütle yaklaşılan 

ve ayak basılan bir eşik olarak ilk defa 
tarif eden her kimse, zehinleri karıştı
rıp ruhları nahoş bir havayla sarmakla 
rol oynadığının her halde farkında ol
madığı mülfthaEMında bulwlUyor. Ve 
mesel hükmünü alan sözlerin yanlı§ an
laşılmak talihsizliğine uğradıklarınuan 

bahsederek, bu tarifin yanlış tefsirle 
aslına aykırı manalandırrldığmı ortaya 
abyor. 

Şimdi 40 ya.~la anlaşılan. "40 ında in
hitat de~~ 1-tlar; bu eşikten g~ildi 

Haynih Zilk 
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mi, feragat, ihtiyarlık de\Tesine giıili
lir, adım inilir,, tefsirinin doğru olma. 
dığmı yazarak, sahiden yaratıcı varlık
lar olan her zamanın büyüklerinin, bu 
hususta başka türlü ve dosdoğru düşün
düklerini h~hse katıyor. 

İstanbul şehir tiyatrosunda, yaşlılık 
zamanında vücuda getirdiği kuvveti bir 
eseri olan ''Güneş batarken .. ,, in tercü
mesi oynanan Alman ediplerinden Ger
hardt Havptman, şimdi 75 ynşmd:ı bu
lunan ve gene eserler ortaya koyan bu 
beynelmilel şöhretli muharrir •'Eğer ya
şı hayli ilerliyen, pir denilen ihtiyar, 
orta yaşlı adamdan daha fazla bilme. 
seydi. yaıılanmanın manası ne olabilir
di?,, diye soruyor. Ve onun bu cesaret 

Kem JJttllw 

na mukabil olgunluk çağlarında, hatil 
yaşları hayli ilerlediği zaman hayatla
rının "evcibalfiu sına. vasıl olan mühim 
adamların sa.yısı daha fazla, çok daha 
fazladır. 

Bu pek çok misallerden seçilmiş bir 
kaç, resimlerile burada gösteriliyor. 
Muhtelü sahalarda teferruat edenler • 
den birkaç örnek, 8.lim, k~5if, sanatk!r, 
tetkikçi v.s. Bu başlaı m ifadeleri muh. 
telif olduğu nisbette, talihlerl ve yolla
rı da deği§iktir. Yalnız bir noktada 
mil§tercktirler; hiçbiri, tutuklr.rı yolun 
engellerini kolaylıkla Daşaınamışlardır, 
hiç birine ,saadet ve rnuvaffakiyet, ken
dileri henüz beşikteyken güleryüz gös
terip gülümsememiştir. !simlerini laye
mutluk kitabına yazanlardan bir teki 
bile, gayeye ul~amazdı~ eğer hayatın 
orta çağında iradesi genişleyerek, zaaf
la yese kapılnrak ümitlerini kesip ol • 
dukları yerde durakalsalardı' 

l~in do~su. hav:ıt asıl 40 yaşında 
başlar· r h.> kadınlara sora. 
hm: oıı n , ou ınuşahede ve müla-
hazaya kal".Şı ne derler? Evet; şimdi si
ze soruyoruz bunu! Siz bu müsa hE'<lC ve 
müliha1.amıza ne dersiniz? 

Öyle snnıyonım, ki glili.ımsüyorsu

nuz! Siz kadınlar, biz erkeklerin 40 ya.. 
şındayken genç, tam manasile genç ka
lınabileceği hakikatini sanki yepyeni 
bir şeymişcosine tclekki etmemizi gü
lümseyişle karşıyaark bizimle alay edi. 
yorsunuz. Çünkü, bu, arzunun sırrıdır; 
genç kalmak arzusunun sırn ! 

Evet, biz de sizin gibi g~n,. knlmayı 
eadece istemeliyiz; buna ibtiyacımıs 

Büyü cü ç in ğene l er ... 
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• Kontes olan çın gene karısı 
esrarengiz bir surette öldükten sonra Kocası 

şatoda çingenelere ziyafet vermişti ! 
Ç lNGENE, C1gan, Citan, Cipsi, 

Kıpti, Bohemyalı, Romaniael, 
b.rak ..• bütün bu isimler, bir kavmin, 
muhtelif memleketlerde aldlğı isimler
dir. ÇünkU onlar \'a.tansız bir millettir .• 
Fakat her memlekette aynıdır: 

Erkekleri sepetçi, u.gara. maşuı ve. 
ya .. :ıt hırsızı ... kadınları falcı, ve bU
yücü ... 

Avrupada en fazla olarak bulunduk· 
lan yer Bohemya olan bu çingenelere, 
bilhassa oralarda., korku~ birer sihir
baz gibi bakılır. 

Bohemyada seyahat etmiş olan bir 
muharrir, gördUlı:lerini ve c;:ingeneler 
hakkında anlatılanları ı,öyle nakledi
yor: 

Topar Şerya'yı Bclgradda tanımıştık. 
Sırbistanlı bir kadm olan litibem bu 
genç çingene karıamr yanımıza, rehber. 
1ik etmek üzere almıştı. şeryaya bu iş 
J~in •OOO dinar verecektik ... 

ÜçUmüz, kır yollarmdan, yaya olarak 
gidiyorduk. Fakat, Şerya nenle bir yol
cu göme, kendini tutamıyor, hemen gi
CJip: 

- !<"'al bakayım, güzel bayım! diyor
du. İstikbalden haber vereyim sana ... 

Karşısındaki, razr olur gibi göründü 
m.ü, Şerya. hemen yere çömelir, elinde
ki iskambilleri yayıyor, fal a~ıyordu. 
:Adam, sihirkar ııiyah giSzle!'ile k8l'IJ. 
emda, arada !ırada kendisine bakan bu 
genç çingene karısmm söylediklerini 
heyecanla dinliyordu. 

Fal hltip, adam para vererek gider
ken, Şerya, yolcunun koluna: yapı:ıyor: 

- Beş dinar daha, bayrm? diyordu. 
Adam, parayı vermedi mi, biraz. evvel 

BÖ~lediği güz.el fallar tersine okwıuyor, 
adamın istikbali için tilrlü korkunç te
menniler yağmağa. başlıyordu. .. 

Şerya, yolcuların f alma bakıp yanı, 
mıza geldiği zaman. bh~drn özi.ir diler 
gibi: 

- Ne ynp:ı.ynn. dıyordu... çocuğum 
için para lizmi. .. Bir haftad:ınberi aç 
susuz yatıyor ..... 

Çekoslovak:> aya gelmiştik. Çadır 
lturduk, yattık. 

Sabahleyin kalktığımız zaman, Şerya 
yoktu._ 

xaubem: 
- Nerede acaba? diye sordu. 
- Ne bileyim! dedfm. 

Henı.en polise gittik. Hadiseyi anlat. 
aıağa. vakit kalmadı, karakolda bir alay 
~rene vardL Biz uzaktan bakıyorduk. 
. Komiser, kart18ındaki Wr çi.Dpu 

lladwoa: 

- Ne yaptın söyle! diyordu. 
- Bir teY yapmadım ... 
J'akat polis ra.ponmda, kadının &>ir 

adam öldürdüğü yazılı idi. 
Komiser: 

- Hadi, dedi, itiraf et ... 

Kadın ve moda 

Güzel bir 
model 

1N aene mmato w n>b ıilkba1r.ar moda
"* tqkil etmektedir. Ytıhnnki model 
Pmi8tc yapılan bir hxı3tünı mü.sabaka. 
ftnda ~o1c ~ götwnB1c ~ ]oa

-..m1ı1§f11". 

- Kavga ettik... beni CIQınm. .. 
- Sen ne 1aptm? 
- Bir ~y yapmadım. .. Eliw bir t,e;. 

knlek par~ geçmioti, OJl1l fırlattım. 
a.ttııa kafasına._ 

Bu sırada, birdenbire, ~in a
rumda Şery& gözümüu WttL Yanmia 
ltir adam vardı. 

Ne yapmI§? Komiser anla.tıJ'OI': 
Entarisinin albnda iki domuz 8U!U

ğu ile yakalamışlar ... Çalmış mı? Oyle 
elaca.k. Fakat kendisi: 

- Ha.yır, diyor, çalmadım. 
tık defa olarak bir çingenenin doğnı 

aöylediğiııi görüyoruz. Hakikaten çal. 
marn~, ba§kası çalml§, ona vermiş. 

- Neye çaldın? diyorlar. 
- Topal kızın gönlü olsun diye, eli-

yor. ''Git bana sucuk bul getir" deei. 
Ben de çalmağa mecbur oldum. Getirip 
·verdim. Fakat~ alır almaz,. kahkahalar
la güldü ve bana: • 'Hacli git arlık!,, de-
di. 

Komiser bize, bu hadise üzerine,. bü
yücü çingenelerin bu civarda. ne fa.ciL 
lara sebep olduklarını anlatıyordu: 

Belgradd:ı.. olan bir vaka. vardır. Genç 
bir mbit. bir çingene kızını seYiyQJ' 
Kaya ismindeki bu oyuncu çi~crene kw 
aylarca. zavallı gençle alay ediyor, onu 
elinde oyuncak gibi oynatıyor. 

Nihayet bir gece, Tuna kıyısında ~ 
laşırlarken: 

•• - Hadi kendini hurdan aşağı at.., 
<liyor. Ancak o zaman sevg~ inana.
bilirim.. .. ,. 
~ç. hiç d~ünmeden kendini suya 

nuyor Ye cereyana kapıhp gidiyor. 
Hele çingene Kontesin hikayesi biç 

unutıılmıyacak bir şeydir: 
Kalbini bir çingene dilbcrine llapU

ran bir kont, onunla evlenmeye kMiu 
varıyor_ çingene karısı. muzaffer bir 
eda ile salonlarda, bir kontes olarak do
laşmaya başlıyor. 

Fakat, kontesin bir paralık namı, u. 
zun müddet lekelenmekten kurtuluyor~ 
Bir gece, kontu, esrarengiz bir surett.e, 
yatağında ölil buluyorlar. Çingoe k~ 
rısı mı öldlirdü? bundan şüphe edlli1W', 
fa.kat isb:ıt olunamıyor. 

l{ont, kendisine yapılan büyük bir 
cenaze alayı ile gömillürken, ~ne 
kontes, <liğer tarafta, ıatoya bütiln d
va...gaki çingeııeleri toplamı6. büyük bir 
ziyafet vermi§tir .. 

Az. sonra, ~atodan çıkıp giden çinge
ne kontesten bir müddet haber almams
YcYr Nihayet,. bir sene kadar 80Dl'8, 

Çirk& ismile yine oyunculuk ettiil, fL 
kat para. kazaııamıyarak, ~ a. 
düğü öğreniliyor ... 
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Mahkumun 
elinde 
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-~ biriai ile geriifaıek m.er 
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9lra .,... içeriye, ilçi elllİlletli ile w 
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lAli Ferdinaad, hanedandan ol&Q• lıi
ile eYlemneyt kaUyen reMe....., .., 

e ve ailesine riayetten ayı ı ;.aa. 

Bundan ikJ sene evvel, Madam ._ 
koaUflU'lmlluş. Madam lltmı .._ 

ve .bizim &ilenin ahbaWJr. S- -
preu.: 

- H.,U arkadaşı olarak kendiıne lıir 
km iatOaaıf etmek isterim,, deıalf. 

"O lh41ea wra, iki genç, Madam Ku
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.a.rim. Qme ... ""'*1er 1Lt "'Bir ... 
tecrübe et!,, fakat, hayat o kadar kJaa 
ki, içler.bade Wr aa. 1:111e ..-m .Jlala. 
bileceğime -1n•lmeılıjlla ,.. ..... 
ğersiz kitabı wmmlktmsa, "1ymt8erl 
,... ~ eMr1eri derinden de. 
dm tBllıit el a<. 4aha akıllıca llllı. 
,.aw. la ' t•ek M. Jimtodum sa.
J 7 le ı a.Q • 1MI• 7 mutlak 
*nk ....... b1ld ta:lderi, fakat 
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W ltayatiai iter cibi bir hr&: 
lı.eCle ltmiitL 

(;1lnıılııl ...a tn.kM- eilelıBinli?. sa..,._ 
- Jiir ! ' iııtfwa.,.. lltlU'dU? Sev
,. he+t, .. ,._ ............ en birinci 

............. ! y.._ -- açılmca, iyj 

Mr 111 '• f. .-.ıeı. r' ... 11 •e zenaın 
........... • l!d • -fıQla a'lacalrtı ki! 

9'alıat: 1ıa At46::s! &,... ayır; ula! 
O, 1 * ..,._ - Pli nm ...... zdı. Diler 
t ftu.... fıtiııd bt119mm teli.
... 1 ı 1 1 t w 1 * tıir eiılıayet 1ayıl-•&A'*'! n, 2 

ı-. .. ••mm ona 
...._ • CQU .. llwıl'ıııj' e inuma
..... w lllli. • • ..... O halde ue
~ ı lllbl~ Ve.-.,-... gözleri a
C111& Wte.. d 9 .. iı!ı1ıle edebDecejf 
............... '' 1 L sevpd, 
.. ~ as ... ..._ Jıeı-W obı'b1Ur ..,., 88*......, ı P i i\111 aeb61er 
t-91 edetıairdt: fakat, ya OIRIJl için? ll:fer 
ena '"Silviya, ~rmek zevki ile benim aş -
kundan biriailıi &ereih et.:.. demiş olsaydı, 
~ cevv mnlaakhk .(lakat benim Hr 
kalmamı u ılc;tnbtlyorsuıı ?) suali olacü -

tI. Oyle; Jikin yahua bu ıekilde kendJ aa-

9ıltlll - ı' T ıR! 
........... tir .. ifitmJş gibi yerin

.. lmlladı. ...,_. tııltıılill miydi aea'bll 

ılc*tor. aeler tıls'llldl ""' nler diifüDI -
,....-! 

Bir kapmm 41Jlllu ~ H
cloktonuı geçeceli koriaora ylrldtL Dok -

•Ta brp ...... .pJfnell, Ht.:. Ollll 
... bir .tavırla: 

- a.a 19ıvl&iıMle -- blpllltlinise 
tir - "'1ldlm; ._.; '81hlıılmde ,.ıuı. 
m..,qım, Yarm Marki kliniğime gelecek• 
tk. Şimdi yanma gidiniz, Bizi bekliyor! 

llir •tlddet yıkılmıa ve çökmflt bir hal• 
-ae bihnıltı. Sanki ruhu vilcudilnden çe • 
ldlmlfti. Gözleriyle doktoru ppıya kadar 
..... et.ti..._ Wl!viyoau ~ ~ • 
iırim aeslııi duydu. 

...... ca• JMMirGDl1L ~ ODU kol: 
larmm arasına abml. se~ cttzeı kansmı 
s1Jnne'k 1çbı ,Ctilerin1n. ecı'malllDJ ne kadar 
~ ve te1r:m11 a3lam hararetle ~ • 
ktmıttı. . 

- Allvarımusun "! We 1s;1n '! 'Fakat bea 
18 allr.Yuram, &1trUYar JllUBaJl'! llte mucı
a ! A1l UIJ•4@, ue baar ae~ 
• 'kdar 111Hıı! Sen1 ~reb1lecellm, 11&

..ı ~. 

Bar b1lme Ul1Qıaya 'bir lıaaçer IAıi )f: 
!lywh; e ~ ti brpmnc1üi GDUD 

1'11 :tlll'latwww aev'Jncten Plmedlllnl aes -
mil ~ tl'akat bugUa ,,... mltUnc~ 
tere yer y~; ya'hıız b1r teY vanh. o aa 
cıtık göliled qdarak ~ kanmıı girecek, 
b3ylellkle her tıd8lııbı <le saadetleri ta • 
mam olacak! 

Şimdi Lhllya otnracak!an evi dözelts 
•elil !lmnr, ~ fllıvıiyo, ilk g6recell 
perin. U1dlıl Wr ait Y1l'VMI olmamm tati: 
.,. ... •et. llatailtalleden g6zleri baib 
•1-ak .çdra'Slırn ftlMlıedet'ek; ~ 
ıe•e~~ 

- JŞmıti 96,te baaa yuwnnzr 1laml 
~"! 

- ....... 
- Evet, IİlllCliye bt1ar sana hiç bir 

41!1 •rm• ... •. Qeae •• ıaonnak '-temi-: 
ırermı; tler aıeıı - .........._ Ba, bemm 
io1D drpric idamı. rüad: 1Mm. • 'lidlerde 
yllllms IBri &6ntceib; ımeıA: ile~ 

lJitlbra, ~ 118pteierek, lis 
eöktil ve hqmı WID Ciğsbe ~ 

her zamankinden daha tatlı ve sihirli sesi• 
te ~aen 'lıahaettı. il'akat, Silviyo, 
tıarhof lfbl '8el'mel!lt, ona sardmak ve 'kot
larının arasında m1mıak istecBği mmaa, 
lirden 'bittün ı:mıınmu talnnmJ§ ve kolla
'l'Blhn srynlnqtı. Ve o zaman 'kendi üze
rinte btiyOk 'bir galiblyet kaaııdıtnu hia
Belti. Eteı' l9te8e)'.. daha ılmdiden onu 
1Lıen41iaine benaeae'biltrdi. Fakat, .. Hayır! 

Oau 'tle'9'iyordu. 

O, hlJii ıiçinde yqadığı gölgeyle iıendisiııe 
alt bdhmuY'ft'\ta. Faht 'bu gölgenin iÇiııc1e 

IİRldi indt IRefll'l'Minin aydm1ıjI, Lictiya.. 
- ıtm,.alff gtlzeHiği fle rakabete baş1amq.: 
tı . 

Eı'tetıi Jl8hab Lktiya. onu 'ktiniğin kapı
mı& lııacür 81'111ı8yJa '(8tiirüp ayrılıı'ken, a
ıcllld lıir ~ -cfbi 'hemen işe girife • 
ıcejlDi '8allüe, ~ ctemlı;ti: 

-aaGre~~ 

Tam iki gün heyecanla ameJtyatm ne
ticesbil bekledikten ~ muvaffaJqyet 
'hltberini abr almaz, deli cfbi kendisini_.. 
tlyen tulvtyoya, piibç .un daha ... 
retm9*ı ııZJtJet.ml&, biijrüt bir RYkle .tıa

m1ad.llr adt J"utwoı ~.; kendt 
1!11:ra1annı toplıyarak, ana lı:araalıktan Glk
tıktan 80llra birçok dut1aklarda ......... 
'JalJlı ı.1r- lfllln laabral!aı ,bırakarak çdap 

sttmlttL 

:var ve ladeae Jst.emK, ,eteri 
Gerçi bu suretle hepimiz ;ya' yfldn .. 

ite ycııl kıatlar ke§feclemeyls, rekorlar 
kıramayız, hepimiz de MJ1k ve Dlelhur 
olamayız; fakat gene de içim.belen her 
l>iri Y84&YJllll teczübe, bilği, talih, oya.. 
nu v. s. kendisine öğrettiği her geyden 
faydalanabilir; içimiaien her bJri, şalı
llyet kuvvetleri olarak içerisinde m11d 
mıeıl uyuyan ne varsa, bir çıngırak d&ll: 
besile hepatni de dalchldan uykudan • 
yandJr&billr, 

Olgunlapn insan belki artık ge!M$lik 
atdganlltlyle uzat tepelere doinı ..ı
mmuyacaktJr; fakat o nkte t1elln e, 
rlftlll ytlkaekllkten, &dinde uzayıp ge
nqllyell JOl ve eabaya llldn durue1a 
t.epeden bakacak, vaziyeti mutabekatla 
heaaplr·:ı.rak pllıı ortaya koyacak, yaa. 
bt adım atmıyacaktır; o, kencllafne he
Winin )"erini, kendisine mahsus olmak 
here aeçtlği bir saha içerisinde yenl
Cien tayin edecektir. 

Bu bakımdan, 40 rakamı, yqa)'Ift& 
bir eşik, bir durak yeri manbma alına
bilirse de, bu duruş, dOşihımek, billn
~ yapmak, kendisini toplamak ve ha. 
)'atmı yeni baştan tanzim etmek için 
bir mola veriştir. 40 rakımlı tepe, bir 
iltirahat noktasıdır; bu merhale, tuzum., 
&uz, faydasız ytlkü, ağırlıfr atmak için, 
işe yarar. HUIAsa ..• 

Hüllsa, yaşm 40 olması, kesenkes, 
~ yaşm ilerisindeki olgun, dolgun, yep
yeni hayata adım atmazdan önce kuv
vetleri teksif ve temerkUZ ettirmek 1-
~in bir an, bir Jfilızadır! ? ... 

Şimdi, Alınan muharririn bu başlan
gıçtan sonra sıraladığı, 40 mdan sonra 
yaratıcı rol oynıyan sekiz kişilik ente
resan bir seri; 8 meşhur insan; işte: 

Kristof Kolomb; Hindistanı aramak 
için keşif seyahatine çıktığı zaman, 46 
yaşındaydı; ... Hindistam ararken, Ame. 
rikayı buldu. Kendisi, tahayyüller içe
risinde mUcadelecl, hayalperest bir Jıa,. 
reket adamıydı. Bu, dünya tarihinin ta
.nrdığı en meşhur kAşifi, kendisinden 
evvelki zamanlarm efsanelerınden mUI
hem bir hulya, hayatının on senesinde 
takip etti; bu hulya, garba doğru yol
du. lspaİıya Kraliçesi lzabcllanm, o za
man hiç mi hiç tanmmamıı bir adam 
olan Kristof Kolomba bir filo emniyet 
etmesi, onun akıl alm~ inanılmaz is. 
teklerini yerine getirmesi için irade ia
dar etmesi, yalnız ve yalnız Kriatot 
Kolombun ina.nmm büyüleyici kuvvette 
tesirilc imki.n sa.hasma girmi§tir. Keş. 
fedilecek memleketlerin bUytlk amiralı 
ve Kral naibi o; btltün ganimetlerin 
mahsullerin yüzde onu, kendisinin... ve 
gariptir ki, keşiflerini tahayyttl ettiği 
müdde~ kendisine inanıldı da, nihayet 
hedefe varınca, hasetçiler onu itibarlı 
mevkiinden dilşürdtller. Fakat kendisi
ni zincire vurmalarma, tahakkuk eden 
ruyalarmm kendisi heRhma neticesi 
çıkmamasına rağmen. ciiretli, erkek99 
hareketi Jiyemutluk ifadellidlr. 

Roald Amancleen; hatıarmda kutup 
t&bi&tfn.la aeım kammlarram teafri ha.: 

Ogiat Pi,_. 
ria aehreli adam. çeJikt.en iradeslle cteh
eetli bir mukavemete rağmen, karplq. 
tığım yeıun:ittir. Kendisi, asker tipinde 
bir kişiftir; kendi kendisine Mkiın ol
mak, kendini yeti&tirmek ve feragate 
alıştırmak mektebinde, bu sıkı mektep
te hulyalarmı zafere ulaetıran gayesini 
taassupla kavramış bir kşiftir. O, hede
fine 40 yaşmdayken vardı; ilk olarak 
cenup kutpuna ayak bastı. Fakat artık 
ondan sonra durup dinlenmek üzere de
ğil; bir defa kulağına akseden kutbun 
çağırışı, kulağında devamlı akis bırak
mıştı. Kutbun çağırışmı boyuna işite 
i§ite 1907 de şimal garbı geçidine ha
kim olarak, 1911 de cenup kutpunu 
keşfettikten sonra, 1926 da gimal kutbu 
üz.erinde tayyareyle ilk defa uçtu; bun. 
lar, onun keşif sevgisi yolunda ancak 
birkaç merhaleden ibarettir. 56 yaşm
dayken de, izi kaybedilen Nobileye ace
le yardıma koşmak tizere başına son 
defa tayyareci başlığı geçiren eert rn. 
glrlar çarpDlJI çehreli adam, tayyareye. 
binmekle; bilgi askeri sıfatile 80ll va,, 
zifesini ifa ediyor. 

Haynrih Zille; ilçi ve ressamdır. 
:>nun son sözleri, "Ben ölünce, unutu
lanlan unÜtmaymı&!,. olmt11tur. O ken
disi de unutulanlardandı. Kendisi kapL 
tallzmin mferi k8liıamda en fakirleri 

Kont !eplll 

ıstırap içerisindeyken, onların ufak t;e, 
fek sevinçlerini, gülümseme'erini ka
rakalemle çizmiş, insanlığın tereddisi 
sandığı zamanındaki vaziyette, toklara 
açlan tanıtmak gayesini gütmüştü. Gö
rüp geçirme, acımak tesirile, basit bir 
işçi olduğu halde kendisinin bir vuife
si bUlUıiduğu kanaatini işlemiı. sanat 
sahasına geçmek kuvvetini bulm111tu. 
Bu suretle mahalli resimler yapmış, bu 
resimler kendisi 50 yaşındayken fabri
kadan yolverilince, ilk defa umum tara. 
fmdan görülebilmiştir. O, daima olduğu 
gibi kalmıştır; ne idise hep o! Yani, fa
kirlerin dostu ve kardeşi, iyi yürekli, 
anlayışlı ve müsamay!a gi.ilümsiyen, 
hoş görür tebessümlü "Zille Baba,,! 

Karl Bulke; hukukçu, mtiddeıumumi, 
devlet memuru, ... müemmen, muntazam 
hayat süren bir adam, ki için için ede
biyattan hoŞlanıyor; ve bu için için aev
gi, ansızın harlanan, parıl parıl yana. 
rak gözleri kamaştıran bir alev halini 
alıveriyor. Derden ilk ve muvaffak ro
manını yazıyor. Karşısımızda bir pir 
vardır. Hiç kimse, onun olgunluk, narin 
hassasiyet belirten eserlerine bakıp da 
bunlarm bir müddeiumumi, bir kanma 
maddeleri adamı tarafından yazılm11 o. 
labileceğine ihtimal edemez. Eserleria-

(Sonu 10 uncaı aayı/ada) 
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Nesir: 

CJç dost ... 
''Dost,, um dediğimiz en kıymetli in· 

ısanm üç tanesini birden tanımı!itım. 
Ya.!'}amıyn yeni başlıyo!"dum. Yirmi 

yaşımda, sadece kitap okumuş ve ~oğ· 
nı bir §CY öğrenmemiştim. Dostlarımla 
aramdaki yaş ölçilsü, ynrım yüzyıla 

yakla§ıyordu. 

Ben, yaşamayı, duygularımla ~·?.me

ği tasarlıyordum. Ve çiY.Cliklerimi dene
mek için yolıı çıkını§tım. 

Yüz, boy ve ağırlıkları değişik olan 
Uç dostum, yolculuklarını sonlayorlar· 
dr., 

II 

Genç yüzüm, ruyanın kımııksız gü--. 
JUmsemesini t~ıyordu. 

Dostlarımın yüz çizgilerinde ya.~an. 
mışm haritası vardı. 

Birinci dostum; yurt için harcanan 
ömrü sürüklemişti. 

İkinci dostum; her an değişen içdün
yasının sıkmtısiyle bunalmış ve "bir 
tek şey,, siz "her §ey,, için çırpınmı§tı. 

üçüncü dostum; sadece, mide ve si
nir isteklerini körletmişti. 

Fakat, bütün bu çizgileri, renkleri ve 
ölçüleri ayı·ı olan üç insanın bir benzer 
yeri vardı ve onları 'tek- vam.vordu: 

Üçü de "iyi,, idi. 
Üçü de "dost., du. 
Uçü de "insan,, dı. 
Scndclediğim zaman, beni doğrulttu

lar; bocaladığım vakit, kolumdan tut
tular; aksamıya başlayınca, ellerini u
zattılar. 

HI 

Şimdi, Uç dostum da benden çok u. 
zıı.klarda ... 

Bütün ömrünü yurda harcıyan essiz 
insanı; bir kar günü, deniz gören bir 
Boğaz sırtına bıraktık. Y~anıarun bü
tün karmakarı5ıklığını tadan kıymetli 
arkad~ı da Boğaun bir başka yüksek
liğine bıraktığımız zaman, hava çok Sl· 

eaktı. 

Ve sadece zevklerini körletmckk yıl-. 
Jarını sUrUkliyen iyi dostu da, geçenler
de l>ir dinlenecek yere bırakmışlar. 

· Yaşayış; ne çok kımıldanıyor. Y~a. 
nanlar; ne sert ve tokatlayıcı ve y~ı
yan; no kadar desteksiz ve tek. 

•. Fakat, ben, tek ve desteksiz deği. 
lim: 

İJenim üç dostum var ... 

BURHAN ARPAD 
... 

e - Jnmu:s ':lan UıAYF..St 

· Fikir: 

Okumak ve yazmak 
Fmılsızlaruı bttgünkU jik;r yazıcılar• 

içi1lde nıilmtaz bir mevkii olan Jüliyen 
Bend4, lıer yerde ve bu. arada bizde do 
81k 81k konuşma mevzuu ol.atı "Okuma], 
ve yazmak,, 'bahsindeki f ik-ritıi, bir ma.
kAıle haUnde ortaya koymu§tur. Kendi
si,, bu Jıususta §öyle diyor: 

Meslektaşlarımın eserlerini pek az 
okuduğumu söylemekle hayli cesaretG 
bağlı bir itirafta bulunuyorum. Sakm 
bımu onları hor gördüğüme hamletme
yin. Bilfıkis kıymet verdiğim bazı kim. 
selerin hilkilmlerine istinaden onların 
~ok \'C hatta pek çok değerli oldukları-

Sönüş 
.Mavi ufuklarda gerindi nıyo, 
Ruhlar, S1ğn1LJZ oldu kölme bedene: 
Alev bir pınltı döküldü teme.. · 
Gurup, iizihıtilyii i{'ircli suya ... 

Şiiphc gölge'lcre soktu elini, 
KU§Zar, sahillerde ışık aradı; 
Kıt§lar, ki hatırdan çıkmıyor yô<lı .• 
Aaı, t?öğ;Werin biU:tii belini ... 
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na kaniim. Ancak bütün fikri kabiliye
timi kendi i§lerime hasrettiğimden on
ların eserlerini tetkike vaktim kal~ı
yor. Bu mün~ebetlc şöyle bir meselin 
pek yerinde olacağım düşünüyor, oku
yucularımla meslektaşlarımın takdiri. 
ne · an.ediyorum~ "okumak ve yaı.rnak, 
birbirlerini defeden iki faaliyet!,, 

Yukarıdaki sözlerimin kendi aleyhi
me döndüğüni.i de iyi bir oyuncu gibi 
kendim teslim ederek İileri güçleri ki
tap okumaktan ibaret olan münekkitler 
hariç diğer meslektaşlarımın da ben 
okumadıklarını sanıyorum. · 

Fakat arkadaşlarımın bu rağbetsiz· 
liklerini, beni beğenmediklerine değil 
de, onların kendi kitaplarını yazmaktan 
diğerlerile uğraşmaya vakitleri kalma
dığına hükmediyorum. 

Bu hali yazı yazahlarda mazur gör 
düğüm halde, edebiyattan zevk alma~ 
sanat edinen kimselerle, fikir cereyan 
lariyle atakadar görünmeği seven işsiı 
giiçsiiz mondcnlerde asta ho§ görmedi· 
ğimi de ilave edeyim. Ve şimdi bütliıı 
bunları hulasa edebiliriz; "ynmıklan. 
mı münevver sınıf için, 17 inci asrın • 
Houete Homme • namuslu insan dediği 

insanlar için yazarız, fakat meslektato 
Janm.ız için değil!,, 
"Ba§kalarınm eserlerini tetkik ede. 

cek vaktim yok!,, dediğim zaman veri· 
lecek cevabı şimdiden duyuyorum; "siz. 
den bu kadarmı istemiyoruz, yalnız o
kuyunuz!,, Böyle söyliyenler, okumağı 
- pasif - olarak telakki edenlerdir. 
Halbuki, hal, benim için tamnmile nkei. 
nedir. 

Bence bir kitap okumak dernek; -
mesela bir fikir kitabı için - bazı kt· 
sıınlarda durmak, filan parantez hali. 
kında kendime sualler sormak, hüküm .. 
lerin ba?..ısmı Uılıkik ve tahlil etmekdir .. 
ki adeta yazı yazmak nevinden adama .. 
kıllı bir iş! Muharrirler, sanat icabı ola .. 
rak okudukları için hariçteki en anıa .. · 
mıyacağı şeylere karşı alaka ve hay. 
ranlık gösterirler. 

1 
Bundan dolayı bir muharririn mes-

lektaşları tarafından okunmllJllası. acı. 
nacak bir §eydir. Çünkü o muharrir ta.. 
mamile anlaşılmak fırsatını kaybt'tmig 
demektir. 

Stcndali Balzakm okuduğu gibi 
kim okuyabildi? Ve yahut Edgar Poyıı 
Bodlcrin anladığı gibi kim anlıya bildi? 
Bununla beraber, ba~ka1arının roman • 
larını okumadığı için Balzakı ayıpla. 
mnk, kimin hatırından geçer!? 

"Bize masal okumayın, çok okumuş, 
suııuz ; kitaplarınızdan belli!,, diyecek
ler bulunabilir. Doğrudur; gençlikte ya. 
ni yazı yazmağa başlamadan önce ço1' 
okurdum. Fakat bunlann arasında 
muasırlarım pek az yer işgal etmiştir, 
Bence, bir muharrir kendini zenginleş. 
tiı'mck istiyorsa, ancak kendi gibi fikiı 
ailesinden olanları okumalıdır. 

Birkaç sene ev\·el en tıerefli, ayni za. 
manda en kapalı şairlerimizden birisi. 
nin Pnıstu hiç okumamı§ olmasını iti. 
raf etmesi, epi heyecan uyandırmıştı . . 

Ogüst Kont, bh: yerde ''Büyük mu. 
Jıo.rrirlcrin bu kadar az olmasına sebep, 
jstidadın değil karakterin nadirliğidir11 
der. 

Cazip! 1'~akat işine yaramıyacak ki. 
tapları okumak, "blr muharrir için bir 
nevi karakter noksanlığıdır. Başkaları. 
nı tem.apya dalmak yüıüridcn, nice 
yüksek fikirler, bizim içjn kaybolmuş. 
tur. 

Bir başka sebep daha, muasırhı.rınu 
bu kadar az okumamda büyük bir ~mil. 
dir. O da, tarihte muharrirleri, ebe<.U 
söyllyenler ve yalnız devirlerinin has .. 
Eıa.shğına tercüman olanlar, diye ikiye 
ayınnak mümkündür. Neemerden bir-

( ı'°1ııt: ıı tnci s<ıYlf<ıdtt) 

o iVutta ölü p 
dolaşıyor 

• • 
ısı 

Kısa bir zamanda altı 
sanatkar öldü 

1'"ilm sanayi şehri Holivut nıatemdedir .. Yal
nız dört gün içinde bu şehrin en sevimli sakin
lerinden altısı ölmüştür. 

Ölenlerden birisi san saclı Lida Robeı·ti'dir. 
lıu güzel kadın ı-adyo yıldızıdır. Dütun Kallforni· 
~ayı gaşyeden Roberti çok kısa bir zaman içinde 
Brodvay sahnelerinde ve Holivut stüdyolarında 
~ok şöhret kazanmıştı. Sanatkl\r kalpten ölmüş
tür. Du ölümün arkasından iki saat sonra meşhur 
senaryö üstadı Glazmond da. vefat etmiştir. 

Ertesi gün Ant olarak .doktor Har lllont ölü 
olarak bulunmuştur. 31 yaşında ölen doktor bü· 
tün sinema yıldızlarının çok sevdiği bir mütehas
sıstı. Birkaç hafta. evvel şiddetli lıir soğuk algınlı
ğı yüzünden öliim tehlikesi geçiren yılrlız 81ınona 
Simonu kurtarmıştı. 

Dol{tOl'Ull ölümünden iki guıı sonra 1.rn., lloli
·' 'udun meşhur reı;sam terzisi J<;rnest Drigcıı kalbi 
durarak ölmüştür. Bu sanatklir Marlcn Dltrih 
[(Allahuı bahçeleri) filminde rol aldığı zaman tü
:vnletlni hazırlamıştı. Drigen kalpten tok Ani ola
rak ölmüş ve hademeleri onu telefon başnıdn ko
r!uşur v.aziyette bir elinde bir kartvizit, diğer elin
de telefon ahizesi olduğu halde bulmuşlardır. Bu 
kartvizit iki giln e\·vel ölen doktor ~londa aittir. 

llolivudu mateme koyan ölüler yalnız bunlar 
değ-ildir. Bu dört kişiden başka, meşhur gazeteci 
ve dram müelifi, senaryöcü Ostin Parker de 46 
yaşında nezfi dlmağiden ölmüştür. gn son ölen de 
gene meşhurlardan rejisör Dir Opel'dir. Şimdi Ho
Uvut bu altı sanatkArın arkasından yll.s tutuyor. 

Haro ldLo yd e v leniyo rmu 
Jlarold Loyd sinema seyircileri için ne kadar 

neşeli bir komikse, kadın artistler lçl,n de o nls
bette uğurlu bir adamdlJ' ... 

Barold Loyd'deki uğur, kendisiyle beraber 
(alışan kadın yıldızlara koca bulmaktır ... Komik 
bu vazifeyi isteyerek yaı>mayor. Hatta: kendisi 
farkında bile değil. Çünkü, ondaki uğur, bir füni
de , arkadaşlık ettiği kadrnlnnn kısmetini açıııak-

llarold Loydle beraber fi1m çevirdikten son
ra çok geçmeden evlenenler pek fazladır. Hemen 
l>emen Lul'nin beraber oynadığı yıldnların hepsl 
evlenmi~ler ve mesut olnıuşlardrr. 

Bu yıldızlar arasında sayılan islrnlfırdP.ıı ba-
7.ıları şunlardır: 

Bebe Danyels, Harold Loyd'lc beraber oyna
dıktan az sonra Cobina Rnlston ile e\·lennıiştir. 
Mildred Devis de, onunla b.ernber komik bir fflm
üe glllUp söyledikten sonra, saadetini bir izdtvacla 
Clevam ettirmiş, Riçard Arlen He evlenmletfr. 

1''akat Lul, yanmdakl kadınları evlen<ıirlr
Jren, içlerinden birini de kendine seçmiştir: Mil
dred Devis, onunla bir filmde 'oyun arkadaşı ol
duktnn sonra; çok geçmeden, karısı olmuştur. 

J."akat, Harold ~oyd, başkalarına iyi hayat 
arkadaşı temin ederken, kendisine fenasını seç
miş olacak ki, Mildred Devis llo uzun mücldet ge. 
tlncmemiı;, ayrılmıştır. 

Dugün Harold Loy'dün tekrar evlenmek tize-

J>anyel nnı·yö her gün on iki muhtelif bcıl\•ıı 
hıue'keH yaımı· n· im oyunlar e:-.nn.,nHlıt kt)('U"' 

ı\ nı·i DCiken dninın h:t";-ınclıuhr. 

re olduğu haber ,·eriliyor. 
Lui'nin nişanlısı olaı-ak gfü;terilcu ~enç kız, 

yeni bir artisttir. J.~üıs Yelk ismindeki bu yeni yıl
dız, llarold Loydle "ProfesUr Devar" filmini çe
virmektedir. l"llm bittikten sonı-a evlenecekleri 
söyleniyor .. ~ 

Gizli 
PamuK 
Harbi 

Dün ,·e )'Arm 

tcı·cilmc külliyat 
nrasmda nCŞl'edl• 
len GbJi PamtılC 
Harbi son yıUa· 
rm en c:ok alAka 
toplnmı~ bir mcv• 
zuuna tahsis eı

tlilmlştlr. Dünya 
bA di se le ri nin 
knyn"klarına f· 
nebihnek l~in her 
vatanda-;;ın oku· 
filftSf J!lzımdır •• 
Ant llVftJl Zişka 

gibi t.Aumnuş blr 
miitef('kklr tara• 
tından ynzılmış 

olmac;ı dn kitabın 
bUytik hir husu• 
slyctini teşkil e
der. Bay Hamdi 
Varoi:':lıınun knlc· 
mi bu mUhiuı ese-

• l'i lisnnımızn ~e

\'lrmcldc hem ik
trnt hnrntınııza 

hem <le Jlsamm1-
7.n cidden nıuvnf
fok bir c•,..cr kn-
1,nıuJıı·ını-: ol<lu. 

Gizli pnrmık 

hnrhlııcle bir ta
raft.nn hu~unkü 

hfı<li~clcl'in men-
şcleıini 

' c•ılcı·kcıı 

tnrnftnn 
nhnmnsı 

mütnlca 
(Uğcr 

ileride 
ıı17.ım • 

ceıcm nnktnlar:m 
ıln hiı-cr birer 

meydana c:ıknnl
dı~ını okııyncak-

mız. Uııt!ün ta
ıihdlcr. :ıı•fık si
yac;;i hir harpten 

ılnho :drn•le gb.11 
ı hir iktı..,ıııli hnr

hin mill<'flcıi ya

m'. )'R\'ll~ Y<'diği· 

ni "'iirl<'mcktootr-
lc·ı·. 

Oiin 'c• yarın 
lCl'C'ÜlllP- kiiJJiy._tr 
m :ılftn \' A:KlT 
kitııhc,inılc bu .. 
1ntuln~u gibi her 

k tt a)l(uln n fla •-
lnblll l".<;fn i~. Dtin 
we l'arnı ter<'Ü· 

.rne külliyatrnın 

tununıi "'"' ı . ı hak 
ktmln ı.tfo•t<'rilea 

koJa~·Iıi!ı tllğer 

hir ı-a~·ıf'nılft hnlA· 
r:ı k~ınız. 
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Şamtlaki 
Muganniye 

(0'1lncü aayıfad.an devam) 
dökUlmUşlerdl. Merce meydanına ka· 
dar sokaklar, bu memlekette asıl ge
ce başla1an eon hayatın velvelesiyle 
dolmuştu. İnsanlar, bir kaval sesinin 
peşinde, mezbahaya sUrüklenen ko .. 
yunlar gibi, akın akın oraya koşu • 
yorlardı .•• 

Yolun kenarında durdum; önüm -
• den kafile kafile geçen sürUye bak .. 

tım. Bir kmlcımm etrafına biriken 
pervaneler gibi, babc.:enln parmaklı -
ğma blrtkly~rlar; ateşe yaklaşmak 

için heyecandan HIUyorlar. GOzlerlnln 
önünde bin canlı misal var. Llkin 
pervane, kanatları kavrularak dUşen· 
lert görUyor; temas ettlkc::e yanıyor; 
fakat gene ateşe can atıyor!... 

. . .. 

B ahc;eden alkış sesleri geliyor; 
coşkun yUr&klerden yUksoleo 

takdir nidaları dUn7ayı tutuyordu: 
- Kemeeen .. . kemoeen ... Taklrar .• 

teklrAr ... 
Denim de içimde bir heves uyan

dı; otomoblll yolladım; kapıdan taşan 
insan kUUelerlnln arasına ben de ka
rıştım. Oturacak bir tek sandalya 
yoktu. Bahc;e sahibi bir tanıdığını kal 
dırdı; bir ağacın gölgesinde küçük bir 
masa hazırlattı. Bu karanlık köşe
den, sahneyi, Ye sahnenin etrafını a· 
lan Aşıklar alayını çok iyi göreblJi· 
yordum. 

Perde arnsı çok gtirtiltUlll g~lyor
du. Dilnyadn, bu kadar ahenksiz ko
nuşan, YO bu kadar acaip ses çıkaran 
bir cemiyet olamazdı. Arafat dağın· 
da Uç yUz bin hısnnın toplandığı gün, 
bu kadar eürUltu olduğunu bllmiyo • 
:rum. Bir arı kovanı, blrlblrlerino ben· 
zoyen vızıltıların ahengiyle uğuldar. 
Faka ~amlının çehresi •;e kıyafetl gl· 
bl llsanı ve şlvcst de, başka başkadır. 
Hepsi birden konuşur; hepsi birden 
anlatır; kim dinler? ... Ayrı ayrı dik· 
kat ederseniz, hepsinin ağzı açılıyor; 
hepsinin dudakları kımıldayordur. 

On dakika gcçU, perde tekrar açıl· 
<lı. Saz, akordunu yapıyor: uzun boy· 

lu esmer bir kadm ayakta duruyor. 
Hediye Desanılrl kaside SOyloyecek ... 

Jt"akat alkış bitmiyor ki ... Kadın atzı· 
nı açıyor, sürekli bir el şakırtısı .. Du· 
daklarını kımıldatıyor, bin hançere· 
den çıkan bir vaveyJA kopuyor. Sussa, 
söyle diye bağırıyorlar; başlasa. gU· 
rilltnye boğuyorlar. Bir aralık sinir· 
lendim. kalkfH'l\ktım. Birisi sahneye 
çıktı: 

- Suıunua artık, herke.3 kaside 
dinleyecek, ayıptır ... 

Diye bagırdı. Bin bançereden biıı 

ses! •. 'rekrar el çarpmaya bq1adı1ar: 
onu da sftrekti alkıl)ladılar. 

Kadm atnlrll alnlrll hat'ekNI• r Yn· 
ıııyor: ellndoltl mendili bO.ke bUke 

ıo - xuau ··,'" 11.ıA\'ESt 

dişlerini gıcırdatıyordu. Birden Jia
rar verdi ve başladı: 

- HalllyA.nl bllev'aU ve ğarA.mt. •• 
Araplaşmış güzel bir Acem aşlran 

tarzı ..• 
Kadın, gözlerini kapamış, kulakla· 

nnı tıkamış, kalabalığı artık görmll• 
yor ve duymuyor; fc;lnden gelen bir 
aşkla. bir tahassUsle çok hisli ve ha
zin okuyor. Alkış devam ediyor; o ge. 
ne tek.rar ediyor: 

- IIalliyAnl btlev'atl ve ğarAmt. •• 
Beni ateşleme aşkımla bırak ••• 

Kasidede: 
- Sus, ve dinle, demek isUyor. Fa· 

kat kafalar dGnmtış, o yalnız kendi 
söylUyor, kendin dlnllyor ... 

• • • 

U ykumun arasında, bir kA.bus 
gtbl, gözlerimin önünde hep o 

acaip sahne yaşıyor; bin kafadan çı

kan bin ses arasında, Hedl7e Desamt
rlnln ilham veren tatlı sesi yUksellyor. 
hep o yanık ve hicranlı hıçkırıklarla 
kasideyi tekrar ediyor 

- Bent, aşkımla ateşlmle bırak .. 
Göz yaşlarıma hnrmet et .. ıstırapları
mı dinle ... 

- Kemeeen.. kemeeen... sesleri. 
SQreyll ve nihayetsiz alkışlar .•• 
- Z:S Mart 1938 -
"Erz1İl'1Un ,·apuna" 

Hayat 
- 6htci aaytfadan det111m -

deki, bambaşka bir Kari Bulkedir; şair, 
mütehayyil insan, kl 40 mdan sonra 
aydınlığa çıkmıştır. Serbest saatlerlndo 
yazdığı eserlerinde, derin derunilik Üa· 
de bulan bu müddeiumumi şair, her ne 
yazmışsa, halis p.irce tahasslisle yaz. 
mıştır \'e okuyanların kalpleri, onu o
kurken. daha hızlı atmağa başlar; çUn
kü sesini duyurmak ve hayatın neka. 
dar gU?.el, zevkli ve muhteşem olduğu. 
nu bildirebilmek için, 40 yıla ihtiyacı o
lan hayat nabzının a.tlşmı hissediyor
lar. 

Ogüst Pikar; onun başına bakınca . . . 
ınsan dtişilnOyor; sanki tabiat, aşırı bir 
kapris denemek istemiş de bu ytıksck, 
kubbeli kafatarasının şeklinde vaktin
den evvel stratosfer balonunun aeklini 
canlandırarak, mazideyken istikbab 
dair kehanet barizle§tirmiş: öyle değil 
mi i Bu fizik profesörlinün kalbinde he· 
nUz ara~1r.ılmamış, daha asla görUlme. 
miş bir !Uemo tahassür, uyku halinde
dir. Kalbinde ~yle bir aleme doğru öz. 
lenti nıJşıl mıııl uyuyan alim, 1931 de 
balonu A\•gsburgtaki meydandan h&va
landığı zaman, kendisini 15781 metre 
yukarı, stratosfere çıkardığı zaman, 47 
yaşındaydı; Ogilst Pikar, ömrünün en 

mesu.t saatlnJ işte bu yaştayke.ıı y~adı. 
Ve şımdi de, yeni bir yükaek noktaya, 
daha dofn,ıau derinlikte bir noktaya 

. hasret çekiyor; illim. en derin deni?.fc
rin dibine inmeği tAearlıyor. Bildiriğine 
ruı~rau. deni% stra~erinde 9.000 met· 
re derinliğe dalmak niyetindedir. OgUst 

Plkarrm irtlla rekorundan daha u 
cllretlice, da.ha az sansasyonel olmu. 
yan, ayni zamanda illin filemi için daha 
az enteresan ve ehe~lyefü bulunmı .. 
yan bir teşebbüs! 

Kont Zeplin; kendisine büyük y~ 
kiler gülerken gençlik taraf mdan se.. 
\'lllyordu. Gençlik ''Çılgın kont,, deni• 
len adama. inanıyordu ve Kayzer vn .. 
helm taraf mdan toplantıya. çağınlan 
mütehassıslar komisyonu, onun plfuüa.. 
rmı reddettiği bir zamanda! Ve gençıı .. 
ğin itimat ettiği adam, bu beyaz saçlı 
delikanlı, sevki kabil hava ge;nisl ru .. 
yasını haklkat haline getlrmeği başar• 
dı. 1908 senesinde, 60 yaşındayken, 

meş uzağa. seyahatinde, Alman milleti• 
ne bu ibda ettiği eseri, 35 senelik d04 
vamlı, yılmaz bir uğraşmanın neticesi. 
n1 gösterdi. Ehterdigen hailesi, bu ese
ri tahrlp edince, al~v demetleri semaya 
ytiksellnce, bu alevler, artık bUWn Al• 
manlann anladığı bir işaretti. Hava 
kahrnmanma millet teşekkilr etti, ken• 
disine mesaisine devam tein Yasıtala.r 
he-diye C'tti. 

Robert Roh; ''mikrop avcusu,, djya 
anılan bu doktor, tam ilini usull.~ ça.lt• 
şan bir tetkikçi, sedakatle, yorulmadan 
iti b&§tnda uğraşan, çalışan bir ara§tı .. 
ncıdır; imtisal nümunesi olmak gerek 
bir örnekl Yalnız ilmi usulle, intizamıa, 
zamanla ve sükfuıetle tetkik, beşeriye.. 
tin büyük yardımcısına rehberlik et. 
nıiştir, Volştaynde trbbi sahada çalı~ 
m:ık yolunu tutan bu fizikçi, hastalığa 
sobep olan bakteriler ürerindeki mesai .. 
sile ilim Alemini hayretlere dlişllrdU. 

l882 de tüberkül ha.silini keşifle 1883 
de de koma basilinin kolera zehrini ta• 
şıdığmı kcşf etti; tetkik seyahatlerinde 
sıtınaya, uyku hastalığına ve ökUz ve. 
liasına Bifa vasıtaalrı buldu. Mesleği
nin icabını müdrik, 'kendi yoluna gitti, 
hususi sistemlerle yeni bir tıbbi tefek
küre yolaçtı. Bu Alman hekim. hayir· 
halı bir tetkP·rh·a: 

Vilhelm Konrad Rotgen; 50 yaşınday
ken, bir rastgelişle X şualannm muci• 
zesine aşmahk peyda etti; bu hikmet. 
şinas ve üniversite profesörü. Büyük 
tetkikçinin dehasile birleşen bir rast
gclifle, ehli olan ellere gelen ve insan
lığa hediye edilen röntgen. Vürtsburg
takl saldn Ja.boratU\'annda meşgul olan 
filim, katı cisimlere nüfuz etmek kudre
tini haiz olan bu esrar dolu ouala.rm e .. 
hemmiyetinl kuTadı. Hususiyetlerini 
tetkikle, bunları tıbbın, ilmin ve tek. 
niğin emrinde yardımcı vaziyete getir4 
di. Onu ula para kazanma.le hırsı tah .. 
rik etmedi; büyük §effini, biltUn beşe
riyete, mukabil hiç bir menfaat isteme-

- den bahşetti. Fizik için verilen ilk Na-. 
bel milkilah, bUyük bir yaratıcı lıizıne. 
te karşı teşekkür, demektir. Ve bu ka· 
biliyeUi lıfmıetin arkasında da o, müte
vazı, ince ruhlu filim duruyor; yüzü, 
bır fikir \"e ruh Aristokratmm hatlnı
nı iztendiren, b:ırizlendiren atim! 

fabrikasında Otomobil 
çallşan prens 

Eski Alman 
çarhk 

imparatorunun 
veliahbnın kızı 

torunu son Rus 
ile evlendi 

Mayam 4 öncü gUnii, Bollan· 
da da, Dom telırhıdeld p.toda, 
Almu prensi 1All Ferdlnaad ile, 
Bm preo.sesl Kira evlendi ve al· 
ki.bları, iki gUn içinde, i9 kere 
ve ayrı ayn eekfllerdo kıyıldı: 

Dk gUnü, prens llo prenses, 
Prusya krallarmm eski merkcrl 
olan Potsdamda, .resmee evlendi· 
ler. Ertc&I gün Dom ııat.osaaa 

geldllor. Burada, oğlanm bü)ilk 
bsbası, Ka)·scr \'ilhclm otu.rmak• 
tadır. Eski Alman imparatoru, 
torununun nlkibmm bir kere do 
kcndJ yanmda kıyılmasını lste

mlı vo kendisi, yeni evlileri 
"takdis.. etmiştir. Bundaa eıoııra, 

&ehrln Jdliscslndc, dJni iyin yapıl· 
mı!J ,.e Uo kere do tamamlaaao 
alkAh soa.a ermi,tlr •.• 

PrCD!tCS Kira, 80ll Rus pn I• 
kinci Nlko1anm o~u btlyUk Dtllr 

Slrllln lcrudır. 
lhtilf.ldcu sonra, ~'artık hanOOa

lll'DHl dünyanın her taratma da
lılaa efradından diğer biri otaa, 
büyük Dü!}CS Marya, amca.~mm 

ku.ı prens Ktranm ovlcnınesl mll· 
nascbctlylo bir yazı yaı.mq;tır, 

Prenses Marya, lhtiliUdcn SODn 

Amerlkaya gltmlt \'e orada yer
l~mişttr. Bugün tanmm11 bir ga. 

~ctecldlr. 

PrC"nscs Marya Rus ve Almaa 
hanedanı arasmdald müoascbat
tan, prens J.'erdinaru.o ,.e prenscı 
Kiranın hAyatlntlan bahffederkcq 
~ufalan an!stıyor: 

Rusya i~o Prusya, Napolyoııun istila si
yasetine karşı ikisi do ayrı ayn mUcadc

lo halinde idiler. lki memlebtin hüküm 
dar aileleri araamdaki ilk milnaaobet do 
on dokuz,,ctıcu asrın başlangıcında teessilsı 

etmiştir: 

Prusya istila olunup tv.mamiylo mahvol· 
mak tehlikesine dilşUnce ınemlekctlnin. 

başında bulunan cesur hükümdar, gilzol 
kraliçe Lub: Çar Alelu>andr da kendisi i • 
çln en fcdnka~ ve en §Övalyccc blr isti -
natgah bulmuştu. 

Ondan blr ild sene sonra, kt'aliço ı.uiziı\ 

kızı pro~ Şarlot, Çar Alek.sandnn kar
d~i birinci Nlkola ile evlencrok, Rus tnh· 

tına çıkml§Ur. 

Bugi),n ovıenenlcr, 1',erdinıuıd ile Ki
ra doğru~~ doğruya bu izdivaçtan ıwıon 

cıesildcudir • 
Ondan ~ora Rusya ile Almanya am -

ıımdukı .snmiıniyct ayni deı·cccri bir dahn 
lıiç butamaml!}trr. Tam bir MU' llohcn 7..ol-

Prens~ Kira VB Ltd Fcrd.lnıın4 .. 

lerlnlerle Romanoftnr o.rnsnıda biç bir lz • 

divaç olmam.ıştır. 
Uçilncn Aleksandr ile ikinci Nikola dev 

rinde iki memleket arasında soğuyan mil · 
nasebat, ancak 1905 do biraz dilzelm~tir; 
Alınan veliahdl, prenses Sesyel ile evle -
niyorJu. Preııses, ana tarafından Rustu. 

Prenses SeBil, bugün Kira Uo ovıe -
nen Prens Ferdiuamn annesidir • 

Bundan birkaç scm:ı evvel, hir gnzote~ 
cilik işi dolayısiyle Berline gitmişti. 

Ilillcr iktidar mevkilndo bulunuyordu. 

r'aknt ordunWl, krallığı yeniden lmnnalr 
fikrini beslediği söyleniyor, hatt.ii, mem -
Iekctc yeniden Mltanatı getirmek için bir 
bUkQmet darbesi lıazrrlandığmdnn bahso· 
lunuyordu. 

Bunun fizerlnc, prenses Sesi! ile gö~

mck istedim vo kendisine lınber vcrdhn. 
Soğuk bir sonbahar günU Potsdnmda idlm. 

Kö.~lrlin bahçesini san ynprnltlar kapla
mış, dm'nrlart sarı güneş ~lan yaldızla 
rnnkta idi. Bana lmpıyı beyaz ceketli bir 
hizmotı;i açtı vo heni ömründe blr d<"fa 
gl5rmernlş olmakla beraber, yerlere kndar 

iğilerck selamladı. 

&mm, beni preruıcsin m:ıiyct kadınla· 

rmd311 biri kUtUphaneyc aldı. Bimt sonra. 
dl~er bir kapıdan, içeri pr('nses Scııll gi -

riyordu. Bana doğru kotlannı uzatınrş, ge.. 

liyordu. 
Birçok Ruslarm fotoğrafları vo birçok 

Rus tabloları asılı bulunan salonda ça) la· 

mnw iııerken mü11tcrck hntırnlnrnnız can·· 
!anıyordu. 

Fakat. ben artık Aınoriknh bir gazete
ci idim. Buradaki ziynreUmln gayesi pek 
de menfaatsiz değildi. Hemen kalemimi, 
kAb'ldnru çıkardım ve konuştuklnrımızı yaz. 
mağa başladım. 

"Mülakat,. bittikten sonıa eski gUn -

!erden ve daha ziyade, bugilnkil hnyatla -
mnızdan bahsettik. O bana, başkanı bu .. 

iunduğu hayır milcssesell.'rinl. Y<'l4Jlirdigt 
çocuktan anlattı. 

Prensesin küçük oğlu Lui Fı•rdlnandı 

tanırdım. Amerikndıı, prk de lınklı olarak, 
büyllk bir eahretl vardı. 

Prens, memloketinde ve aile çatısı al
tında kalmakla., hayatı öğrcnemtyeccğini 

nnlamış, bilyük bir hamle ile ileri atılmqlı. 
Bu hayata atıll1' birdenbire ve çol: mUş -
kılıltlı olmuştu. 

Lui Fcrdinııncl ilk olarak, Dctroltdcld 
Ford otomnbil fnhrikıısmdn çslı1'mnğa bat4 
lamıştı. Bir giin, Fordla g1Sr0şmcye gel -
miş olan cnki bir Alman hUkClmel adamı, 

(Sonu t! inr.i ttay/aila) 
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Yazan:--------

Luici Pirandello 
Çeviren 

Muhsin Eke 

· M ARKIZ De Borgi, ölümünden bir-
kaç ay önce, bir senedenbcri göz

leri görnıiyen oğlu Silviyoyu göstermek 
için Dr. Falçiyi getirtmişti. Annesi, bu za
vallı delikanlıyı ltalyanın ve Avrupanın en 
meahur doktorlarına muayene ettirdiği 

halde, hiç biri Um.it \'erememi§, 11epsi de 
onun tedavisi gayrikabil bir "glaucome,, 
ha!talığmıı müptela olduğunda birleşmiş -
lerdf. 

Dr. Cuniyo Falçi, "Ophtalmologie,, kli
niği direktörü, dalma yorgun ve dalgın 

halde görünliııUnden mi, yoksa saki silu
etinden dolayı mı, bir tilrlli kimsenin ne 
emniyetini, ne de tevecci.lhUnü kazanmış-

8 - l\UHUN1ın lfo\VE8t 

t..ı. Bunu kendisi de biliyordu; buna rağ -
men halinden memnun görünüyonlu. 

O, Markiz De Borgi tarafından çağrıl -
dığı zaman, hastanın gözlerini uzun uza -
dıya ve dikkatle muayeneden geçirmi§, 
Markiz tarafından oğlunun malliliycti hak
kında verilen izahata ve diğer doktorlann 
fikirl e rine hiç ehemmiyet vermez dav -
raıımıştı. 

"Glaucome,, mu? Hayır! .. 
Bu, daha ziyade "Katarakt" m çok na

dir rastlanan garip bir tezahürilnc benzi -
yordu. Fakat bu dertli kadında, tamamile 
emin olmadan en ufak bir ümit uyandır -
·nnmak için, bundan bahsetmekten çekin-

miş, acaip vak'a klll'§ISIIlda duyduğu 5id .. 
detli alaknyı gizliyerek, yalnız hastayı bir .. 
kaG ay sonra bir daha görmek arzusunu 
ortaya koymu§tu. 

lki ay sonra tekrar villtıya döndüğü 

zaman da, kimsenin geçmediği bu tenha 
caddede umulmadık bir kalabalıkla kal'§I .. 
laıµn13tı. Bir gece önce, Markiz De Borgi, 
birdenbire ölUvermi§ti. 

Şimdi ne yapmalıydı? Kalbine biraz ü
mit verebilecek bir anne artık mevcut ol

. madığma göre, hiç olmazsa, bu umulmadılt 
· felaket kal'§ısmda bir kat daha sarsılmış 

olan biçareyi teselli edemez miydi? Dok· 
tor, villfuun kapısını çaldı. Uzun süren b~ 
beklemeden sonra da, siyah elbisesi içeri·' 
einde gayet ciddi görünen sanşm, genç 
bir kadın, kapıyı açtı. 

Olenin refakat kadını olan bu san~m, 
genç kadına, Dr. Falçi, derhal ziyaretinin 
eebebini anlatmağa girişti. Fakat, birden 
itimatsrzllğını zor saklıyan bir sesle, sözü 
kesildi: 

- Gençlerde de 'katarakt,, olurmuş, 

demek! 
Dr. Falçi, kar§ısındakinin gözlerinin i

çine bakarak, müstehzi bir gülüşle, §U ce
vapla mukabelede bulundu: 

- Neden olmasın? Aııık oldukları za
man, gençler dalına manen "katarakt,, o
lurlar. Fakat ne yazık ki, bazan böyle 
maddeten de oldukları vaki! 

Genç kadın, deli.kanlının bugün içinde 
bulunduğu şartlara göre, kendisine her .. 
hangi bir §eyden bahsetmenin imkansız -
lığını ileri sürerek, ancak aradan bir müd
det geçince doktorun ziyaretini haber ve .. 
receğini ve onun da herhalde doktoru ka• 
bul edeceğini söyleyince, doktor, oradan 
ayrıldı. 

Arndan üç ay daha geçmi3, fakat Dr. 
Falçiyi çağıran olmamıştı. Kendisine ba -
kıcı ve kitap, gazete okuyucu olarak genç 
Markinin yanında kalan Lidlya Venturi, 
doktorun daha ilk ziyaretinde, Markizin ü
zerinde pek iyi bir tesir bırakmadığmı 

hatırlamıştı. Fakat doktor, şüa Umldinden 
o zaman bir nebze olsun bahsetmiş olsay
dı, Markizin hakkındaki hissiyatı bambaş
ka olacaktı herhalde. Lidiya Venturi, bu 
ciheti gözönUnde tutmağa isteksiz, yalnız 
ihtiyar kadının cenazesi ortada. dururken 
yaptığı bu ziyaretten dolayı doktoru şar
latanlıkla ilham ediyordu. 

Defıkanlıya gelince, o, artık talihine 
boyun iğmiş gözüküyordu. Birdenbire an
nesinden ayrılmak, ona güzelliğinin ver -
diği karanlıklardan daha korkunç gelerek, 
hiltün mahlukların karşısında k ö r 
bulundukları başka karnnlıklan da ruhu
na indirmişti. o karanlıklardan, normal 
gözlere sahip olanlar, etrafı ihata eden 
§c:..ıerc bakarak kaçabilirler. Fakat o! .... 

Hayata kar§ı gözslizdli. Şimdi öllime 

karşı da köleamlşil. Annesi, onu korkunç 
bir yalnızlık içerisinde bırakarak, daha 
_çıplak, daha soğuk, daha. koyu karanlık -
larm içerisinde sessizce kayboluvermişti. 

Birden nereden geldiğini bilmediği son 
derece tatlr br ses, hoş bir ..:iyanıı:ı gibi, 
jçerisinde çırpındığı çifte lorıluğu aydınlat
mıştı. Kendisi için Lidiyn Venturi yalnız 
bir sesti. Annesi son giinlerinde onu ken
disine çok melhotmşti. Zeki, münevver, 
nazik, ve iyi kalpli oldu6'UDu, kendisine 
kal'§I gösterdiği ihtimam ve verdiği te -
sellilerden anlıyordu. Markiz, Lidiyaya 
kendisini hizmetine aldığı zaman nnnelik 
hissinin verdiği bir hodbinlikle, oğlunun 

genç kadının ynnmda br nevi manevi te -
selli bulmasını hoş göreceğini ihsas elmiş, 
fakat Lidiya, kırılan gururunun tesiriyle, 
gayet soğuk bir tnvır takınmıştı. Lakin, ö
lüm gUnU Silviya sapsan güzel çehresi ile 
ellerine kapanıp "beni terketmeyiniz,, diye 
ağladığı zaman, bliyük bir merhamet ve 
şefkat hissiyle, kendini ona hasretmişti. 

Kız, çehre itibariyle glizel sayılamazdı. 

Fakat dinç ve biçimli bir vücudu vardı. 

Hele sesi, anlatılruruyacak derecede tat
lı bir ahengi olan sesi, kibirli ve biraz da 
mağmum çehresi ile büylik bir tezat teş
kil ediyordu. Sesinin sihirli tesirini Lidya 
)tcndisi de anlıyor, Silviyonun usnnınadan 
sorduğu suallerle kendisi hakkında bir fi
kir edinmeğe ~alıştığını da biliyordu. Bazı 
zamanlar aynasının kal'§ısında Markinin 
karanlıkları içerisinde kendisinde tahayyül 
ettiği hayali çehreyi bulmağa uğraıııyordu. 
Ye sesi de kendi dudaklarından değil, san
ki o muhayyel §ahsm ağzından çıkıyordu. 

Bütün bu hisler, sinsi bir heyecan halinde 
bütün vlicudünü kaplıyor vo delikanlıya 

karııı duyduğu merhametten dolayı ken
di kencfüinden, hatta benliğinden tecerrüt 
ettiğini farkediyordu. 

Fakat sadece merhamet miydi? Yoksa 
merhıımet, mevkilni aşka terketmek üze
re miydi? Genç kadın, zavallı afilin çehre - ' 
sini yüzüne yaklaştırmasına, ellerini tut • 
masına müsaade ediyordu. 

Lidiya için bir karar vermek zamanı 

çoktan gelmişti. Genç Markinin ne uzak ve 
ne de yakın hiç bir hısım akrabası yoklu. 
lstediğini yapabilirdi. Kimseye hesap ver
ıneğe mecbur değildi. Diğer taraftan her
kes, Lidyanm bu adamın felaketinden is
tifadeyle, zengin olmak ve Markiz unva
nı kapmak istediğini ve daha birçok şeyler 
söyliycbilirdi. Fakat dedikodulardan çeki
nerek kör bir adamı müşfik bakımlardan 

mahrum bırakmak; ne derece doğru olabi
lirdi? Bu, kendisi için büyük bir 6anstı; 
blitün vicdanı ve ruhu ile bunu hakketti -
ğine kanidl. Çünkü seviyordu. Onu açıkça 
sevdiğini söyliycbilmek, ona ruhunu ve 
vilcudünü tamamiyle hasretmek .. O, bütün 
feldkctile, güzel, bir genç kız gibi nazikti. 
Ona bakarken şöyle dlişünebilirdi; göre -
nıediğin, kendini tanıyamadığm için ruhun 
istımbının esiri olduğu için, duymak, gör
mek için bana muhtaç olduğun için tama -
mile bana aitsin 1 Fakat, ona kendisini 
tahayylil ettiği şekilde olmadığını söyleme 
mek de. bir hilekarlık, sayılmaz mıydı? Ui
ltin o, kördü; ona bir kalp kendininkine 
benziyen ate§li ve fedakfı.r bir kalp ve gü-

ı:elliğinin hayali Tllifiydi. Zaten pek ae çir

kin sayılamazdı. Güzel ve tam manasiyle 
güzel bir kadın da, kiın bilir, belki felii.· 
ketinden istüade ederek onu başka 5ekil
de aldatabilirdi. 

Tereddüt içinde geçen birkaç günden 
sonra, izdivaç kararlaştırılmıştı. Düğün 

Markizin mateminin icap ettirdiği altı a .. 
ym sonunda merasimsiz, gayet sade ola .. 
rak: yapılacaktı. Evlenme gUnünden bir 
hafta evvel birdenbire Lidyaya doktor 
Falçinin ziyaretini haber verdiler. 

Doktor Falçi, mlistchzi bir tebessUfulc, 

şöyle dedi: 
- Bu ziyaretim de belki geçen sefer

ki gibi biraz mevsimsiz sayılabilir. Fakat 
mazur görmenizi rica ederim. 

- Hayll'! Bilakis! 
Böyle derken, Lidiya gajTi ihtiyari kı

zarmI§lI. Doktor, devamla: 
- Benim gibi hayatını iline vakfeden 

bir adam için bazı hastalıklarin ne kadar 
alaka verici olduğunu bilemezsiniz; dedi; 
fakat, tamamiyle hakikati söylemek lfı.zım
gelirse, fikrimce gayet nadir bir vaka o
lan Markinin vaziyetini unutmuştum. Dün 
bir dostumla konu~rken izdlvacmız habe
rini aldım da .. 

Lldiya sarardı; başilo bir tasdik işareti 
yaptı. Doktor, devam etti: 

- Sizi tebrik etmeme mUsaade ediniz. 
Bu haber Uzerine meslektaşlarım tarafın
dan konulan "glaucome,, te§hlsi ve pek 
zamansız vukubulan ikinci ziyaretimi ha -
tırladım. Markizin vefatı ve sonra da ya -
kmdaki mes'ut hadise dolayıslyle beni ça
ğırmağı unutmuş olacağınw dil§ündilm. 

Doktorun kendisine dinlettirdiği bu iğ· 
neleyici sözlerden sinirlenen Liaiyo, sert
çe: 

- Hayır, diye mukabele etmişti; si • 
zin ziyaretinizden sonra Markizin, oğlunun 
şifa bulması hakkında hiç bir ümidi kalma
drğmr pek iyi hatırladığımdan ... 

- Fakat ben, Markize oğlunun hasla -
lığının bence ... 

- Doğru; bana ıöylemiştiniz. Yalnız 

bana! 
- Bütün bunların ehemmiyeti yoktur. 

'.Asıl mühim olan, Markiye ziyaret sebebi • 
mi söylememiş olmanızdır. Anlıyorum, 

aşk ba§layınca ... Fakat, affınizi dilerl.ın, 

aııkm kör olduğunu söylüyorlar, ya! De -
mek siz de Markinin sevgisini bu derece 
şiddetle arzu ediyorsunuz! 

Lidiya, bu adamın soğuk tarizleri ka.r
§ısmda mağrur bir vaziyet taknıarak, dur
du. Çirkin bir §Upheden kendini Sfyırma • 
nın mümkün olmadığını kesti,nnişti. Fa • 
kat, kendine hakim oldu ve zahiri bir sü
kunetle sordu: 

- Demek tedaviniz sayesinde Marki
nin gene gözlerine kavuşacağı hakkındaki 
fikrin izde Ula sabitsiniz? 

- Biraz müsaade buyurunuz! Rabbi
miz gibi her şeye kadir değifun. Geng 
Marklyi bir defa muayene ettim. Ve 
"glaucome,, te§hisi hakkında bende şüphe 
uyandı. l§tc; eğer zannettiğim gibi nişan .a 

lınızın iyiliğini arzu ediyorsanız, Umido in· 
kılap edebilecek olan bu ihtimalin sizo ye· 
teceğini sanıyorum. Fakat ikinci muaye • 
nenizden sonra bUtün ümitlere veda ıa • 

zımgelirse, bahtına k\ism\i§ 'b\r nihu, \\i 
zwnsuz yere azaba sokmuş olmıyacak mı• 
smrz? 

- Hayır! Çağrılmadığım hnlde gelme .. 
ği doktorluk vazifemden saydım. ÇünkUı 

burada yalnız tıbbi bir vaka karıµsnıda de
ğil, dalın eheDJmiyeUi vicdani bir mesele 
karşısında bulunuyoruz. 

- Benden §Üphe mi ediyorsunuz? .. 
Doktor Falçi devam etmesine meydan 

bırakmadı: 

- Siz Markidon ziyaretimi sakladınız. 
Beni dinleyiniz, bu, benim için bir §eref 
meselesidir. Eğer Marki Kliniğime gelirse, 
orada fennin yapabileceği btittin ihtimamı 
görecek ve ben mukabilinde hiç bir §CY is
temiyeceğim. Menfaat kaygısından tnma
mile azade olarak yaptı!;'1ID bu teklif kar
şısında artık Markiji görmeme mani ol • 
nıazsmız, snntrım. 

Lldiya, birdenbire ayağa kalkmıfJtı. 

Doktorun yüzü gene eski halini almı§tı: 
- Bir dakika; detii; Markiye evvelce 

geldiğimi söylemiyeceğim. BiUUds eğer ar
zu ederseniz, izdivacmızdan evvel bilhssa 
beni ricale davet ettiğinizi söyllyeceğiın. 

Lidiya, mağrur bir bakt§la Fnlçinin 
gözlerinin ta içerisine baktı: 

- Hakikati söyleyiniz; dedi; hayır, bu-
nu ben söylemeliyim! 

- Bana inanmadığınızı mı? 
-Evet! 
Doktor omuzlarını silkti ve gülümse .. 

dl: 
- Bunun size zararı dokunabilir. Böy

le bir vaziyeti arzu etmem! !sterseniz, zi
yaretimi dliğünden sonraya da brraknbi • 
lirim! 

Doktorun bu zahiri alicenaplığı Jtarşr

smda kıpkırmızı kesilen Lidiya, heyecan • 
dan kısılmı§ bir sesle, "hayır,, diyebildi. 
Ve bitişik odanm kapısın iterek, doktora 
yol gösterdi. 

Silviya Do Borgi, odasında sabırsızlık
la bekliyordu. 

- Silviyo, işte Dr. Falçi ! Aramızda u
fak bir anlaşamamazlık vardı. Onu hal .. 
lettik. Hatırlıyor musun; ilk ziyaretinde 
doktor seni bir daha görmek istemişti. 

- Evet, doktor, bunu pek iyi hatirlı
yonmı. 

- :Fakat bilmediğin bir şey varsa, an
nenin vefatının sabahında tekrar geldiği
dir. O zaman benimle kanuşm.u§ ve hasta
lığının zannedildiği §ekilde olmadığını, hi 
olman flıtiınali bulunduğunu söylemi§tl. 
Ben bunlardan sana hiç bahsetmemiştim. 

Doktor atıldı: 
- Çünkü, o zaman benim sözlerimi 

mliphem ihtimaller Uzerine biraz teselli 
vermek maksadiyle söylediğimi sanmış ve 
fazla bir ehemmiyet vennem.i§ti. 

-Evet, tamamiyle böyle! Fakat, Sll
viyo, doktorun da haklı olarak düşündUğU 
gibi seninle evlenmek için seni kör bırak
nıağı istediğimo zahip olabilirsin. 

Marki; bağırdı: 

- Ya Rabbi! Lidiya, ne diyorsun? 
Lidiya garip bir gülüşle teyit etti: 
- Evet; bu doğrudur; çUnkU, ancak 

bu şartla karın olabllirlm ! 
Delika.nlı; UzüntU ile inledi: 

(Sonu ıe tncı «l!Jfaila.). 

O - J\:URUN'un fT..ıAVE8l 


