
JSTANBt.Jt; - Ankara Caddeel 
Posta kutusu: 46 (latnnbul) ••• ••• 

Telgraf adresi: Kurun - Tstanbul 
Telef. 21413 (Yazı) 24~70 (idare) 

Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 para 

misafirıerımız 

9ıkarılmak ıst·enıyor ymda bir çay ziyafeti verildi 

Vatanııer dün iskenderunda merkez bınaıarına 
garip bir bayrak çektiler 

U1eJeciler, sancağ1n Suriyenin bjr parçası 
olduaunu ilan ettiler 

~derun, 12 (Huusi) - tt- medlğl takdirde Hata7 baynğı mıştır. Ga7elerl Bat.a,cıa bir kar· 
~"~ P&rtlslnln Hamidi1e çekeceklerlnl sö7lcmişler, bundan gaşalık çıkarmaktan ibarettir. 
~k-_e.dııdeki merkez binası sonra bu acalp bafl'&k lndirllmlş- Antakya, 12 (Hmnal) - Cenev-s çOk garip bir barrak tir. re konuşmal&rmda partizanların 
' lan .Yansı elfab, J&r11ı Antakya, 12 (Husus1) - Use- llgaın ve sUAhlarmm istirdadı ka· 
... ~ bu bayrakta "lltlba· · becller kongresinde Sancağın Su· rarlaştırılpıış ise de aradan 25 ""''l\r '' dlınlesl 1a7.ıhdır. Hal- rtycnln bir pa~ası olduğunu UAn gtln geçtiği halde bö7le bir hare
~ 1ıQ k evlerine Hata7 ba1ra\9'.:. Çekilnıesı fasak edilmiş- etmişlerdir. Türk düşmanlığl ile kete geçilmiş değildir. Dağda ge· 
·,~ "rrt .,._, llltlsaade verilmesi nze. maruf HMan Cebbare partinin zer gibi etkira JafafetlJ herlOeı 

-........::::: tlt kUtlP~I de bn hayrak in· ~enel st>krotertltlnl de üzerine al- sokaklama dolAŞmaktadır. 

P~,-----.-~0·-.- 1 d • flı•• a.ı .. ı., a a a 1 y e 
fll:Cad !:en~n 
~~~~~~~!7ı.. Dün ·parlamentoda 
ş~-:ı~::::,.: hükümetin beyan-
\L..~ q, llleoıleketbl 91 mJl7on 

~ te dQJDan 7aptJimclaa • • k d 
~~ ... "tt.e ....... ıarm 9Öalerbıl nam es 1n1 o u u 
........ ~...,: bq felqlde JAD&D Te 

~ G, }(Jel'bı hakiki kqmetl tl· 
._ ~ 1'1ııllf; tezek'ln yakı1dıfp 
~' 1-~'k kıymetinin tarla 
-._ .._, \ınneunden daha llsttln 

.... s';"•e111.1şıık; sonra h&dlse
ıı,~ ... .;:tııı.ıda beraber ekono-

bt ı...ı'llld 11 -rurt ve tabii mahl· 
~ it~~ Qhna ltaret etml,ttk. 

'"" ""-' 11:,~ bu mesele m«-mle
~~-~1-.ı """UIR&Unl (Ok rakm· 
G. ~' :_ll'dı7<J gibi ekonomi 
t.l .... ,'tt '-•b Yat pahahblJ berin• 

1ıt ~ te~llldlr. 
~~;_'1. etiııln getlrdlil ecne
~'-tı "'1b 4 1ladoluda kö7llllerln 
~ -..!1'ı •t ""lertn kıymeti rektn 
Ge tıi';1e._ı.,.t1llll1on Ura11 buldn~
~' ~· llq hf!Sabı yanarken 
~ ~ hPe1e en çok wı5 para 
~~"11P. Rft1bnld Anado
~ .J"Pk vll&yetlertndekl 

e bir kilo atn'htm· 
ASIM US 

ş (Sonu: Sa. ı sa. 5.) 

'
1
)a Pin öldü 

Fransanın menfaatlerini her 
nere je o·ursa olsun müdafaa· • 

ya azmetmiş bulunuyoruz,, 
HA ' ftmel evv~lce alanmış bUtDn siyasi 

tuabbUt erine rla)'et ed~cektlr 
Parla, 12 (A.A.) - Daladiye bu -

gün öğleden sonra ağzına kadar dolu 
olan mebusan mecllsinde hUkUınetin 

beyannamesini berkesin derin dikka
ti araımıda okumuştur. 

Beyannamede bWdmıetin milli se -
li.met hususunda memleketin azmini 
temsil eylediği bildirilmekte ve par -
limento ve millet, vatanın ve sulhün 
mUdafaasma davet olunmakta milli 
müdafaanın bugün aakerl teşkilAt çer
çevesini qtığı, bUtUn mıµi, ikbsadi, 
içtima! ve siyasi meselelerin emniyet 
meselesile sıkı sıkıya bağlı bulundu • 
ğu ve memleket selAmetinin bir kili 
halinde mevzuu bahis olduğu kayde - ! 
dllmektedir. 

Beyannamede deniliyor ki: , 
Milli mUdaf aa, sağlam bir parayı, ' 

ve hiç bir zaaf alameti göstermiyen 
maliyeyi Utizam eder. Milli mildafa -

(Sonu: S4 . .J. sa . .J.) Yeni ll'raMtz Başvekı1i Daladiye 

Divrik cevherinden 
• 

Maden enst:tüsünde Uk Türk 
cZemiri a~<ıtıldı 

Ankara, 12 (Telefonla) - Bugün 
Maden Tetkik Arama EnstltllsU lza
behaneslnde ilk defa olarak Dtvrlk 
cevherinden TUrk demiri akıtıldı. 

150 derecede narıboyza ballnde a
kan demirin kalite itibariyle birinci 
sınıf lşveç A kalitesine muadil ol
duğu teablt edildi. Dlvrlktekl ser
vetin as~:ırl on beş milyon ton oldu
~u hE>saplrındı.ıı.ma ~öre. h11 mllttar 
demir endUstrlmlzln 30 senelik ihti
yacına tekabül edecekUr. 

Bundan başka gene Malatya civa
rında Hasançeleblde ikinci ve zen
gin bir demir cevheri bulunmuştur. 
Divrlktekt demir istihsalinin Fırat
tan faydalanarak yapılacak elektro
metrl tesisatı ile daha ucuza mal e
dilmesi ne çalışılacaktır. 

Dl~er taraftan Bulgardat"ı maden
lerinden Mad~n Arama EnRtltUsU lA
boratuYarlnrınrta tlk 9ltmlar da çı
karılmış bulunuyor. 

(BonM Sa. .J 81&. 1) 

Vstte: Balkanlı mi8a/irlerden bir grup. Beylerbeyi sarayının 801mİ1ann
cla. Altta: Misafirler sarayın kapısı önünde. 

Balkan Antantı ekonomik konse
yi ile Balkan matbuat kongresi A
zaları dUn sabah Yıldız S3;rayında 

komisyon halinde toplanarak mutat 

mesaiye devam etmiş, öğleden sonra 
otomobillerle Dolmabahçe sarayına 
giderek tarih sergisini gezmişlerdir, 

(80flu m; .J • B& ~.J 

Bataklıktan 
imparatoriçeliğe 

. . . . • Dev yapili adam diğer kolunu da onun beline sardı, kalınp göğsüne ~ 
pqtlrdı \'e aodaklarmı aradı. 

- Kaenyos dtlrl Beni dlnlel Kocam bizden §liphelcnlyor. 
- Onu köpek gibi öldürmek isterim ..... 
- Sası ... . 
Ve sonra Ksenyos tekrar kadmı sardı, blraz daha ileriye, c1aha karUlıP 

götilrdil. 

Kad1r c3n Kafllnın bu tarihi romanını 
ikinci sayıfamızda okuyunuz 

(JWıkdn peşinden : 

Ha, vanları gençleştirme 
Amerika pnrlAment.osu bir meselenin halli ile me'şgüıdllr; bey. 

nclmllcl bir sulh \'e harp işi ohna makla beraber bir türlü karar verile
meyen bu mesele Teksas hUkümctl •lahlllnde san•at icra etmekte bulu
n:Ln bir bl\ytarın hay,·anlar, atlar üxerlndo bedllğ (estetik) cerrablt 
usulitnli t.athlk ederek hlnlercc dolar kazanmakta olmasıdır. 

Vakıa insan yüzündeki kırıı:ıkları gidermek, kırk 7aşmdald bir 
kadını yirmi beş 7aşında göstermek tçln kullanılan bir usultlıı ba7· 
,-anlara tatbiki ile on beş yaşındakJ bir .atm diş]erlndekl . kırıkları 

dtueltmek, \'llcudunclald bunışukluklan gidermek, burnundaki ak lal
lan bo7amak suretiyle beş yaşın da göstermek al'ftSlnda mahlret(e bir 
fark var mıdır? Birinci usul, ne katlar masum ise, ikinci amell7e de 
o kadar kanuni olmak IAzun değil midir? 

Yalnız kırk yaşındakJ bir kadının yirmi beş yaşmda bir geno 
kız görllnmcstnde cemiyet tçln bir zarar yoktur. Fakat on beş raşmda
ld ihtiyar bir at beş yaşında bir k8he1Uln gibi gösterilerek yüksek ft• 
r•tla satdmca bunu alan adam, dehşetli bir hlle7e kurban olmuş d~ 
mektlr. 

Bunun lc;ln birçok Amerikalı çlftc;ller toplanarak Amerikan me
buslar meclisine istida vermişler. Telucas'da lhtl)·ar haJVanlan cerrahi 
ameliyesi tle gençleştiren baytarılan şlkAyette buhınmuşla~. 

EJ;er hayvantan gençleştiren lle bualan sat.an afhl adam ols&7-
dı, bu har Jketln bir sahteklrhk olaca~da hiç şüphe edllemezcJi. Fa· 
kat bedii cerrahi nsultınll hayvan lan tatbik eden adamm bqkunu al• 
datmak nl7eUyle ameliyat yapmadıtr mc1dandadır; oaun hareketi J'af
lı bir kadını genç ptermek tc:ln amt'iliyat rapan oparatörden farkslz. 
tlır. Hatt.A hlr hayvan sahihi hll" mutlaka baş'kamıı ald...,.. lliyetlJ"
le ntl tlzerlndc ~en~l<>şttrme amr llycfd yAptırmaz. Amell,eden lııll' ... 
man ı.nnra hflrhanttl hfr lhth·a( ııınvld ile atını utmaıta kaPaP Termit 
olablllr. İtte Amerika mecllslnln karar vermekte zorluk çektlll mi• 
blm mesele budur. BASAN ~Yıl 



----- -BATAKLll'TAN ~ 
'~"iMDARATORICELlbE 

N~.2 Vazan: IKacdJDrcaırl1 Kaflı 

- DınıkU kısmın laiüa8aaı -
•••• Vakit geceyaruını bir hayli 

•ermlıtl. (illtıkçe koyulu,an kurun• 
lık içimle kalın ku;J1lur, demir ı <lr• 

maklıklı J.:llrük pem·erelcr ancclo ıt• 
ıllcbiti11or<lu. 1Jeri11lerıfr11 aro ıııru 

aıılan kDkremeleri, l•aıılan hmllılu· 
rı. kurt ulumaları, filluin 11nlul 
lekmtleme11lnden çıkan ıeııltr 11ell· 
11ortl11. 

Odalardan birinde, llikrııla ve 
kora11 Almr11011, ku1111111uorl11rdı. 
Kmlın J.:ora:ı ına karşı olun lltrytm 
misali ıac/alwtinden bulıstdl11ur, 

•eni, 11alnı: ııenl •t'vluurum, <liuor· 
du. 

Nlhnuel lkfıl dt uoru11n. ualnba 
a:amlılar. Akacuo,, der(n Pt hor11l· 
tulu ltlr uukuua dalmıştı. Mlkrıılu 
koraıının uuudu{Jımu kaunal 11elfr· 
diklen ıonrır umınıc 11uvaı d~rııldu. 

'foroandnn ııurrldı. 
Tanı b11 ırırmln J.:arıı linnndt dt'• 

ınlr, kaf edl lru:ulukta kor parça11 
.,bl iki küçük 116: 116ründu: 

Genç kadın elini ona doğru aalladı. 

ÇekUmealnl anlattı. 
Sonra IOD defa lı:ocaaına baktı. Ayak· 

larmm ucuna basarak kapıya do~ yU

rQdil. StırıUyU yavae yavae çekti, sonra 

1iJıe ayni yavqlıkla açtı. 
En kUçUk bir gUrültU bile çıkmadı. 

kendi kendlnJ beğendi : 
- 8'1rgtly0 de menteaelerl de lyl yal· 

Jlmıpn! 

Diye dtlfllndll. 
Dıpn çıktı. Kapıyı açt.1. SllrkUyU de, 

cleınlr b!uU delikten ellnl uzatarak, 
eakl yerine &etlrdi. 

Uzunca boylu, gento omuzlu, lrl ve 
ıenç bir adam ona doğru iki adım attı. 

Once elinden, eonra belinden tuttu. Fı
mlt.ı halinde çıqtı: 

- Beklemekten u daha lSlecekUm. 
Sırtında. dizlerine kadar inen kuıa 

Jtotıu, koyu renk blr gl5mJck vardı. 0-
mw:başlan, etc1·leri yer yer yırtılm13tL 

Belini, kU&ak yerine bir urganla Bık· 

IDJltl. 
Bat ve a:,ııltlan çıplaktı. lnce bıyık

lan ve seyrek sakalı kapkara, saçlan 

kıvırcıktı. 

Karanlıkta bUsbUtUn lrilc~lyor, Her· 
ktil'U andırıyordu, 

Mikrula kend.Jslni onun kollarına bı· 

raktı. 

O dıı dlzlerine kadar bile inmlyen dal
b bir gumlek giyıntştl; belini lnce bir ku
pk atk.lyordu: ay&kları çıplaktı; dalga
lı kumral saçlarını bir sicimle ensesinde 

toplam 13tı. 
tJrke kblr sesle tısladı: 
- Herif u.> umadı ki... Bu gece bir tu

haflık vardı UstUnde ... Sokulup duruyor
du bana ... 

Dev yapılı adam diğer kolunu da onun 
beline sardı. Kaldırıp gtiğsilne yapışur

clı ve dudaklannı aradı. 
Fakat genç kadın bu sefer bqım çek

ti: 

- "":.ır ... Sono ne sl5yllyeccğim, bak! 
Ben korkuyorum! 

AdAtn dinlemı.> ordu. 
Kndm elleriyle onun göğsUno dayan

dı: 

- Kaenyoı beni dinle! Kocam bb· 
d~n fUphclcniyor. Ona eöylemlşleı mi? 
Yo!:sa g8rdll mil? Seni kovdurmak lsti

yormnı! 
Kaenyoa sevgUl!l:ıl yere brraktı. Son

ra omuzlarmdan tutarak gözlerinin içi.ne 
bakU ve sordu: 

- Kovdurmak mı lsliyormue? 
. Mini mini bir el o kocaman ve bir an· 
da köpürmilş olan ağzı kapama& istedi. 
Fakat bunu başaramnd.. 

- Onu kopek gibi öldUrUrilm ! 
Bu sefer genç kadın elinin yerine ağ· 

lllU uzattı. 

Kaenyos soluk soluğa, tekrar onu sar
clı. Biraz· daha Ueıiyc. daha karanlığa ıö
türdU. Artık hiç gürUnmUyoı lardı. 

Solul:'ar ve tuhaf sesler kesilince rı

mldamağa başladılar: 

-Hakkı da yok değil Ksenyoa ! DUn 
1abah gittin. tuıcak akşama geldln. Hal· 
bukl ynpacağm iş en çok bir saaUıku. 

Trlton'da çingene larovaa"ı ~'lracak

tm. 
- ParovM evinde yoktu. 
- Hemen dl5nerdln ! 
- llıekledJttm iYi olmut. <;ok r:ec;me-

dea ~ -lQ. ll'akat benlınle gelmedi. 

- Niçin? 
- Gecen ay da bir buta ayı için ça· 

g~lar; iyi etmit. fakat umduğu pa
ranın yamını bile vermemişler. Hem 
"ben ayınm kuduracağnu ne bileyim, 
kudurduktnn sonra anlarım!., diyor. 

- Aptal çingene! Kudurduktan sonra 
ben de bilirim. Her neyse, kocam •eni.n 
geclkmcno bqka bir sebep olduğunu 

söylUyor!. 
-Yolumu kaybettim. Triton dedJğt

nlz bir koca ıeh ln öteki ucundaynıış 

Pek•"""D kapısmm ağzında... Niçin ge
cikmişim acaba? Ne ı.annediyoımUf oT 

Mlkrula uzun blr nefes aldı. Sonra çıp
lak ve in : e kollanru JKıvgillslnln boynu
na doladı, dizlerine oturdu: 

- Şey ... Ben lıwım.ıyonım buna ama, 
eöylUyor lfte ! Sen sanki fena kadmJara 
gldiyormU§sun! Burada kazandığın bU

tlln par'an o bataklarda (larcıyoımlll· 

sun! 
Kaenyoa yere tWdlrdll: 
- Ayı suratlı alçak berlfl 
- Sus, yavq! 
Kaenyoı kendlnl tuttu. Fakat kızgın

lığı bir tllrlU geçmiyordu: 
- Burada ne kaıanıyormueum? Val

lahi, ne veriyorlarsa sağ elimle alıyor, 
sol elimle sana uzatıyorum, l41knıla! Se
ni o kadar sevtyonım ki ben ... Artık da
yanamıyncafmı ! Herif lı:ıataıuyor! Ben 
geleli ayılar daha beıW. daha ualu ! 
Stavralcyoe beğeniyor ya. yeter bana. .. 
Kocamış, mlııldn blr köpek gibi botac&· 
inn onu. l<andl yerine ıeçlrlrler diye 
korkuyor da onun için kovdurmalr llU
yor! 

- Onun için delU .. Hem onu bu ka

rardan vazgelrdlm: senin ualu oldu· 
tunu aöylodlm. "Fena kadmlara llt
mea ! ,. dedim. Hiç klmaenln bu azgın 

hayvanlarla senin tadar bqedemlyece
ğlnl 815ylcdim. Korkma, yatıştırdım .. 
Vaıgeçtl. Hem onu iyi tanımıyorsun, 

çabuk unutur! Sonra bir aey daha var .. 
-Ne var? 

- Bizden de ıllphelenmlf. Ben onu 
aevr;ıtyonnu:ısum! iki aydanbert 10ğuk 

duruyormUBum da farkında olmuyonnu· . ~ 

ıuın! NaaıJ sevebilirim? Fakat ne ya. 
param? Çocuklarım var. Akaçyostan ba§· 
ka klıruıe onlann kahnıu çekmez. 

- Mikrull\, sen Vaslllaa olacak ka
dınsın! A)ı koynuna dUeen perid<'n J'.,r-

kın yok. Ab, seni kurtarmayı oka ... _ Jt· 

tlyorum ki ... Aptal herif, işini bilmiyor. 
Ben onun yerinde olaam şimdi zengin 
olnnım. Parn\'88 ta Stavrakyos da böyle 
söylUyorlar! Namuslu olacak zaman mı? 
Ayılar hergUnkU etin yanamı da venıen 

ölmezler! Blrill ölllnce yenisini alırken 
Parovasla antqsa değerlerinin yansını 

paylaşabilirler. Ah, çocukların olmaaa! 
Astaryoa sankL. 

Bir aslan kl5kredl. 

lkisl de bir anda doğruldular. 
HırılWar çoğaldı ve birkaç kırbaç pk 

ladı • 
- Bon gidiyorum. Sabah da olnuyorl 
S08ler kesildi. 
Kaenyo11 genç kadını tutmak latedl: 

- Daha vak.it çok.. Bak ne diyece-
ğim, artık bu Akaçyos ara~n çıkmalı! 

- Hayır, hayır .. HenUz vakU değil! 

Sakı:ı ha! 
Sevgilisinin pençesinden 8Jyrlldı. 
- Dur, gitme! ... 
Genç kadın uçan blr karalU gibi du· 

\'tU' boyunca uıakla§tı. Sonra blr kapı a
çılıp kapandL 

Bozayı, ağzile çenelerini her yarımdan 
saran denıir burunluğun ardında dişleri
ni gıcırdatıyor: Akaçyos horluyordu. 
Mik.rulanın kafaamm içinde sanki bir ka
sırga vardı : Biribirinl boğan )iUşlincoler. 
blrlbirlnl kovalıyan karaltıla; anafora tu
tulmnş gibi savruluyordu. Kendisi de on

lara katılmış gibi aenıemlemlşU; uyudu. 

-D-
STAVRAKl'OS 

Akaçyos korkunç bir homurtudan u
yandı. Bozayı gene lı:ımı13u, zcnclrini 
şangırdntıyor, kapıya bakıyordu. Akaçyos 
şUyle düşUndU: 

- Kaçmak latfyor gibi. Kuduracak ol· 
sa bize bakardı. Ne istediğini anlamıyo
rum ! Acaba kapı i}ice sUrgülU mil? 

Yattığı yerde hiç kımıldanmadan o 
tarafa göz attı. BUyUyen bakışlan sap
lanıp kııldı. Çünkü kapının demir ka!es-

11 d"ll3''n1o bir ln'"an ytlzll vardı; lçeiiyi 
gözetliyordu. DOğrulunca on.ı tanıdı ve 
aeetendl: (Devamı var) 

lstanbul Birinci Ceza 
Mehkemeai Reiıi Vefat Etti 

lstnnbul birinci ceza mahkemesi 
reisi Saadettin Güre. evvelki gece bir
denbire ölmU§Uir, Cenazesi, bugün sa
at onbirdo Şehudebaşında Vezneci -
lerde bUytı.k Re§ltp:ışa caddesinde yir
mi bir numaralı evinden kaldırılacak, 
Fatih Camiinde cenaze namazı kılına
rak, Edirnekapı haricindeki mezarlı -
ğa g<5mWecektlr. 

Ölümü ger~k adliye muhitinde, ge
rek..adliye haricinde kendini tanıyan -
lar. arasında derin teessürle kargıla -
nan SadetUn Güre. Pazar gUnU meır 
hut au,Ç nöbetçisi olan mahkemesinin 
faaliyetine riyaset etmiı, daireden o 
akşam geç vakit çıkarken bazı dosya. 
lan evinde tetkik etmek Urere bera • 
berinde götUrmUştUr. Pa.znrtesi de ev
rakı evinde tetkikle meşgul oldu~'Ull
dan adliyeye geleme.mi~, bütün gUn 
evinde uğraşmıştır. 

Ogün öğle yemeği yememle. akşam 
llstU biraz hava nlmak üzere sokağı: 
çıkmış, rastgeldiği bir nrkadaşfle bir 
milddet bir kahvede oturmuşlar, kah 
ve içerek konuşmuşlardır. Başında ağ. 
n hissettiğinden bir aspirin slmır 

sonra UşU~eğe başlamıo, eve dönmil§
tllr. Evde istifra etmiı, gece saat on. 
birde Uıerine fenalık gelince, derhal 
Ç!l~nlan doktorun tedavisine rağ • 
men, on blr buçukta hayata gl5zlerlnf 
kapamıetır. 

Verilen rapor, lSJUmUnUn sebebini dl
maği yorgunluk neticesi huımsızlı -
ğın ka.lp Uzerine yaptığı tesir olarak 
bildirilmektedir. FJSaaen kendisi ge
çen yvJardan birinde bir gUn mahke
me salonunda riyaEet künUsUnde bay
gınlık geçinni§, muhakeme celsesi bir 
milddet tatil edilerek, çağınlan adliye 
doktoru tarafından tedavisine çalışıl
mıştı. O zamanki rnhatsız!anmasmda 
da, dimağın fazla mc5gul olma!nım 
tesiri vardL 

ikisi kız Uç çocuk babası olan mer
humun cğlu Memduh GUre. Üniversi
te Hukuk fakültesi talebesinden ve 
lstanbul adliye ikinci icrasuıda kD.tf Po! 
tir. 
• Abidin isminde bir zatın oğlu .ofan 
Saadettin GUre, 1305 yılında Vcliçtc 
doğmuş, Manastır İdadisiy}e Hukuk 
fakültesinde okumu§, 1327 yılında 

Hukuk fakUltesinden aliyyillfill dere • 
cede mezun olmu~ur. 

Bir müddet Selfuıik MUddeiumumt
llği kaleminde, 1326 yılm(\an 1327 yı. 
ima kadar Beyoğlu Hukuk mahkeme
sinde ve ilfımatı §eriye dairesinde mU
lizimeten çalıştıktan sonra 5 Teşrini
evvel 327 tarihinde hakimlik mıııfına 
dahil olarak 27 Temmuz 933 tarihine 
kadar sırulyle Koniçe, Elbistan ve 
Yalvaç mllddeiumumlliklerinde. Gö • 

nen ve Erdek relallklerinde, Niğde is
tinaf mahkemesi azalığında, Karaman 
ve Kayseri Cinayet milddeiumumtlik 
lerinde, Kayseri Asliye ceza reisliğin. 
de, Yozgat ve Konya mUddelumumt • 
tiklerinde bulunmuıtur. 

Bu cinayet mUddeiumumntklerinde 
iken glSeterdiği daf mt ikdam ve ehli
yetinden dolayı lkl defa takdirname 
lle taltlt edllınft, ceza ve ceza usuıu 
muhakemeleri kanunlan h11kkında 

. tetkikatta bulunulmak Uzere Ankara. 
da toplanan komisyona aza ol&rllk it
tirak etmiı. 30 Temmuz 933 tarihinde 
terfian Temyiz m~hkemeal raportl\r • 
lUğUne. 25 Haziran 936 tarihinde Je
tanbul u!iye birinci ceza relallğine 
tayin olunarak, bu reisllk makamında 
irtihali tarihine kadar kalmı15tır. 

Gerek resmt hayatında, gerek hu • 
susi hayatında hal ve hareketleriyle 
bulunduğu her yerde sevgi ve aayğı 
uyandıran bu gayretli ve kıymetli ad· 
llyecimizln umulmadık bir r.aınanda • 
ki ölUmilndcn duyulan geni§ ölc;Ude • 
ki teessüre i<:ten 1ştlrak!e, tı.ilesl men
suplarına. bUtUn yakınlarına ve adli
ye"ilere taziyet bej·an ve kendisine de 
Allahrn rahmetini temenni ederiz. 

B:ıyan Pitardın 
Konferansı Bugün 

1s\1çre Univeraltcsl prof Psörlerln· 
den Bay Pltart•m zevcesi Bayan Pi
tart bugUn saat 16 de fstanbul Kız 

llse!I salonunda bir konferans vere
cektir. Konferansta okul talehelerl 
ve 6ğretmenler hazır bulunacaklar
dır, 

.. 

ıta yanca tr.ibuna gazelesinin 
• 

şayanı dikkat b~r makal gSI 

Aokaradao Roma~ 
6 NiMın tarihli Jtalyanoa Triburuı 

gazetesi ''A.tıkaradan Rom.aya,,, ba§lığı 
altında ~ makaleyi ~retmi§tir: 

lkl tebliğle bildirildiği gibi, TUrkl· 
ye ile Yunanistanm İtalyan impera • 
torluğunu tanımaları Balkan Antan • 
tınm ıubat nihayetinde Ankarada 
yapılan toplantısındaki müzakereler -
de tesbit edilmiştir. 

MUsnkereler esnasında, h!diselerin 
realitesini takdir ederek, birçok mese
leler arasında Balkan Antantı devlet
lerinin siyasetinde 'Milletler Cemlye • 
tinden müstakil olmak prensibi de gö
rii~Ulmüştür. 

• Habeşistan meselesi, mahlm saf • 
halan geçtikten oonra, Balkan Antan
tı için gayri mevcutur.,, Deniliyordu. 
Faşist lmperatorluğunun. Balkan 

Antantının dört azasından ikisi olan 
Yugoslo.vya ile Romanya tarafından 

daha evvel tanmmı§ olması iearet o
lunuyordu. 
Akden~ havzasında milletıerarası 

işbirliğini kolaylqtmnak için Yuna • 
nistnnla Tilrkiyenin Habeşistan me • 
selesi hakkındaki vaziyetlerini ••ttalya 
ile olan dostluk münasebetlerine,, uy • 
gun bir bale koymağa karar verdik • 
leri bildiriliyordu. 

Diln B. Metaksas ve elÇI Hüse)'in 
Ragıp Baysur tarafından bildirilen 
tanıma keyfiyeU, Balkan Antantı mih· 
verinde mühim bir nntuzu olan millet. 
lerin yeni ve sağlam direktiflerine 
bağlı clddt bir ıiyast hft.dlsedJr. Diğeı 
taraftan, bunun ehemmiyeti, Balkan 
Antantı devletlerinden ikisi (Yugos • 
lavya ile Romanya) b3.§ka öir devlet 
grupuna daha: KUçUk Antanta bağlı 
olmasından ileri gelmektedir. 

Balkanlar A vnıpası artık - pek a· 
eitar ki - parçalan her gtın yol iize,. 
~de toplanan ideolojik göriltlerln 
engel t~kil etm~lnJ istemedikleri yol. 
\ardım yurtıyorlar. 

~metler vnzlh ai)Jilyor. ':nehlikeli 
hayalleri kabul etnilyen bir zamanda
yız. 

B. StUyad.İllovir,ln, MJlletleraruı va· 
zf yeti devlet adamı r.ekAsı lle gören • 
terden biri olması ve slyast arkadat • 
lan Or.erinde, Avrupa vaziyetini J>efİll 
hükümlere kapılmadan görmek husu
sunda nüfuzunu kullanması takdire IJB· 
yandır. Kendisinin Kont Çiano ile 25 
Mart 1937 de Belgradd& imzaladığı 
anlaşma, kanaa.tlerinln ne olduğunu 
gösterir. 

Nihayet - Ankara miluı.kereterln
den geni§ bir oekilde maJUnıattar ol • 
duğumuz ıöz önUnde bulundunıla • 
rak - toplantı hakkındaki tebliğde, 
İtalyanın Montrö mukavelesine iler • 
de girmesi ile mllletlerarur ~bir • 
liği sclıa.sında mUhim bir adım atıl • 
mış olacağı da igaret olunuyor. 

Ev3t. meydana gelen yeni hava i -
çinde Boğaz mukavelesi meselesinin 
başka bir fekil almuı ihtimalden u • 
zak değildir. 

Mesele esasen bundan evvel Kont 
Ciano ile Türldye Hariciye VeldU 
RU~tU Aras tarafından, Mil~o görüş. 
ınesi esnasında gözden geçirilmi&tL 

- Ne ır.ıpc.ıyım, biıyilkQabal Kanan
ltkta kıravat ttanı 'boğlamrt 

23 Nisan PrograJlll 
T eabit Edildi ti 

Gelecek cumartesi gtlnil 21 
Milll Hakimiyet bayramı ve 

111 
Haftasının başlangıcıdır. DU 
sebetle lstanbul vUa.yetınde !,. 
ne toplantıda şehrimizin baYt wJ' 
rasiml programı tesbit edi101 

Evvela. Beyazıt Cumburl)'el 
nmda merasim yapılacaktır· B~0 
meydanındaki merasime saatat' t 

başlanncak, ve yoksul çoculı~ 
maye kolunun hnzırlndığı p cı h 
Uzcrlne hareket edilecektir· 

1 
1 

daki ilk okul talebeleri bu ıneb 1 

doldurncaklardır. En-eıa. beP ., 
ğı:..dan lstiklAl marşı söyJeneC8 

cuklara bir söylev verJJecekı.lr·01 
Daha sonra sırasiyle her o• b 

ıırladrğı şiirleri okuyacak, JJlll 

rontlar yapacaktır. ft 
En sonunda Emfnönll Jlal~e ,s 

rafından açık hava temslU ol:ı 
zere (Kahraman) piyesi telll 'J 1 

lecekUr. Çocuk alayı saat oıt t 

Taksime hareket edecekUr. .;_ 
Taksimde lblde)'C çelenkler (1 r 

caklar. ve muhtelif şarkılar ,a 
ceklerdlr. lf 

GllndUz çocukJnrdan mnrek• J l 
gurup vali ve diğer resmf dire~ 
lUkleri ı.iyıı.ret edeceklerdir· t 
taraftaon bUtnn kazaıaı:da sal 
de birer tören yapılacaktır. u,8 

lakin Umum Müd 
Şehrimizde ~ 

le1'ln umum mUdllrü Ba1 ,, h 
dun Ankar.adan şehrimize gel h 
BRy Cevdet sabah öğleye kad•r., I'! 

dl hususi işleriyle meşgul oUJlU ~ h 
leden sonra lakin mlldllrIUğOP~ 
rek mQdUrle lskln işleri etr 
btr mUddet görUşmUştUr. ıı 

!ekln umum mlldQrU, aat••. 
tlaat Jfongrestne iştirak etnıek 
g~ldlğlnden kongrenin devalll1 

· detlnçe şehrimizde kalacaktı:·110 1 Aldı~ımız malOmata göre. ~ 
Romanyadan memlekettmıze 
lecek göçmenlere sarfedıııne• t1.; 
bUtçeye 3,5 milyon liralık blrtı• 
sat konulmuştur. Bu tabsfsıt 
lecek göçmenlerin her tUrlU ~ lı 
larına cevap verilecektir. •' }J 
bu tahsisat k!fl gelmediği tı '/ 1 
geçen yıl olduğu gtbt, bu yıl d• t 

um bir tahsisat ayrılacakV t 

f'-KURUi--V· 
ABONE TARiFESi ~ tı 

,,ır ) 
Mtmld·e/ IJttrl ti' 

trlnde d•l111 

ı55 ıtıt Aylık 95 -
3 o~·l ık 2GO 4~ 

,, 20 - ~ 
G oylıt 475 8 -
Yıllık 900 1600 J_ 

Tarıre~ınden Balkan RlrliSi •~::eA 
otuz kuruş dilşOlilr. Posla lJJrJll r' 
mlyen yerlere ayda yelmı~ beşer t1 
uınmellilır. h 

Abone kaydını bildiren ınekld~ 
lelırıır ücrelinı, abone porasınıfl , 

veya banka ile yollama Qcretl01 3' 
kenllı Ozerıne alır. J,,J' ttı 

TQrkluenln her poı/a merkt• Ilı 
KUHUN'a abonı IJOıılıt:.,,I. ı

Adres değiştirme Ocretl 2~ kD'rJ l~ 
.____.-/ ~ ta 

~kü Hava /ı 11 
Yurdun 'frak)-ı, Kocaeli, t:ı•!;..,ı ~lı 

rlade bavo kap:ılı ve yaJıoJı, ~~l lıl 
Orta Anadolu ile Karadeniz ~/, lrı 
kapalı ve bazı yaJıfb, diler ~1 
cok bulutlu secmif, rQı~arlar T ._~,l 
de ve Orta Anadolunun sarP "' 1 ~ 
da şimali, diğer Mltelerde certıl O' 
mette orta kuvvette esmiştir. ~ ;:;.' 
bulda ha,·a kapalı, rilzgAr ,ırnal ıtİ": 
saniyede 6 - 8 metre hızla esılletrfo 
13 de hava tazyiki 761,8 mll1"1 p 1 
net en yüksek 10.3, ve en dilf 
grnt kaydcdllmlştlr. 

15 Yıl EıJıJel Bugün!_ ,,/, ~ 
btrl ·ı '~ Se11han nthrl yirmi 1111ndttt -~ıİI 

il bir ıtkllde 11llllkçt 11i1kst~n;:,~ 
hlrtn yapılan ıtılle.r.dtn 200 ~,,} 
ıım 11uların hQc11muna da11an 11rı ':ıl 
rılmrı Pt ıu1ar civardaki metr 

1
,1 Y. 

lıllltt elml,,lr. cı,,nr ltôrfl,rdt 
d6ni1m-mtırrıh ara:I su alttJJtl-

Zarar şimdilik, 3 mll11oıı UtO 
mln edilmektedir. 



n _Şehir Haberleri 1 
1Şehir mütehassısı- Prostun hazır 

Barsak ihra~atçılan Ankaradan ladığı plan Şehir Meclisine verild~ 
döndüler · 

frndan alınan traktör ve motörJü zi
raat ve harman makineleı·i birer iki
şer ihtiyaç görlildUğü yerlere sevke
dil meğe başlanmıştır. 

tik olarak bunlardan altı tanesi 
Adanaya. ı;önderllmlştir. Üçü ziraat 
mektebinde. Uç\i de Adanada maki
nist mektebinde kullanııa~aktır. Ay
ı·ıca Bursa ziraat mektebine de bir 
harman makinesi göndeı·ilecektir. 

nu makinelr.rin her biı·l ınemleke-

-n-
Şehir · 

Meclisinde 
Konserve lerin Uzerl
imul tarihi konması 

geri bırakıldı 
~ehir Meclisi dil~ saat on beşte i-
":. . . 

kinci reis vekili Bay Tevrlk Törenın 
başkanlığında toplanmış, bazı m\ina
kalcler kabul edilmiş. 938 sene
&1• mUlbak bllt~elerintn 'muzakereal 
ge1ecek celseye bırakılmış, belediye 
zabıtası taUmatnamesintn lokanta~ 
lar faslı mUzakere edilmiştir. 

Daha evvel altı lzanrn imıaımı 
taşıyan blr takrlr okuıımuştur. Bun· 
da, bir evvelki celsedo konservete:ın 
Uzerlne imal tarihlerinin yazılması 
mecburlyett hakkında -.·er!Icn kara
rın Sıhhat VekAlotl tarafından orta
ya çıkarılacak gıdat kodeksi ZR!lla
nrna kadar tehiri isteniyordu. 

"Azadlln Bay Bican, tarih kouwa
ıının konserve tmalftt ve ihracatını 
sekteye uğratacağınr, bozulan kon
rıervenln muhtelit ~ekillerle anla.şı
Jabllecelint söylemiştir. Netic>ede 

takrir kabul edilmiştir. 
Seyyar aşçılığın men'i maddesi 

hayli münakaşayı mucip olmuş, ne
tlcedP. bu ma<ldenln yeniden tetki
kine karar verilerek f'ncümene iade 
cdilmişUr. Meclis cuma. günü topla-

--o-
F eriköy Mezarlığında 
Yolların Y apılmaıına 

· Baslandı ... 
Forikör mez3.rlığınrn ıslahı icin a

lrnan kararları~ tatbikine geçilmiş; 
meıarlnr arasındnkl yollar dünden i
tibaren yapılmağn başla11m1ştll". Bu
ralar tamamiyle asfalt olacaktır. 

Yol kenarlarına dikilmek Uzcrc Bey
koz fidanlığından tki yüz ndet çn.m 
fidanı gotirilmiştlr. Dunlar da bir
kaç gUne kadar dikilecektir. Mezar
lığın etrafındaki duvar da bitmek U

zcredlr. Kapın 111 iki ta ra'Cıııda iki as
ri kulübe yapılacak \'e telefon ko-

na<'aktır. • 
Vali ve Belediye Hoiı:;i Muhiddin 

Üstündağ birkaç gün önce mezarlığı 

görmil~. el u vara bitişik e.\-ıerc\en . bir 
kaçının istlmlük cd!J:nrsi lüzumuna 

lecok, aynca duvarın dışındn kalan 
yol on bec; metre kadıı.ı· genişl~tilc
ccktir. 

Ferll\öy mozarlt:;ı 4S adadan iba
ıetti1-. Son bir lrnrnrla adnl:ırın ade
di 178 e -çıknrılmıştll". Her adada 
l 58 mezar bulunduğunu. göre !';limdi-
k i halde Fcrikö,·ünrlo 2~.124 mezar • l 

hu lıınmnktadır. 

Mezal'Jıktıı hu sayılığımıı I;:ı::<11m -
laı· bitirildikten sonra m1jnasip yer -
lertrde çiçek bahçeleri. havuzlar ve 
kanapeler yaınlncaktıl'. Ayrıca me
zar bekçileri için bir bina vUcuda ~e
tirilc~aktir. 

--o-
BAY PROST 

Şehir mütehassısı Bay Prost'un on 
beş güne kadar şehrimize g~lcceği 

haber v-erllmektcrlir. 

•................................ 
! • E f;ski l tanbuluıı 
: 
i tcsckküHi; en iyi 5 ~ 

1 TÜ<'nt '"~ moral ~•h· 
c 
§ hatine en mm·:ıftk 

~ şaı-tla1·1 hn\ i otn!ak · 

i iiıer~ biiyük ,\ c~i1 . 
i !iahıılar içinde ~a
c 
i pılınış :ıl c;:ık evler-

! den nıütt.'-•Ckkil vfı-: . 
i si l>iı· ı:ochiı· ıuu·çns ı 
i tc:--ki1 C'tmo,·c mü-
: • J 

; ~nit ti r. 
• : •................................ 
Şehir Meclisi miUchassıJ:iı Bay Pro.st 

tarafııub:m ha::ırlanan /stanbul tıe 
BetJoğlu. cihetleri nô~ını planı dün §C· 
hir M ccli.!inc veril-mi§, M ec1is-itı her 
encümmıinclc1ı 8eçilen il;i.~cr a;;.ada1~ 
forekküp cdocel~ muhtelit bir Twr;ıiş -
yon tarafıııdaıı tetkikine kcmır ı:eril-
tni§tir. . 

Pltlıı M cclis sulonıoıu a.sıl l)_ıı.,, uzun 
rnü.diict azalar tora/ında>t iizerindo 
tetkikler yapılnıı~ır. Planı Wıh cdetı 
rapor ela matbu bir hal<lc a:::alara lda
ğı~ılmt~tır. 

Plônm biriııci f a8l111da program, a• 
mcnejmaıı, J>Cyrisefcr, liman, 1?1.: euveı 
yap-ılnı.ası ıazumlu {}eyler, iki11ci kUJ • 
·mıııda istikametler ve yoZ profilleri, 
sağ va sol ı;ahillcrin mü.<tta1:il ı.ıa.:iyet
lcri i::.ah edilmektedir: 

NAZD.f Pl.;ANIN PROGRAM 
Nfizım planın csasmr teşkil edecek 

olan programın tanzimi znnnında 936 
ve 1937 seneleri zarfında yapılan a -
raı:ıtırmalar aşağıdaki maddelerde gös
terilen bakımlardan yapılmıştır: 

Demiryylu ve deniz nakliyatı -
M~halli Kabotaj. 

.Tağdiye teşkilltı 

haller, balık, halleri. 
Çarşı leşek~ülü. 

Salhaneler, 

Küçük sanatler \'C bunlarm tevzi 
suretleri. 

Umumiyette sanayi ve ticaretin in
ti~ar sureti. 

Milklerin inkisam sureti. 
Yeni binaların t~ekkülleri ve sıhhi 

nizamlar. · 
İstanbul topluluğunu tefkil eden 

bütün mahallelerin inkişaf tarzı. 
Arkeolojik araıtırmaların vaziyeti 

ve başlıca es.erlerin sitelerin ve abi -
delerin tanınması. 

Bu maddeler üzerinde yapılan in -
celemeler neticesinde bu program tan
zim edilmiştir. 

* • • 
( A) Galata !imam Gür.el sanatler 

akademisine kadar uzatılacaktrr. Ka
ra cihetinden yalnız otomobillerle mü
nakale icra edilecektir. 

(B) Sarayburnu limanı muvakkat -
trr. Saraybu.rnunu Galata köprüsüne 
rapteden tnıııs şeklindeki bir gezinti 
caddesiniıı altında kalmak üzere bir 
kattan fazla depolar bulunmayacak -, 
tır. 

(C) Galata köprüsü biraz Halice 
doğru nakiedilecck ve bu suretle bu 
köprünün iki başında geniş iki mey -
dan teşkil edilecektir. 

(D) Atatürk köprüsü tatbik edil • 
mekte olan projcstnc mutabık olarak 
ikmal edilecektir. 

(El Hali~ sahilleri ticaret ve ma • 
halli sanayiin ınsiyonel bir surette te
!i('ki<ü!iine müsait bir ~ekilde tanzim 
edilecektir. 

Büyük sanayi için Atatürk köprü· 
sünden Halicin mcnbaına doğru olan 
maha ller tahsis edilecektir. Bunlarııı. 

cinsine ve manzaralarınm nevine gö
re en rabatsızhğı mucip olanlar Hali
cin dibin<~ doğru ltzaklaştırılacaktır. 

Salhaneye mururu ubu.r kolaylaştı
rrlacak, ht:r iki sahilde de geni~· sm:ıi 
yol tesis edilecektir. 

lki köprü arasında : 
Sağ aaTtUdc: 
Gıda maddeleri mıntakisınm inki • 

~afma tahsis edilecektir. 
Haller tevsi edilecek. 
:SahkhRnc yeniden tesis edilecektir. 

Sol sa.1.ild.c: ı 
iki köprü arnsındn umumn mahsus 

bir rıhtım infiası. 
(F} Atatürk bulvarının nihayetin - \ 

de A \Tupadan gelen trenlerin gar bi- / 
nası ile Hııydarpaşadan geçecek tren
ler için Feribot limanı yapılacaktır. ı 

C) Sirkeci garı yalnız elektrikli 
banliyö trenlerine ve muvakkaten Sa
rayburnu limanına gelecek eşya tren
lerine tahsis edilecektir. 

H) Ycntkapı merkezi gan ile Feri
bot iskelesini muhafaza eden se".l du
varının teşkilatı; Ycnikapı l; .. ı ı:·n -
de inşa edilecek modern bi .. liı ı Jl. 

bu limanın icabbettireceği ,. i mık -
yasta. eşya münakalesinc mi!rnıt oln
ca)c veçhile tertip edilecek~•·. 

l) Ça.r§ı tamamiyle modern bi· 
le sokulacak. fakat umumi t€ ·· :· ·ü 
tamamile aynen bırnkılacaktn·. ı-ı ,,,. 

hududu; melhalleri civarında g .. -n. O· 

tornobil durak yerlerini ihtiva (cl< ı 
geniş yollarla çevrilecektir. 

J) Eski ;:ıehrc hakim bir va=·i:>L'k 
bulunan Üniversite; J{ültürcl J · • l -

pol • Beyazıt ile Şehzade arasn n
kişaf edecek ve en iyi sıhhi § , n 
havi vasi bir mahalle teşkil ede . ıı·. ı 

Bugünkü Üniversite meydan. • - 1 
planad ve etrafı talebeye mahsu .ı-

yük bir park ile Üniversitenin me. 
idare binalarına tahsis edilecektir. 

Oniversitcnin bir §ubesi için bu §U

belcr etrafında daima te,·essü etmek
te olan fenni ve ilmi mecburıyetlcrc 

tabi olarak müstakil bir surette inki
şafa müsait ve kafi hir saha ayrıla -
caktır. 

Milli kütüphane Cnh'ersite mahal -
lesinin merkezini işgal edecektir. 

I<) Yen.ibahçede kale du,·arlarının 
iç tarafında: nebatat ve hayvanat 
bahçeleri ve kollek&iyon bahçelerinden 
müte§ekkil terbiyevi bir bahçe tesis 
edilecektir. 

L) Spor sahaları - İdman sabalan. 
!'.{) Yenibahçede kale duvarlarının 

dış tarafında koşu yeri olacaktır. 
N) Tayyare meydanı (etüt edil -

mektedir). 
0) Plajların tanzimi - Florya. 
P} Sarayburnu ile Küçükayasofya 

arasında arkeolojik park tesisi. 
Q) Başlıca sitelerin muhafazası. 
Sarayburnu: 
Limnn ve Sirkeci garının tedrici bir 

surette kaldırılma.sile buranın para -
zit binalardan kurtarılması. 

Kara tarafındaki l;aleler: 
Dışarda en aşağı 500 m. genişliğin

de bina yapılması memnu bir mınta -
ka teşkili ile iç tnrafta kale boyunca 
mevcu~ mahallelerin inkişafına mu -
vafık olarak yapılacak tanzim ameli
yelerine göre tesbit edilecek bir ge -
nişlikte bir sahanın bina yapılması 

memnu mmtakalara ithali. 
Deniz 7.:ıyı.smda1.-i kaleler: 
Bulundukları mahallelerin hususi 

planlarına ve mevcut kalan kısımların 
arkeolojik \•eya tezyini kıymetlerine 

göre tesbit edilecek kısımlar hakkın • 
da muhafaza tertibatı alınacaktır. 

Haliç kıyısındaki 1:alelcr: 
Burada.ki ticaret ve sanayi mahal -

lesinin sıhhileştirHmesi ile seyrisefere 
halel vermiyecek su.rette muayyen 
noktalarda.ki kısımların muhafazası. 

Şehir manzarasına hakim olan ba~
lıca mtihim eserlerin mevcut bulun -
<luğu nıahall~:rde bunlara mücavir bi-

nalann yükseklik ve karakteri hak -
kında hususi tedbirler alınması el -
zcmdir. Bunlar mahaUelerin hususi i
mar pH\nlannda kaydedilecektir. 

R) BaşlJca. tezyini meydanlar \'C u
mumi binalar: 

Büyük Cum1ıu.riyet nıcydanı: 
Cenup tarafındaki antique Hipod -

rom ortasındaki binalar kaldırılarak: 
Bura.run büyük askeri geçit resim

Jcrine müsait olacak vcçhile tanzimi. 
Hem Mnrmaradan, hem Boğazdan 

görülecek vcçhilc gayet yüksek sem
bolik bir Cumhuriyet abidesi. 

Bir yanında Adliye binası ve diğer 
idare binaları olacaktır. 

Taksim nıeydam - Tadil edilmiş 
ve büyük mikyasta büyiitülmüş bir 
halde olacak ve bir tarafında Tiyat. -
ro, konferans salonu; sergi salonları, 
içtima salonları, maç salonları, ku -
lüplcr, posta otobüs garları, otomGbil 
parkları bulunacaktır. 

S) Okul ve hastananclcrin tevzi tar
zı alakadar scı-Vislcrle birlikte t.et -
kik edilecektir. 

Hukuk fakülte
sin<'ia tal ~be 

fazla 
Bu Yüzden Sınıfların 
İki Şubeye Ayrılması 

Düşünülüyor 
Ünivcrsitcdo son yıllarda bilhassa 

Hukult Fakültesi dershanesinin ka
labalığı Kültür nnkanhğmm bile 
dikkatini çekmektedir. Talebenin 
coğu bu kalabalık dershanelerde yer 
bulmakta müşkü!A.ta diiçar oldukla
rı gibi profesörloı· de bUtün talebeyi 
yakından tammak lmkQnmı bulama~ 
maktadırlar. 

KültUr Balcnıılığı bilhassa ilk sı
nıfın kalabalığına bir çare bulmak 
için tetkiklere başlamıştır. 

Profesör lrndro vaıiyeii uygun 
geldiği takdirde ilk sınıfı tecrübe mn 
hiyctfndc olmak üzere iki şubeye a
yırarak tedrisat ynpmayı düşUnmek
tedlr. 

Du, profesör kadrosu olduğu ka
dar bir bütçe işidir de. 

Talebenin iyi yetişmesi ve bir çok
larının mnğdur olmamaları için bu
nun yap1lması elzem görülmektediı·. 
Şekil üzerinde tetkikler bittikten 
sonra lrnbflibal · görülürse gelecek 
ders yılı başından ıtlbaren yeni usul 
mcriyet rne\·kUne konacaktır. 

-o 

Piyangoda 
kazananlar 

Tayyare piyangosunun sonuncu 
keşiclesl dUn blt1rllm1şlir. En bUyük 
ikrnmfyo olan iki yüz bin lira 277Gl 
numaraya çıkmıştır. Du bilet tnlihl!-
1 •rl arasmdn. Dursada Fjdan hanın
da oturan lbrnhim lle Samsunda ma
ııifosto memuru Avni, ortağı heh·acı 

Refik, Şirlrntl Hayriye muhasebe 
memuru Nurettin ile Akay idaresin
de Yani vardır. 

Sonları 761 ile nihayetlenen bn
tUn numaralar da biner lira nıükl~ 
fnt alacaklardır. . 

Yirmi bln lira. 31795 numaraya 
<;ıkmrştır. Sonları 795 ve 861 ile ni

'(L(ıtfcn $Oy/ayı retıirini.ı)J 



Flistinde tedhişçiler 1 
Kögle,.i yağma ediyorlar, ağaçları 

kökünden süküp çıkarıyorlar 
Kuclü!, 12 (A.A.) - Tethişı:ilcr, kala

bshk merlc()~lerden uzak kasabalara hU
cum etm kto bcrdcvamdırlar. Tethi§ -
çiler Taberiyc yaklnindc kaln Turanda 
birçok evleri yağma etnıl5ler, bir polis 
memurunu dağa kaldırmıflar ve birçok 
ağar.lan kökUnden söküp ntmııılardır. 

Hnyfada birçok bombalar ııtmışlar, üç 

A Tabt ynralamııılardır. 
I<udils. 12 (A.A) - DUn akşam Hay-

fnda bomba ıle ,>aralanan ilç Arap da 
ölmüş ve bıı suretle dünkü teUıiş kur -
bnnl rmm n:lc>di altıya çıkmıgtır. 

Londra, 12 (A.A.) - Fillstinin taksi
mi i i ıle m fgul olacak yeni lngiliz ko
mi!yonu 21 nisanda l..ondradan Filisti -

ne hare:ket edecektir. Bu komisyonun 
vazifesi, birinci komisyonun raporu mu
cibince Filistlnin hudutlannı tesbit ey
lemektedir. 

Avusturyanın sabı 
har iye nazır 

Zehner intih 
etti 

Vi)ana, 12 (A.A.) - Yan resmi bir 
mcnbadan bildiriliyor: 

Sabık kderal Avustur}a ordusundan 
sabık harbiye nazın general Zcnher, 
C\'inde intihar clmi§tir. Fc\'knladc mah
keme nzafü sıfatiyle goneral Zchner, 
1934 temmuzun hi'idiselerlni müteakip 
birçok DnSjional - sosyalist hakkında i
dam kararı "ermi3tL Generalin intiha -
rmın bu sebepten olup olmadığı da1m 
malfım dC'~ldir. 

Izm i r Fuarına Şuşnigin vesi~ 
iştirak edeceklere verilecek dö- kaları Londrada 

viz kararnamesi tasdik edi_idi 
Ankaro, \Telefonla) - lzmir fuarına 

§tirak edeceklere v rilecek döviz mil -
aaadasl hakkında hazırlanan kararname 
Vekiller Hcyotlnco tasdik cdilmi~tir. lCn
ılU"tlameye göre Türkiye ithalıit rejimi 
ile hususi anlaşmalara göre ithali ecr
ı 

beat ecnebi mallarını te§hir etmek vo 
'satmak there sergiye bizınt iutirnk eden 
firmalar veya bunlar namına hareket e
lden llallhiyettar .>erli tcrıhlrcilcrln lz -
' mir cntcnıesyonal fuarına getirCCr!klcri 
mallar bcdcllcrlno hasredilmesi suretilo 
t.iearl ihtiya~lar meyanında yüz bin lira
lık ıaerbest dö\izin 1938 hmir enternas
ypnal fuannn tahsis edilmesi kabul cdil
miftir. labu yüz bin liralık scrbest dö,iı 
tethircilcrin i; tlrak edeceklerine göre 
fuar komitesi knran ,.e fuar hlikümet 
komiserinin tasdiki üzerine beher te -
hirclyc en çok iki bin lirayı gecmcmek 
şartiyle t ('vzi ve taksim olunacakUr. An
cak A - Klirlng vn~)·etl dt'rhal tedi -

yeye mil!lait memleketler veya anlaıı -

Londradakl Habeşis
tan!seferet•nln bir 

lıliı 

beyaonamesj 
Londra, 12 (A.A.) - Habe5ist.an 

sefareti tarafından neşredilen bir no
tada ezcUmle §Öyle denilmelct.edir: 

'İngiltere hükumeti tarafından mil
letler cemiyeti umumi katipliğine gön
derilen tezkereye bazı mahfcllerde vc
'rnen man~ya göre İngiltere hükfuncti, 
Milletler Cemiyetinin azası olan dev-
letleri Habeelııtamn ltalya tarafından 
lfcthlnl tanırnağa teşvik etmek tasav
vurunda bulunduğu takdirde, Sama -
jeste imperator Haile Sel!siye böyle 
ibir kanınn tatbikine mani olmak için 
elinden gclenl yapacaktır. 

Du yolda bir karar verilmesine esa
sen pek az ihtimal vardır. Çünkü Mil
letler Cemiyeti mukavclenamesinin e -
sas prensiplerile diğer beynelmilel 
muahed!ler bu kilde bir karar vcril
meeinc manidir. 

Bundan maada 4 - 6 936 tarihli iç
tim.ada Asamb1e. cemiyet azalarının 
kuvvetle c~de edilmiş olan hiç bir a -
raz.t değieikliğinl tammamıığı ta.ah -
hilt ettiklerine dair bir karar vermi~
tir. 

bayctlcnen bOtDn btletler de biner 
lira mUktı.fııt alacaklardır. 

Sonlnrı l. 3. ·5, 7. 9 la biten bfiton 
bilctlor ikişer lira amorti alacaklar
dır. 

Zonguldnkta İstanbul oteli sahibi 
Hüseyin: l\adın hanında til<'cnr Mu
sa, Adannda fnbrlkn ynğcılarındnn 

1brnhlm. Antalynda hat çn\'uı;u Jlüs
nU kırk bin lira; Eskişehir şimcndt
fer hastahanesinde !ıemşlrc Sıdıka 

ne iki nrlrndaşı, Kuı·tulu~ta tramvay 
caddeslncle Agnvnl. KaragUmrUkte 
Molekhoca mahnlleshıdc Miln·et, 
kola mensucat tnhrlknsmda maki
nist Ayet. Antalynda terzi Mediha, 
elektrik şil'ketlndn EnH•r ~·irml bcı; 
bin lira. Unkapnnmdn YcRlltulllmhn 
solca~ındn Süle)·mnn ,.c Adem. Bcşflı: 
taşta kasnp TIUseyin, Ödrnıh;te ecza 
evi mildilı1.I Ziyn yirmi hin: Kllctık

mustafapn,ade. Mus fa, Jimnn iş

letmesinde bmail on be.., lıın lira lrn
ınnmışlarcbr. 

malnrmda sorgt ve panay:ırlar hakkmda 
tarih sırası b klenllmeksWıı kliring yo
lılo todi}at vnpılması esası kabul edilmiş 
Ulkcler te~hircUerine anln§IIla hüküm -
lerl dahilinde bu müsaadeler kllring yo
lile veril ccktir. n - Anln.~nlarmdn ser
gı ve pana~ ırlar için tarih sırası bekle -
nilmeksizin kliring yoUla tediyat yapıl
ması cs:ısını muayyen bir madde mak
sur lta'mak suretlyle kabul etmiş olan 
memleketi<' .. teşhircilerlne sergide sa -
tocaklan mnllnr bedelleri sergi vo pn ~ 
nayırlar hakkındaki kayıtla kabul edil -
miş olan hnd dahilindeki kısımlar kl~ -
ring yolile ve baki}eleri serbest dö\•U:

lcr tediye edilceckUr. 

Fransa Çe~rnslovakynya 

bir temim:il verdi 

yeni 

Paris, 12 \A.A.) :F'ransa hariciye 
nnıırı BomlC Ç koslovakyn el1:isini ka.· 

bul ederek yeni hUkClmetin Çekoslo -
vakya ve Orta Avrupa hakkında ev -
velki hükumetlerin siyasetini ta.kip e
deceğine dair teminat vermi~tir. 

-c,.-

lngl liz· llaly an anlaş
ması yarın imza 

edilecek 
ı.ondrn, 12 (A.A.) - Resmi mah

fcllcrdc sC>ylendiğlne göre, lngl
llz - ltalynn ftllı\fı lle mcrbutatı, son 
dakikada teehhUrc uğrnınndıS"ı tnk
dlrde perşembe gtınU Romada lmzn 
edilecektir. 

Londra, 12 (A.A.) - Royter ajan
sı bildiriyor: 

lnslllz - ltnlyan ltllflCmm cumar
tesi gUnUnden en·el imza edileceği 

Umit edllmektedir. Söylendlğlno gö
re. umumi itilAftıı mlişterekcn ta:tin 
edilecek bir tarihte merlyete kona
cak olan bazı nm maddeler derple e
dilmektedir. Dunun manası itllAfın 
İepanrndııkl vnzfyetln lnglltercntn 
istediği şcklJde tanziminden sonra 
ıncrlycto J;:onulacağıdır. 

Londra 12 (A.A) - Deyll Ekspres 
gazetesinin parlAmento muhabiri, 
perşembe gUnU tayyare tle l\lnltaya 
cldccek olnn n. lINbQJJşanm ttnlyn
dn karaya inerek Musollnt ile görU
şeccğlnl bildirmektedir. 

Balkanh 
misafirler 

• 

rOsıranr: ı inr.ide.) 
Saat dörtte Dolmnbnhte nhtımm

cla. beltlcyen husuet bir \'apurla, Bo
ğazda. bir ccveldn yapt1ktan sonra.. 
Beylerbeyi sarnyınn gttınlşlerdir. 

Beylerbeyi sarayında mlsarirlert
mlz şerefine mllkellcf bir tay z:lyafe
tı \ erllmlşlir. 

Misafirler sarayın şayanı dikkat 
yerl<'rinl ı;ezml ıcr, mütea'ktben ay
ni hususi \'apur kendilerini lstanbul 
ynk:ısmn gctlrmtştlr. 

Bugiln Yıldız sarayındaki toplan
tılnrı mUtcakıp, akşnm Uıcr1 Perapa
lns otr.llnde lstanbul \"alisi tarafın
dan bir ziyafet verilecek. 7.lyafetten 
sonrn. bir eUvaro verilecektir. 

Londro, 12 (A.A.) - Deyli Hcrnld 
gazetesi, lir husud muhabirinin imza -
ılyle neağıdakl satırlan ynzıyor: 

B. Şmmig'in, Berhtesgaden mlildkntı 

hnkkmtlaki gizli dosyayı samimi dostu 
B. Zcrnntto tnrafmdan Londraya gctiril
~tlr. Bu dosya B. Hit !erin mahrem 
mektuplnnnı ve diğer birçok vesikaları 
ihtiva etmektedir. Bunlar nrasmdn bu -
lunnn bazı vesikalar Alman - İtalyan 
mUıuı.:mb1:1Urrlni hususi }lir şekilde ay -
dmlntıyor. Mesel& yüksek bir Alman 
memuru t.nrnfrndnn imm edilmiş olan 
bir vesikaıb, Tırol nıWlcrino §imdilik 
her tUrlU propngandııdan sakmtlma$1 
bildirilmekte ve fakat Avusturynnm Al
manya tnrnfından ilhakından sonra l'eni 
talimat verileceği nAvc edilmektedir. 

B. muerin dosyada me\'·cut 4 mck -
tubundan bir tanesi bilhassa enteresan -
dır. A vusturyn Mdlısclcrinden önce yn
z;ılmt§ bulunan bu mektup kurtuluş sa.
ntlnln y.ıkm olduğunu bildiriyor. Mektup
ta SUdetlerin \'n:ı:iycU Alman mUdııhale
ısinl islilznm ettiği hale tanllf1k etmek 
Uzerc A vuslur}·a \"O Çekoslovak,>-n hari
tasından bahsedilmektedir. 

Bir de dosyada fon P pen'in talimati
le yıızdmış ve bUtUn doğu.,ı\vnıpasiylo 
:Macaristan ve Bslkanlarda endüstriyel 
nüfuza dair olarak eimdiye kadar elde 
edilen ncticn,>i de ı;6stercn bfr plfınI 
mulıte\•i vesikalar me\'cuttur. 

-o 

Frankocular yeni bir taarruza 
geçtiler 

Morallas, 12 (A.A.) Frankocular 
bu mınt.a.kadıı bugün eiddetli bir ta -
arrum geçmi~lcrdir. 

Bu taarruz doğrudan doğruya Vi -
naraz ve d(?niı.e giden yol üzerinde de
ğil, bilhassa. bu yolun cenubunda in -
klfj.'lf etmektedir. Kabı köyü ve bu kö
yUn ilerisinde bulunan tepeler i§gal o
lunmuştur. 

Tumcl dağlarındaki Frankocular 
mevzilerine karşı hükfımetçilerin yap. 
bğı bir mukabil taarruz kolayca püs
kürtmüşlerdir. 

-tt-

Tilrli-Romt-n ticaret 
odası kuruldu 

Bilkreş, 12 (A.A.) - Rador Ajansı 
bildiriyor: 

Türk - Romen ticaret odasının ku
rulması münnsebetile müessis aza. bu
gün Tilrkiyc elçiliğinde bir toplnntı 
yapmıştır. 

Ticaret Odası yeni teşekkülü itiba
riyle Tilrkiye ile Romanya arasında· 
ki ticaret münasebetlerinde mlihim 
bir rol oynıyacak mahiyettedir. 

Divrik cevheri 
(Usttara/ı 1 tncide) 

Bulgardı:ığmdnkl cc"hcr 300 bin 
ton olduğuna göre, 3,5 tona yakın j 
vo beş milyon llrn değerinde bir al
tın istlhsnli kabil olacnktır. Dundan 
bnşkn Enstltunün bu seneki calışmn 
plllnlarmda. Kastamonu. Dolu, Ordu, 
Giresun, Konya, Cenubi Toroslar ,. 
Trnkynda jeolojik etütler de v r
dır. Ye memlekette ııetrol ar ştır
malarma dn hflhnssn ehemmi ·et ve
rllmrktodir. 

Dar~~~!.~~cm.ı 1 
anm bilhassa. kendisine ait endüstri
de !§}erin durması §Öyle dursun hıtih· 
aalin yavaşlamasına bile tahammUlU 
yoktur. 

HUkUmet patronların Ye i§Ç\lerin 
dirayetini vo vatanperverliğine müra • 
caat eder. 1.eçiler ~unu anlamalıdır ki: 
Fabrikaların işgali, hUrriyet rejimine 
tehlikeli olabllccek bir endi§e hisslnt 
memlekete yaymaktadır. PatTonlar da 
içtimai kanunlnrı hnlhmne tatbik et
melidirler. 

HUk!'ımct modem iş kanununu ta • 
mamlıyacnk olan metinlerin tetkiki -
ne devam edecek ve bu metinleri mec
lise scvkeyliyecektir. 

Hükumet memleketin emniyeti için 
lüzumlu olan s!lahların imalatına. tek 
rar başlanmasını temin eyliyecektir. 

Hükumet cumhuriyetin müdafnsı -
na da tevessUl eyllyeccktlr. Bu bap -
taki icraatın, Fransanın müttefikan 
sarfcdeceği kalkınma gayretlerile el -
ele gideceğine kanidir. 
HUkiimet, harp ara8ında ha.kiki sul

hün kurulmasında taahhüt edilen a -
sil prensiplerden var.geçmemekle be -
raber, l•'ransanın menfaatlerinin ve 
i~eparntorluğun tamamlılığını her 
nerede olursa olsun müdafaaya az -
mctmiş bulunuyor-

HUkfimet Fransa hudutlarında, Ye 
mUstemlekclerile olan müdahn.lelerl U
zcrindc tehlike bulunma.sına asla. mü
aaınaha gCistcrmez. 

Hük(}mct, harici tesirleri, arzu edil
miyen bazı yab~ncılar tarafmdan ya -
pılan tahrikatın kendi kararları üze -
rinde mUessir olmasını tecviz ede -
mez. 
Fransanın dostluklarını sıklaştır • 

mak ve akdettiği bUtUn pakt ve mu
ahedeleri ımdakatini teyit etmekte oı. 
sun, muhik milukerelere giri~ek 
hususunda olsun bUtUn mllll enerji -
lerlni temin eylemek katiyyen zaruri. 
dir. 

Fransa. bUtün memleketlerle, siyasi 
rejimleri her ne olursa olsun, Bulh ie
tiyor. 1',o.kat bu sulh hakka istinat et. 
mclidir, esaretin ba§ln.ngıcr olan fc -
ragata değil. 

Beyanname, Fransanm daima se -
la.metlni temin eden FraMIZ \'~n • 
perverliğine mUracaatle nihayet bul -
maktadır. 

Paris, 12 ( A.A.) - Mebusan mec -
lisl, hükii.metin beyannamesini tetkik 
ettikten ve pek kısa süren umumt bir 
müzakereden sonra, hükfunetin itimat 
mahiyetini atfettiği ruznameye geçil -
nıesi hakkındaki takriri 5 muhalife 
kar§ı 576 reyle kabul etmi!'Jtir. 

Bunu mUteakip hUkmet maliye la -
yihnsmı tevdi ederek bunun müsta -
celiyet knrn.riyle müukeresini iste -
mi§tir. 

Meclis bu talebi kabul ederek layi
hayı derhal maliye encümenine hava
le etm~tir. Du l!yiha bu gece saat 2'2 
de müzakere olunacaktır. 

Paris, 12 < A.A.) - Ayan" meclisin
de hükumet beyannamesinin okwıma
sı bUyilk bir ekseriyetin alkışlariyle 

knrşıla.nmıştrr. 

Ayan ın:ıtiye layihasını yarın sant 
16 da müzakere edecektir. 

PaJ'.is, 12 (A.A.) - Maliye projesi 
tek bir maddeden ibarettir. MIUi mU
dafaa ihtiyaç:larını karşılamak ve ma
liye \'e ekonomi kalkm.rnastnı temin 
için znrur:t göreceği bütün tedbirleri 
almak hususunda hükumete 31 Tem· 
muı 1938 tarihine kadar mezuniyet 
vermektedir. 

Bu tedbirler, reisicumhur ~kan -
lı~'I altında yapılacak kabine içtima -
ında müzakere ile ittihaz olunacak 
knramamelerle mcriyete konulac:ak -

Pahahhkla 
mücadelenif1 • 
ilk maddeS! 

< Uı;tyanı l lO 

<lııld bir tezek knhbı no~ 
lılr kuruı;;;n sntılJr; ynkncııJı: 
:ınmnnlarındR bu fiyat bfrJc.0 
)ül: cllr \'O tezek !iyntrnın bJr 
yerlerdeki hıı tanda kı)"'J"~ 
mcnılcketlntlz<lc umumt sure 
kncnk pnhnlılığmm nnonn•l 
Jlk derece lnt gö tertr. 1 
ınnd<lelcri bu dcrcccdo paJ1•1f 
yerlerde lso lclnri tcc:lbirJcr iJe 1' 
Jlnhnhlı-·mı mııkul bfr sc~Y:C,, 
ştlrmc"•c bnklln bulunaın•1 
çık bir hnkJknttir. td 

Jinynt pn.hnhhğı ile ınucııdC I 
pl'ogrnnunn mühlm bir ma.cld: tfi 
rnk koymuş olnn hUkfunet b ",!; 
ı;atlıt Anknra(}n tetkikler )'flrı:.~ 
tlrr. Gene bunun için bir ccıtC'J ot'i 
fchns"ı_, <'in gc1ccckt1r. BU ~ 
tetkikler bltUkt~n sonrR 1" ~ 
bir hareket progt"amı tatbi1' 

ccktlr. • ~ 
Ankarncla ı;;nlı,.nn mütcbll 

.tetkikleri na ıl bir netice "e 
tabii şimdiden kc t lrcmcri•· 1.ı1, btılm fikıimlzco bnyat pntı•~ 
çln bir hnrck<'t ın·ogrıunı ~ 
makla meşgul olan hükfıınct. , 
lekcttc umumi olnrnk l'alt'""'.,
yatlnrmı dii,. Urmek i~inl ilk P11~ mnlı(lır. Zlrn ynkacnk madd~ 
tlhsn.1 hın·ntmm her $alııı~-ın 
Uyet fly~tını tnyln cclen c~f' 
be.men en başında gelir. l' 
firatlnrnıın ucuzlnhlmnsı ne 
hayati ihtiynı;;lnr dn o ntsbctte 
lnfJlmış olur. 

'Uundıın bnşkl' ynknrak ~"' 
umumt olornk hnllcdildiğl li~ 
raat mUtchns 1 lnrmın sıılıaft ııı' 
tezek mc ele i do keneli ı..cJJcl 
:tadan kalkım~ olacnktır. ~ltf 
dolu köylil U tezekten dl'b• 
dalın ncuz ve clahn t<'miı S 
lml<luğıı gün hnyrnnJnrın gtıb ı' 
::nl tıtrlnlnı·a ntncnk, l>n gUbfC 
toprağın lstlhsRl kuvvetini " 
cakf!r. ı;n kısn. bir hesap il~1 
kft zlrnf ls1llı alimiz o " f 
mllron llrn çoğalnca.Ittır. 1\Jltl 
salln bu <lercccde nrtması d" 

'~ı tarnftnn gene nıcmlckcttc~ 
:ımlınhh_itını ucuzlntmn~n _ ... 
odeccJ.-tir. ıaJI il'. 

ASI"' 

''VanJ(ın var .. -
Bu yUzden bir sincırı 11 d' 

tocuk öldii j) 
Sao Paulo - Breıilya - 12 {J. 

Bir sinema kaptlnnndaki iti~e~ 
da otu:z:. cocuk 6tmü5 ve .>'ÜZ 
ye.rolanmrştır. tıif 

Soyircilcrden birinin ortad• 
olmadan "yangın var!., diye 
üzerine halk arasında bir ~ 
ve horkea Eoknğa çıkmak uzcr' 
ra hUcum cıbnlotir. 

tır. de 
Bu kararncmeler, f evkalfl f 

tılarda ve azami ~1 ıtAJlılioıJ' 
1938 tarihine kadıır parHi.ıneJl 
vibine anedilccektir. 1' 

Maliye layihasının es~~'~ 
Binde düyunu umumiye ~.:- YJ 
ki sene müddetle tatili, ~ .... J f 
k.as:nın haziney-0 on milY~ııl 'J 
bulunmam, 15 Hilyarlık ~~ 
faa istikrazmın akdi ''C giUP'~ 
f eleri ne vergilerde tadiıAt 
ııı derpl§ olunmaktadır. 

••nu-C-um-a A-k,-am.•-S•A_K.._A_R~Y-A--s/....,.. 

G R ~A2i"m";;i'Q'ö R ~ 
193 7 Haıiranında bütün dünya konservatuvar lan en büyük ııı·ıeıt 
nııslarmın i§tirakile Nevyorkta yapılan büyük festlvalda çe\"'1 

Y al11ız senin içi~ 
Fransızca sözlü filminde (TOSCA • MARTHA) ve cLJJfAJJ" 

F.SPANYOL) p.rkılannı taganni ed~ektir. 
Bu suvare içln biletler §imdiden satılmaktadır. 

---------• Telefon: 41341 4 ,_ ___ ..,.. 



Edebi roman: 7a 
Fransayı temsil istanbul müzelerinde 

!>SMANOFLAR edecek güzeller N•l · ıe atılan Oziris 
YAZAN; Kenan HufOsi 

°' l("' bı ll'llof r ınucadele oldu: \'O Halil 
~ 'lltıı 1111 kUfrOnden başka hiç bir 
~ili\~ lnedı. Zaten HalJl Osmanot 
ııt, ~l kızdıran şeylere karşı daf. 

~~~hı>ardı; ve bu kUtur Halil 
ı:l'dtQbett il Jcerlelnde kendisini gUn-

tl llr, legaı eden bUtUn dllştıncc· 
Oa11 götUrtırdU 

!lıl._ ıa l 1 • 
Dt~llı ro.ç ildir ki Ham Osmanotun 
1'l ~ lt.ctı ~tk edenler Karnabatta 
tıı~ e.tı,.~ elkf orasını şiddetle me
• lr . ., )',~ardı. Ve bilhassa yaban
.~ llleraıc ıı.t llaJll Oemanotun oda
~· ltt b etmenin ne demek oldu
Q'tl ~ı, 11klltyorıardı. HattA. Grlgo
lıı 'lller Zamanlarda orasını şfd 

111,~a:rt l'tr. etnıtş, fakat ancak Ha-
0~ '-ktofa nuruz ederek içeri glr
tı,~lı dQ lllarını aramıştı. Grlgorof, 
bı;~ aıı"111dUtu gibi buldu mu? .. 
bııt",. g~hlardan başka lçerde hl<: 
"• 'ltıı lı:nıuyordu: parlak, ya
~ 'lıı O. nı,, bir takım alllhlar ... 
'-~ 'llld IJlanof blltUn bu sfllb1a-
~I" ki\ Yanına yaklaşrlmaya-

011 ~ltıı Orkunç ... 

:~~rııı ~~h~8:~::'~~rl:enb:l~ 
Q11~ıı, · Nasrı Grtgorof Ham Os
llıı,~ bt:ctasrna. gec kabul olun
tot •tdı '1l a. da ayni teyl tatbtk et
~ Of ~'il kadar var kf artık Grl-
~ll)dı. llaıu Oemanofun odası 

t1tı1 "'·o •ıı b'tı b·ı •rnanotıarın kendi gözle-
ttıı~ •tırıa'>.•a.ıtıntrlıları bu odayı na-
'' >•nı orurn? .. Bir sabah Gro-

81,.. ıtıa Yakla•tı· ..... •• ltrı v • 

~ Oh.. canı lateyor, dedi. 
.. -'°"ille 
, a, bir yanlışlık olma-

~.~,,.,,. 
lt '1~, Ö hayır; odaernda bekle

bı0 k'~'~ltt!le aöyIUyorıunuz? .. 
l'\1t 1flı.t.,~1 O roeen kanın bu odaya 
C\ 1~ lt\:ıı •hnadıklarından haberi 
t,11.'•le-ııı" i. Oroeenka, yaeınrn olan 

dtı. :·~itt/tıe rağmen, bu sırn öl· 
''\ı ~ bırı' •e zaten Oımanoflar-
8-~,'"«1411\ aı Odanın bir ıır halinde 
lııııd ~,>ılır 1 etrafa yaymıyorlardı. 
~~~ ııe- )e •eıt ıntıaflrlerln kabul o
tıı~11 :~,.r .. Oanıanoflar ortaya bu 
bo.\"ıt erıre:"dı ve Karna.batta be
~'>t >«ıı: ıe böyle dllşllnUyordu . 
\ıtıı ~ lt~dt1t •ınanotlar istedikleri 

\•, :"'''blJlerfnt aJablllrler: buna 
~ı. 't '\ıır lr., 
fl"'-eı ~~ı, ~len de öyle yapıyorlnr
'~ıı ""a1ı ebra Osmanoftan daha 
~1: "'ttıtı na. ~lhallovıc de odasına 
• ' "' l'aıc t ıı'°'tı "'t lcı rnıarrnı kabul eder-
tı ıı, :' >.tıh rnse kapıyı kapayarak 
~>le> ~blf lllovıc;, bu yakın dos
.\ •tıı,~llteıdı~ kaldığı zaman bir şey 
\>1tıtı b t ıı, ~ daha sonra Yusuf 

e ~ '"'it l"lo Yapmıyor muydu T 
~\ 11\~\ı hn~~11' kim gtrebllmtşUT .. 
/tı. ~ ~ııu 11d Osmanotıar bundan 
b'-tıı~'11"1'te Ular. Hep1;ln!n ayrı 
1:~1, n~>ıık,~: liaıu Osmanofun o-

'">n,. «tı~11 ı Dıenfaatıerl mevzuu

~~. "e ltal~~an bu noktada top· 
~, Osmanofun odasını 

~ ~ \'u 
~~ .l~~hiinden Çıkan 
ar~ ~~--·. Kavga 
lft~~·~:llinde, bir köpek me -

ta~ ıt..~ mavnacı Alımet ile 
~~~ati ah kavga etmi§ler, 

~ ~ 'rt 'hr •uataıl8J ile Ahmedi 
't~~ 'ıtt 1t,\' •urctte yaral&mııtır. 
~~~ ~"1 ~hırı ayırmak isti
~ 'lt 1 de Hayrullahın 
~ llrkamıdan yara • 

~t"' ot ~ afırdır. 
~et'l'e~~\trltı Stııe lZL.A.ıu - OakO • 
~1;1: dıı_ ~~ Yrnan oflu Hasan 
~ ~'111~ inde oturan Ah • 

)( llt b 
1 
~ lnıi Çefınesinden çal

,~~ ilıde l' Bataz.ıarken cUrmU-
~~~ 'llıııa~kalarunrılardır. 

~ ~ ...... ~' &dliyeye teslim e-

"' 'Ze ~l(h-r,btf~ ~k l'~,ıı;YE KAPrIR • 
"- bı,d:• 1'atıcıllfUrıda 9 numara
~~~~~ "8.1·,t\ı\ <>r.ıuncıa bir çivi 

... ~ ~ 'M )' · .. li"''"l'I. fı>brika -ı 
' aitlarkeıı eol elln1 

yabnncıfara Jcu·şı glrfleruez bir yer 
olarak gösteriyordu. 

Dununln beraber Osmanoflar bu 
tlkri zaman zaman ortadan kaldır
mak için de ~alışmışlardı. Meseltı 

Balkanların yüksek bir misafiri seı
dlğl zaman Ahmet Osmanofun oda
sındaki herhanst bir kabul resmin
den sonra. eğor Ham Osmanof ken
di kudretlerini söstermek istiyorsa, 
tlpheefz ki onları bir do kendi odn

ema cağırırdı; Halll Osmanofun o
dası ... Delki orası bir müzeydi. Frı

kat canlı bir milzo... Tesllhat ol· 
maktan çıkarılmış ve bUtun Osmn
nofların bayatını anlatan bir mU
zc ... 

Hakikaten Halil Osmnnorun oda
sına doğru ilk ndımı attıfım sıralar
da anlamıştım . 

Groşenka: 

- Nlcln. diyordu; bu kadar çeki
niyorsunuz? .. 

Ve sonra bir cocuk gibi sormuş
tu: 

- Yoksa Haltl Oamanofun sllft.h
larından mı çekiniyorsunuz?. 

( A1'1ca.81 var) 

Suzanm içtiği il:'iç da tahlil olun -
mak üzere kimya.haneye yollanmıştır. 

MUddelumumt muavinlerinden Or • 
hnn tahkikata el koy:nuştur. 

Üsküdar Adliyesi 
Yangınında Dün De 
Şahitler Dinlendi 

Üsküdar adliyesini kundaklıyarak 
yakan Nurettinin duru§masma ağır
cc.ı.a mabkemeltinde dün de devam o
lunmuş, oahltler dlnJenml§tir. 

İlk p.hit, kfıfteci Cevdet ~unları 
anlattı: 

- Nurettin arada ınrada dilkkanı
ma gelir, yemek yerdi. o gece yine 
geldi; köfte yedi ve cebinden çıkardı
ğı bir §l§e rakıyı içti. Sonra parayı 
vererek Tunusb&ğma doğru yollandı. 

İkinci phit Salt de eu yolda ifade 
verdi: 

- Adliyenin yanmasından Uç gUn 
sonra idi. ~ı Mehmcdin dUkk8.nmda 
yemek yiyordum. Nurettin de orada 
idi ; sarhogtu. 

Bana: 
'"Bir teyzezadem var; nıahkQm oldu. 

Yangında dosyası yanmamış; fakat 
ben kuduz hastahanesindeı:ı bir rapor 
alıp kendisini kurtara.cağım, dedi. 

Nurettin bu eahldln sözlerine itiraz 
etti ve: 

- Bir defa teyze zadcm yok ki, 
mahkum olsun, böyle bir şey söyledi
ğimi hatırlamıyorum. 

Mahkeme, diğer iki şahidi de dinle
dikten sonra duruemayı başka bir 
gUne bıraktı. 

Komünistlik Suçundan 
Muhakeme Görenler 

1940 ta açılacak olan Ncvyork ser; 
gisinde Fraruınyı temsil etmek üzere 
Pnriste iki güzellik krnliçesi seçilmiş. 
tir. 

Hnllini Pazmi:csi günkü sayımızda 
bildirdiğimiz bilmecede kazananlar : 

l - İmdat Taşkurt, Gazi Osman -
paşa okulu. 

2 - Birsen Dikmen, Maltepe. 
3 - Mlke, Şişli. 

DlGER KAZANANLAR 

Mukbil Ab:ıy, Üsküdar - Faik U
ğurlu Kadırga - M. Şınasi, Üsküdar 
- Nihnt Etguer Kabataş - Kemal 
özen, Aksaray - Ethem Ongördü, 
Otakçılo.r - Fikret, Yoı.ğat - Ayten 
Ögey, Elfı.zığ orta okul sekreteri Os
man kızı - Gülümser, Tnrcr, Trnb • 
zon, Orta.hisarda Amasya camii soka
ğında 12 numarada - G. Bilen, Ka -
dırgn - Ali Bn§Cğcr, Buraadn Yeni • 
şehirde Hıdıryalı mnhnlleslnde 13 
numarada - Rizas Kcsar, Aynalıçeş
me - Tahir, Ça.r§ambn - Yaşar Nu
ri, Malalyıı.da orta okulda 238 numa • 
ralı - lsmet GUven, Yozğntta Sakar
ya ilk okulunda 4 üncU sınıf mda -
lsmail Çırak, Sultana.hmet - Mehmet 
Sağnak, Hadmıköy - Todorl, Has -
köy - Snlih Demirer, Mcrzifonda, 
orta okulda - Sabriye IfaradonJu, -
gayret Aktarı, Edirnekapı - Necati 
Dodan, Beyazıt - Zehra Karagllm -
rllk-. 

rillen duruşmaları diln de öğleden 
sonra devam etmiştir. 

Lastik Çalan MahkUm 
Edildi 

Mahmulpaşada lastik fabrikasında 
çab§a.n Davlt adında birisi, diln fab
rikadan 3 metre l!stik çalınış, satar
ken yakalanmıştır. 

Davi t hemen cilrmUmcşhut mahke
mesine sevkeclilmiş, hakim Kamil ta
rafmdıı.n 1 ay on gün hapis cezasına 
çarptırılarak, tevkifhaneye yollanmı§
tır. 

!füzeleri gezerken iki mektep talebe· 
sini ellerinde nollan knrıştmp eserleri 
U>tkilc odcrkcn gördUm. Sebebini iz:ıh 

cttUe:. 
- Buraya ikinci defa. geliyoruz. Bir 

dcfn grlmeklo tam bir fikir edinilemi -
y,,r. Ilk ı.;t>ltriimlzde eııcrlerl gördUk, ne
lcrl<.' knrşıhışt.ığnnızı not ettik. eımdi de 
bu eserler hakkmda mnlm~t edinerek 
r,cldik. Bu daha canlı oluyor. Karşımı
d.:ı balunduğumuz ta§ltınn hlkAyelerlni 
blldıltten sonra onları seyretmek dııha 
bnekrı bir zovk: 

lki tnlebonln söyledikleri çok doğru -
dıır. MUzenln bUtUtn eserlerini tefer -
rutıtınn kadar tetkik etmek, miltch1Ul8ıs 
olmryıınlnr lı:ln cMSen mUmkiln değil -
dir. Fnke:. cr.5lz eserlerin mahiyetini 
öJ;'Tenmek zannedildiği kadar da gUç bir 

iş değildir. 

UUzonin ıuığ ve en görülmcğo değer 
c:;crlerlne geçmeden lltlncl aalondakl e· 
eerlerin ktsıı birer hlkAycııl!'li ce anlata-

lrm. l 
Yunnn \'O Roma. fiAhlan ara.smda bir 

kısmı b:ı§tan bap yapıJmtıs Mısır eııati -
rine ait bUyUk bir llhlt durmnktndır. 

Mr.nrlıların ilk tannlan Ozirilı ile lr.lei 
bumd3. baeba§a buluyorsunuz. 

Oı\rie, homDlreal lılal karılığa alarak 
gelin güvey gökten inerek Mımda Teb 
13chrlni kurmuelardı. Orada halkı deh
şetten kurtarmata çalışıyor, ahaliye zl· 
roat l§leri 6ğreUp refah yollan gösteri
yorlardı. Fakat Ozlrls, medeniyeti bil ~ 

ttln dünyaya yaymak amıauna kapıldı. 

Mısirm idaresini Jz:lsc terkedorck ma -
!yetine aldığı mUhlm miktarda askerle 
yeryUıünU dolaşmağa çıktı. OıirJs, gitti
ği yerlere ııil&.h kuvveUne müracaat et
medi: orııları ~il:- ve musikinin tesiri ile 
fethediyordu. Habcşistnndn ordusunn 
yıırı insnn \ 'O yarı hayvan olan S:ıtirlcr 

ilt ihak ottilPr. 

Oıiris dUnyanm her tarn!mı dola.6tık· 
tan sonra Mreıra dönUnco karde§i Tifo· 
nun kC'ndislne r.1lıthlş bir rnklp olarak 
hamlanmı.ı olduğunu buldu. Fakat Oıi
riıı, gl'nc r;lddot kullanmnğn lUrum gör· 
medl. 

Tifon, kardeşinin gelf;l oerefino bU -
~ilk Lır ziyafet hazırladı. Maksadı onu 
~ ok etm<?k ve tahtı elino almaktı. Ziya
fetinin sonund::t ortaya boş bir sandık 
getirildi. Tifon, sandığın hlrçolt hünerle

rini nayıp dökta, sonrn: 

- Kimin vUcudU bu eand ğı doldurur
sa. ona wırcccğim.. dedi. 

Ziyafette bulunnnlnrrn h<'psl tecrllbe 
' ettL Fnkat ltlm3C bir tnrlU sandığı dol-

dııranııyordu. Sıra Ozlrlse gelmişti. HU
kUmdar sandığa doğru ilerledi, girdi \'O 

yerle!)mt"ğc ço.lısırkcıı, Tifonun 11damla
n sandığı dcrh:ı.l ko.psdılar ve Uzcrini 
kurşunla 6rtcrek Nil nehrine atlılar. 
Sandık Tnnltig ndlı nğtzclın denize ka

dar sUrilltl<mdi ve o s;Undcn sonra bura
sı nıeıfum bir yer sayıldı. 

lzlııı kocruımın akiboUni haber alır al· 
mnz oğlu Anolılae ko§tu. Anobis insan 
glh·deli ve köpek ba§lı garip bir ilıithı 
Koku ile babnsının nerede bulunduğunu 
öğrendi. lz.ls, kocasının cC8edinl bulup 
saklııdı. Fakat Tifon bunu da haber a
larak bu sefer Oztrisl yodl pnrçaya ayırt
tı ve h Pr parçayı Nflln yodi ağana nt -
tırdı. lzis, her şe>ye rağmen kocasının 

cesedini toplamak azminde idi. Paplrlls
tcn bir kayıkla dolaştı ve vllcudlln altı 
pnrçnsını b:.ılarnk hor p3l'!;Mının bulun -
duğu yere birer D eznr yaptırdı. 

Mlb;ndC'ki lahitte Oziıis llo lzlsten 
başka bir de OrUs \'ardır. Bu, onlarm 
oğltıcinr. Babnsmm 81Umllndcn sonra 

~-•s m:n:::::::n ımm11111::::::::::::::::::-.:::c.•ır::::::::::::::ı:::::=====:::: 

h erg ün bir fıkra : ! 

1 

N:çin dört boynuzlu imiş ? 1 
BrUkeelde dört boynuzlu bir öküz varmış. Bir gün kalabalık bir se-9 

yirci ökUzU SC~Tederken bir kadın: 

KomilnJatiik suçlarından kasap Şe- • s· 
ha.bettin, Kemal. Sa 1ahattin, Bekir, ! ti 
doktor Hikmet. SUleyman, Zeki. Şllk- İl 
rU, Nlz.ım Hikmet. İhsan, Hasan ve 1. 
Burinin ağırceza mahkemeeinde gö- J 

- Aman Yarabbi, bu nasıl ökUz.. diye haylnrnuş. 
Tesadüfen orada bulunan Viktor Hugo kadına eu cevabı vermi§: 
- Madam: bu ökl'; iki defo evlenmiş de onun için böyle dört boy

nuz1t1 olmu~. 

•••m11mm11:::::ımnr::ma:ww:ıı:ı:rm::::::ı:nn:ı:•1111rm=a=111111mm" mmıLta 

Ti~'>n ile harp ederek kendi eliyle ol -
dUrrrıtlş vo h .. basmm intikamını almıştı. 

BLltütn bunların arasında cehennem 
ilahı Pluton ile kansı Prozerpinl g6r -
mek. onların korkunç hikayelerini bil -
mck istemez misiniz? 

Onlar da burada karı koca başbaın
dırlar. 

Pluton e(.iylc tasvir edilir: Aban uzdan 
ynprlmış bir taht üzerinde oturmuş, et -
rafını zebnnllcr, ecel perileri sarmM -

tır. Ynnı baş:nd:ı cehennem dereleri n 
'kar. Solunda karmı Prozerpina, a~aklar 
nlt.ındıı goco s ndilz havlrya.rak ht'r tn 
rafı korkuya boğan Uc; ağızlı cehcnn<'m 
köpeği Ccr1'1cr, PJuton sağ elinde hazan 
iki çntallı asa. hazan karaıtılan defet -
moğc mahsus bir çubulc, ba:ı:an da kılır 
tutnr. 

O, Zuhnlin o~lu idi ve babası kendisı
ni yutmuştu. Fakat JQpiter bnbnsına t • 

çirdlği ~araplıı PiUtonu öldOrmU", kur -
tarmı~tı. 

Pluton, cehennem iliht olduğu itın 

kendirnno karı bulamıyordu. Nibay12t 
Seresnl km Properpinayı knc;ırmasa mu 
\'&frak olmu§tu. 
Ondım herkes korkar ve ncl~t eder

di. Jtalyada Pluton namma insan lrur -
ban edJllrdi. Sonralan insan yerine si

yah boğalar ve daha ba§ka ha}"\"anlar 
turb.'ln edilmek adet oldu. 

• • • 
Cohenncm, cennet, aşk, doniı ve şa-

rap U!hlarını gördilk'en eonra başsız bir 
kadın heykeli nltmda durdum. Bapız '\"( 
isimsiz. Şair Baki, sanatkArm, kadm vil
cudllnlln bUtUtn kıvraklığını, clbbelerin 
en kUçUk kJ\'rlntlannı göz nuru dökerek, 
ynratt.Jğı bu eser karımnda dursaydı, 

Fanl t cihan der o vefa nlst 
B:ıkl heme ~t etimle fanlst 

mısramı bir önha söylerdi. 

Sabık Habeş 
krah 

Kah•rede bir ev 
satın almış 

IIahirctlen bil.diriliyor: 

Eski Habe.:ı lmperatoru Haile Sela
siye Knlıircnin merkez.inde yeni mi • 

·:-n·-----~ marl ile inşa edil
miş bir grup bina 
almıştır. Bu alı§ -
vcr131, Rlket'in 
1936 da Necaşl) e 
tavsiye ettiği i& a
damı yapmıştır. 

Milletler ~i
yetinin Mayıs a -
yındnki toplantı -
smdruı sonra, Ha· 

ile Seiasiyenin l{ahireye geleceği say. 
!eniyor. Bir mUddet burada kaldıktan 
sonra Filistine gidecektir. Karısı ha .. 
len orada bulunmaktadır. 

HlJRl!Na abone olu· 
nuz oe edininiz 
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G ü!er. fotogr afı kasada sakh yıldtz 

Meşhur alek 
Yıldızın fo!ograf~nı ça~an b1r servet ea~ib: olab:rr 

Çocukluğumdanbeı i filmlerini zevk 
\'e neşe ve knhknhn ile seyrettiğim bir 
yıldız vardır: Buster Keat.on yani Ma
lek !. Bu artistin donuk yüzünü per<le 
de görünce adeta kendiliğimden güler 
bayılırdım. 

Holivuda vardığım zaman Buster 
Kcatonu yıldıilar içinde gördüm. 
KJsmetin yardımile pçk sevdiğim bu 
komiği az zamanda tanıdım 

Holivuda \•arınca sormaya başla-

dım: 

Garbo nerede - Avrupada. 
Ditrih nerede - Fransada. 
Doğlas Fairbanks - Hindistanda. 

Ehevolier - Nevyorkta 
Ya ŞarJo - 1.sviçrede •. 

Şu aksiliğe bakınız. Ben ta Türki
yeden Holivuda geleyim de yıldızlar 

§Chirden dağılsınlar. Şansıilık!. 
Onun için Malek nerede diye korka 

korka sordum. Herhalde bu artist de 
dilnyanm uzak bir köşesine gitmiş bu
lunacaktı. 

Sualime "Mnlek burada!,, denildiği 
zaman sevincimden duramadrm. Acele 
adresini öğrendim. Bulunduğu yere 
gittim. 
ARl~TlN EV1NDE AÇILMIY AN 

KlLlT 
Holivuda ilk vardığım zamanlar · 

pek acemi idim. Yıldızların evlerine 
hiobir gazetecinin kabul edilmediğini 
bilmezdim. Taksinin birini alarak ta
rif edilen adrese kavuştum. Şoför beni 
bir hayli dola§brdı, nihayet tek katlı 
bir köşkün önüne bıraktı. l§te artistin 
evi burasıydı. 

Uısulen kapmm zilini çaldım. Ses 
çıkmadı. Zile tekrar bastım. İçerde 
hiçbir ses ve seda yok. 
Talihslzliğime kUserek orad'Ul aynl

dmı. Beni getiren taksi yanımdan ay
rılmıştı. Bu vaziyette yavaş yava§ 
yürümeğe başladım. Tam bu sırada 
bisikletli bir posta müvezzii yannn
dan geçti. Başımı çevirip geriye ba
kınca postacının demin çaldığım evin 
önünde durduğunu gördüm. Kapının 
zilini çalmayarnk kapı penceresine 
elile dokundu. 
· Bir de ne göreyim kapı açıldı. Pos
tacı birçok mektup bırakarak ayrıldı. 

Birdenbire Ali babanın hikayesi ak
lıma geldi. Bu hikayeyi hemen her 
ke8 bilir. Bir nevi açıl kilit açılır. Ben 
de derhal geriye döndüm, evin önüne 
gelince kapının penceresine vurdum. 
Kapı derhal önümde nçılırevrdi içe

ri girince bir kndm sesinin hafif ha
fif geldiğini duydum. 

ltsyon Dcarling sen misin sevgilim 
diyordu. 

Nezaketen bir ses vennekliğim icap 
etti: 

- Hayır! dedim. 
- Ne ! ! ! .. diyerek orta yaşlı bir 

bayan pijamasile ortaya çıktı. 
Pijamalı kadın evinin içınde bir ya

bnncıyı görünce korkusundan avaz 
avaz hRykırmaya başladı. 

- Ne bağmyorsunuz!. Sussanıza ! 
- Susacağım. Kuzum bana dokun-

mayınız. Paramız yatak odasında şil
tenin altında çanta içindedir. Koc.a
mın bugür. getirdiği haftalık da için
de; 

EVDE 
Aman . Allahım yapayalnızım diye 

söylenirken birdenbire bir baygınlık 
geçirdi. Yere yuvarlanmaması için ya. 
kalayım derken kendisine geldi. 

- Aman bana dokunmayınız. Para
ları nlınız diye avazı çıktığı kadar 
haykırıyordu. 

GörillUyor ki vaziyet hem komik 
bir sekUde:lir hem de bir facia idi. 

GUlerek: 

- Madam herhalde bir yanlışlık 
var. Yanılıyorsunuz. Ben bir haydut 
değilim. Ben sinema artisti Buster 
Keatonu görme.1e geldim. Uzak bir 
memleket~ gelen gazeteciyim. Bura 
da ilk tanımak istediğim yıldız odur. 

YAZAN. Tur an Aziz Beıer 

Shnon Sf monun yeni bfr pow .• 

Kadıncağız kulaklarına bir türlü 
inanamıyordu: 

- Demek siz soymaya gelmediniz. 
- Yok canım. Bunu da nereden 

çıkardınız. 

- Dün gece bazı s inema yıldızlan
run evine haydutlar tarafından baskın 
yapıldığını gazetelerde okudum. E\·im
de bir yabancıyı görünce bir felakete 
maruz kaldığımı zannettim. 

Kndmcah'IZin helecanını bertaraf 
etmek için: 

- Müsaade ederseniz s ir.e bir Türk 
darbı meselini nakledeyim. Cenabıhak 
fakiri sevindirmek için e~!':ini kayb
ettirir. sonra da buldururmuş. derler. 

Bu söziim üzerine kadıncağız keyif
li keyiffi gUlmeğe başladı : 

- Siz bu güzel Ti.irk darbımeS<?lini 
nereden öı;rrcndiniz? 

- TilrkUm. 
- Ya! ... 
- Evet .. Buster Ketnon memleke -

timde kahkaha kralı diye tanınmış • 
br. Buraya gelmemin yegane sebebi: 
Kendisile görü§mck!. 

- Kit, demek memleketinizde bu 
kadar çok seviliyor? (I{adının Kit de
mesinden artistin karısı olduğunu an
ladırr. \. 

Malek'in iç ytlzürıU anlr..malc için bu 
kadıncağızla bir iki satır konuşmak 
istedim. Sordum: 

- Malek perdede görl:ldüğü gibi 
soğuk ve donuk yUzlU mildür ? .. 
Kadıncağız kahkaha ile : 
- Ayol hi\ perdede olduğu gibi do

nuk ve gülmez yUziyle bulunsaydı o
na varır mıydım Bilseniz o ne yük
sek karakterli \'e neşeli adamdır. Dai
ma alay eder, şen 5atırdır. 

Çocuklar mektepten dönünce yanı • 
başlanna oturur; onlarla ayrı a}TI 

meşgul olur. Daha sonra radyonun 
başına geçer: gazetelNi yegnn ~·eg5n 
okur. Bu arada ben de kendi <'V i~1e • 
rimle ml''!!;Ul bulunurum. Aile haya • 
tnnız işte bu şekfüle geçip gidiyor. 

Kocamla tanışmak i 0 terscniz Pazar
tesi günU öğle vaktinde stüdyosunda 
bulabilirsiniz. Kcnclis ine teşrifin izden 
de bahS<?derim. 

MALEKLE KARŞI KARŞIYA 
Pazartesi günü öğ1eyc do"tru komi

ğin ralıştığı stüdyoya girdi:'.im :zanıan 
art l:Jtln berb:?r sa.lonundo. tra~ olduğu
nu duydum. Bir yıldızla. traş nrasmdn 

konuşmak doğru bir hareket değildi. 
J..ftkin berber salonu yer itibariyle mü
lakat için pek orijinaldi. 

Stüdyo mlistnhdeminlndcn biri ber
ber salonunun bulunduğu yeri göster • 
eli. Oraya gittim. Görseniz o kadar ka
labalık vardı ki kendimi bir tiyatro • 
da, yahut herhangi bir toplantı•fa bu. 
lunuyormuşum zannettim. 

Traş olanların sayısı hemen hemen 
<'lli kişiyi mütecnvizdi. Sıra bckliyen
ler de çoktu. 

Tırnş olanları birer birer gözden 
geçirmeğo ba3ladım. Maalesef aradı -
ğım artist yoktu. Artık ümidimi kes • 
miş, dükkandan çıkarken kompres ya. 
pan kalfalardan birinin saatler olsun,, 
d iye haykırdığını duydum. Ses gelen 
yere başımı çevirdim. 1tıte Malek .. 

Derhal kendime çeki düzen vererek 
artistin yanma yaklıı...stım. Cebimden 
çıkardığım kartviziti kendisine uzat • 
tını ve söze başladım: 

- lstanbuldan gelen bir Türk ga • 
zetecisiyim. Geçen gün devlethaneye 
ziynrete gelmi~tlm. Bayanla görüetüm 
hatta bir aralık istemiyerck kendisini 
korkutmuştum da ... 

Sözlerim Bustcri gilldtirdü. Bu gU
lüşü yazı ile tnrif etmek imkanı yok
tur. Perdede görclUğünUz donuk yüzlU 
s inema artistinin okadar neşeli bir gU
hişü var ki .. 

- Bir emriniz varsa söyleyiniz. Si -
zinle görUşmek benim için büyük bir 
f;.Creftir. Bana istediğiniz şeyleri sora
bilirsiniz. 

Yıldızın gösterdiği nezaketten cesa
ret nlarak sormaya başladım: 

- Acaba sinemada seyredenleri 
gUldürmek mi, yahut ağlatmak mı da
ba kolaydır ve seyirciler sizce hangi 
fılmleri tercih ederler!. 

Malek b~ni stüdyo kahvesine gö • 
türdU. Küçük bir mc.sanın başına o
t urduk. Yıldız iki dondurma ikram et
tıkten sonra sorduğıım suale cevap 
verm~'!e b~ladı: 

- Seyircileri ağlatmak güldürmek
ten dalın çok kolaydır. İnsanlar pek 
çnbuk müteessir olurlar. Fakat neşe -
leri kolay kolay yerine gelmez. 

Sinemaya gidenlerin hemen hepsi 
zam'llltn d 0 rt ve UzUntU ve sıkınbsın
dan bhı .. n lmrtulmık icin giderler. Bu 
itibarla onlara n*ll filmler göster • ( 

(Sonu: 10 uncu ~ayıfada) 

- Adrya H
0

klyes' 

Frils Langın 
keşfet liği yıldız !1 

YAZAN: 

MEHM:ED SELiM 
re rlka Numarası : ~ 

Mevsmıın mutat balolarından bi· Şehzndebaşmda gece tiya 
rlnln ııerlldiğl bcllcnmlı salonlar- ğılma saallnl tahmlnledl. oatı• ti 
elan birine bu kış her nasılsa ayak Kantocu yıldızla ve belki de onuıt 
brı.,mış olan donuk oörünıişliı adanı: \i menacerlyle ylizyUze geııoe) 
salonda tutu/r ue ürkek duran ~c~ç ·dı gitmemek hakkında bir .,,ıtl 
lıir katlının lstanbula oclcn rtılsoı gı p 
Frils /Ang tarafından yıldı: olmak mcmekle beraber, hemen • bit 
ii:crc ke#cdlltliğlnl ortaya allıklatı dönmiyerek, bir mUddet §Ö):~ıd 
~onrn, aradan bir miıcldct geçince. hanede oyalanmağı, bu akşaı-
bu kadının tulıiat k11mpo11yaların- dlitlU temayülüne uygun buldu .... 
<lcın birinin sa/111csi11de kaııto slJyle- B' h ., 

• k IJ _ .t: 1 1 ıra anc • ..~.ı. uip oobe . allı itli ııuren yor: 'I u--
Neden böyle içkili bir yere· Jlll' 

En son telefonda sesinin o.ksi kulağın- s3veti dağıtmnk için, içkinin : 
da çınhynn kadını, izi sillndlktcnberl bu pılmnk gerek; dliııUncesiyle """' 
birdenbire sııJınode ortaya çıkıııına kn· bir yod seçmişti? Bunu bl)yle ~ 
dar süreklice dliııUnen tek adam; baloda memlşli doğrusu; fakat, Te~ 
ilk gördüğil zamanki tutuk ve rkek ka • bu tcşrifntsız birahanenin art' 
dının kanto yıldızı olabileceğini de bir içeriye girince, pek seyrek ol ı ~ 
ihtimal olmak zere haurma getirmlıı mi- tığı gibi, yemek arasında içec6 .J 
idi? MeselA, onun bu yıldızlık reklA • doğrudan doğruya lçme;>i ~ .. 
ınmd:ın, daha verimlisini umamıyacağı - suretle sonradan hem yemeği ~ 
;usmetl çıkmıııçasma sevinçle, kar§ıeına ~iycbllecekti ihtimal, hem de.-~ 
ille gördilğil zamanki tutuk ve Urkek ka- olduğu kadar mevzuunu da, b~ 
tıca bir erkeğin boynuna aUlabileceği, §effaflık arkasından gözden g 
hesabrnı ynratılıatan basit hüviyetine ccktJ.... ~ 

uygunlukla bu kadar dar tutabileceği ve Bulanık bir şeffaflık? Bunun~ 
daha buna kıyastı ihtimaller, yUrtittüğU dan gBsterdiği eey tersine de tı' 

tahmınlor arasrndaydı. Hatta, onun §ÖY· olduğundan bambaşka da ollSt ~ 
ıe böyle bir nevi artistliğe heveslcne bcrraklıktı; ke3ke ayıkken~ 
bileceğini de, ihtimalden uzak bulun • kcn olduğu gibi ruhunun ti 
durmanuştı. Ancak, bu hevesi bu kadar manlnnsaydı! .. Dumnnlaıuıa ve Jl 

aşağıdıın tatminle zil 51.kırdatıp göbok her ueyt, .. hep aydınlık, hep -
atmakla bu kadar aleJA.deceslne bir silr- görtigle hafiftertip salmtıda >., 
priz hazırlannblleceğini, dU3ilnmemlııtL \'tlŞ neıf elenseydi, ke§ke ! 
Vaziyet, kadının yıldız olmazdan evvel • --' 
ki vaziyetine nazaran, hiç değilse bir de- Birahaneye oturmaslyle Jt8lP"'" .ı 
rece yUksellş yerine, birkaç derece bir- oldu gibi bir şey .. Ilk defa o~.,, 
den inl5ti. Bir dilgUgtU,.. bu kadar sUreksiz oturmU§, ilk:,,... 

Vo donuk g6rUnUglll adam için de .. bir rak UstUstc birkaç duble içerelt 
sukutuhayal! sap ödeyip, daha demin başına~ 

Bundan sonra ona bu mevzu, yüksel • masayı bo3 bırakmıgtı. Sık g6 
mest istenllcn basit bir mahUlkun, ter- milısterl olmadığı halde onu 
sine yükselmesinin ne gibi şartlara tiı.bi verdiği bakı§l!llildan belliyen b1I 
olnrak vukua geldiğini tctltllı: için bir nenin pos klrçil bıyıklı, ıso]gUll fi'.. 
mevzu,.. bir mll§ahede mevzuu! emekta rgar80nu, tabakta ~~.-4 

Hem de ne silratle tepe taklak oluıı!... ran her zamanki miktarda~ 
Bu, mecazi manası da dahil, her iki mn- clylo bakıp; mersi, Pasam!ı • 
na.siyle yırWıv. bir çorapsökUğU gibi gi • \'elcmeklo beraber, oldukç~ ,,,ıf 
dfverml§tl l;,te! -Vire ha}ir olsun, nolınUS 

Donuk görtinil§lil adam; ilzUldU, can 
sıkmtıslylo sokakları a!'§ınladı, sinema
ya knpandı, döndil, dolaştı, .... vo bu dU
şilnceli halinde, bir sorgu, zihnini kurcn -
l:ıdr. Neden bir kero de kendisi b.Jip 
kanto yıldızını sohncde görmeslndl '! 

Tereddüt, bu yola doğru adım uydu -
ruv; yan yoldan dönUş .. Bu, kendisi için 
aznpli bir tc.ınqa tcıskil edecekti! 

Fnkat, zaten boyuna azap çekmekte 
olan bir adam değil miydi ki! Varsın bu 
tema§Syıla da bir nöbet daha azap çek
sin! Ancak, onun sahnedeki hal ve tav· 
rını görmeden glSrmU3 gibiydi. Gazete • 
lerde okuduğu röportajların, vaziyetini 
uygunlukla aksettirip ettirmediği bir ta
rafa, 6yle bir sahnede kantoculuk eden 
kadın tipi, kendisince mallimdu. Şahsen 
tahayyül kablllyctl de, tipini tanıdığı bu 
kadının allı, pullu knnto csvabllo yabancı 
cilvelerini nasıl yapabileceğini tabay -
yül ettirmeğo yettiği için, seyre gitmek 
dUşUncesinl sıyırdı. Lakin .. 

Baloda uzaktan, apartnnanda yakından 
gördüğü, telefonda da sesinl bir hayli 
işittiği bu kadınla, tiyatrodaki gardrop 
odasında yUzyUze gelmek, enteresan o
labilirdL Enteresan?. Kendi kendisinden 
olsun gfzlemesindi; bu kadmm şimdiki 
muhitine sokulmakta çeklngenllğine rağ
men, derecesi ne olursa olııun, öğrenmek 
merakındaydı. Iradesi geV'§ek kadın, 

kendini kendisininkinden daha kuvvetli 
hangi sevk çarkına kaptımuıı da çevri
lip bu biçime sokularak bu muhite atı -
hvermlt.ıti böyle b~öndUrUcU bir hızla! 

Bunu öJ';rrenmek! Bu da ancak onutila 
yUzyUze gelip, konuıma'lda mUmkUndli ! 

Sonra, slSyledlği Kantoları besteledi -
ğinden bahsedilen kimseyle de kaI'§I -

lapıak, işin iç yllıUnU daha VU%Uhla açı
ğa vurdurabllirdi ! Bu kadm zerinde 

kendisinden daha Cazla müessir olan, onu ı 
tesiri altma alan bir kimse? .. Böyle bir 
kiıMe, bulunsa gerekti! Kadını böyle 
yapıcı klmsenln, bu beste yapıcı erkek 
olması, kabildi! 

olurmus, hop kalkmis b usefetl 
Meze tabaklanru gerisin geri 

teka!L garsonun homurtulu 
omuz silkti! ~ 

- Kim blllr i kötU bir eeY 
mlıı olacak! 

KlitU bir eey? .• Hem de ayle -" 
bir kararla tramvay istasyonıJll' lı 

r11ıe yUrllr, bir yandan da glSzle -'. 
vay yerine otomobil ararken. el 1' 
tığı birahanede, oturduğu ır.616 
ma83dald la§ralı ve yan tal~tl' 
arasında geçen kaba 1taıucaııa-...ı 
ğuk konuama, hAlA kulaklartJldl 
tanıyordu: 

- Yalıu, hani ısu bir ~ 
kantocu bir kan bolmuş, ya'! 
yazdılar ya, hani.. ,J 

- E, ne olmuş! ff".J 
- Bu geco yeni HoUvud re 

dan numara yapacakmış! gel~ 
numarası çok gUlUnçJUynıUt! 
raya gidelim! ~ 

- Vazgeç, canım! BunıuJIS~ 
de o kadar eğlenecek yer 
Şehzade başına! 

- Hem vakit geçti artzkl (iP" 
- O a.omnsor da neısi oluYo 

da mıdır, nedir o mabudeııJJl 
amda? ~ 

- Ne bileyim ben? Tfy& 
lorunu tanınm da o b 

göyya bir adam varmııs da bit uf 11", 
nm en Ust katında otunıyorrıı ~ 
loz gecesi alt bodrum katılldl~:.ı
ramış .• Sonra da yıldız a~..., 
onun mu ne, tepesine çıtnıalS 
galiba.-. ,,; 

-Hah, hah, hah, hah! ~e 
pan eey, be! 

- Saçmalığına saçına, _., .. 

gUJmek olduktan sonra.. ~f 
- E. aaansora ne lllıUDi 

smı anlatsan, a ! 



Fransız kabin ele- ' 
rioi deviren Fintenden bir parça 

~ayyu IQm_~r? 
~. 8l::a~i~esi dilşecek, dilşmek 
::1ısaıı "' ~?ıyor, Daladiye geliyor, 
ı... • Utıı Yını Verdi. Ayan vermiye -

Öyle bir &ifületl fa8mlm ile ~ıktmı ki yola, 
Ka~ona çıksa. eğer ıenld mezarım dönmem; 

Bahn zehhar deifl ebrl ICJ'Crbar dejll, 
Hep yanardağlar De dolsa dvanm dönmem! 
Dalgalar, aymaymız b&dl taannlltkire, 
Slı ktlm nal}onı isli kenan yaret 

Kfilıtan kfiha kaf;ar §iri je;yanlar blhql 
Dalg&lar siz kılın imdat ki yandım aare, 
Siz lalm Da§lllU isli keİıan yare! 

Çıkıyor kanlı ytlztl ka11nna, ummanda bDc, 
Sönmlyor mep.leyt laneti tufanda blle 
DeştU deryayı qap ta 1kl aylık yoldan 
Geliyor oalelerl g(ııuma sıığdan soldan 
Dalgalar, bende olan derde ölümdür çare, 
Slz kılm M'mıı lsil kenarı yare! 

'il... ... \re k b' 
.. P tidi" a ıneler birer birer yı-
~· ,,or 

~·Olı 
•• Yi de..: lene içinde düzünelcrle ka
ı ıı. ''ten b b 111 bi u Fransız ayan mecli-
~lata k:b Yerdir? Kabinelerin me • 
~ ~t Ul ettirdiği kanun proje • 
~' ~ne için kabul etmez? .. 
1 .._ larııı tı.atUsünde 317 aza var. 
'""•&ıh.. en tıüf 
~~dır uz.luları 70 ile 90 yaş 
~ da ikı Doksandan daha yukarı 
a11 6i ki§i deaıa vardır Yedi ki§i 80 
dİıılet~~. 70 Yaşından yukarıdır. 
Yb...·~ b' içinde en faal ve sözUnü 
''lQa b: fahsiyet olan Kayyu 75 

llrt k'dar tınuyor. 
Jı~tııi ıa ~n Yaşlı olan Setatü aza
ttt tıler. ;anın icaplarını anlamak 
bil ~cekı dU tı.la.rın ekserisi yarım a -
"eıı.:eı!tklt1ı~Unceıerinden, bugün hi~ 
~~ btııtıa ta .bulunmazlar. Hepsı 

,_ ' l.eoı:ı pı alakası olmıyan kimse
l&ıı ~ın '""lu hiç sevmezler. 
1-,. ~~.mukadderatını elinde tu- · 
l\'-,~de ın. faınnyanın birçok aza-. 
lltttı f~ltaz, Söz ve rey sahibidir. Pa
kıt, ~.~ı blığ~ taalluk eden bir ka
Cek ~~!arı ahıs ınevzuu olduğu va
d~01e.a ly~ fabrikaları zarar gör~ 

!\ı. \>e kabı ayazalan derhal ayak 
'eııt•"~erııa:~ıere kargı koyarlar. 
~iıı~ 1936 ·ttne sımsıkı sarilan 
ttlltit ııol'tnarıı~da Leon Blum kabi
~ btıde, .bır. iş kabinesi telakki 't ~lllıllet eıındı artık sosyalist -
"tı ~ .~1-:ı ete geçmelerini istiyor. 
t~ ~ taınanın ilerlediğini na
~~'ot 8lınaz. Onlar radikalleri 
bir b ~ '1 l'alistıer intiha.batta daha 
l-iııe ,~e geı~k ~adikallerden üstün 

ıt:.Jtel>ıeıı erı halde, sosyalistleri 
tı.İ~bu1tı ,_er. 

~~~:nsa.ıun en kuvvetli par. 
ile ~~lr a ~dikaller olmayıp, 
~-,,~ ·ı! Bılhassa Jozef Kayyu 
~~l lttl1ıı ~rnun arası hiç iyi de -
letı ettıtı k 1.Unıu sevmez ve onun 
~~tU:,.e abınelerin kanun proje
~&Jtt eı:ıı ~hı~erUdiği zaman, maliye 

Çt(•rı Stfatiyle bln bir milş-r. 
lı( ~y 

Bfı.._ ~ \ıe i•-· Yu KlMDlR '> 
~"''rı 11.ınc· · 
~b llıeşhtır 1k81uın kabineleı ini dü-
lr .,rıııe Ço•· ayYu Fransa sıyasi 
~ ~ıı.· 11. ınuh· 

' 1~etr ım roller oynıyan 
1aııı~ •ıl'~;· Yirmi, otuz yıllık 
~'e karış hayatında Kayyunun 

~~. ita l'oktu~~·ğı belli, ba§lı hiçbir 
1 ~ ~1-lere · ayYu, dilşmUş, kalk-
~(~ otan :.tılnuş, ,.e çok maccra

~uıı bit- b ır zattır. 
~'Otır ~d~ker ailed~n olan Kay • 
Oftıı it_ '&tba~ na':11usıu olarak tanm
~~, ~Yu ;1Ühendis olduğu için 
·~ de a TnUhendis yapmak 
~~,d~UVaffak olamamıştır. 
~ k Cin nın tuttuğu yoldan ay
ar "'lllı~ rtı.aı:ns talısil etmiş ve 
ıı 'l'"" il\ roı Politikasında uzun yıl
~ ti ı~eıu l'tl 0.Ynaını§tır. 
ı~d,l' ~ ~tihaev..,eı, rnelire ispekter-
~ ~llhrı \'ermiş ve bugüne 

~\tl~lltııuttilr andaki nıuvaffakiyeti 
~~ bi ·· 25 Yaşmda iken 

~ Sı ltıaı~ maliye memuru idi. 
.,,, llcreı .!"den e Ye nazırı olmuştur. 
""rlı.ı:... "'ld ..... : V\'el A 
d·ı oı Ço-'""Qllen F't vrupanın ban -
ı;.· ıtıe~le k ltıUh· ansada maliye na. 
il' l'arıaa) idı. ;: bir rnevki addede -

tQ'ha ~'4\'e~~ yı1ında Kayyu, 
l'tı~tır. ~ır hal'de ?lmuş ve o yıl. 
ararı:ı allltare . gınnekten koru -
ı. arı:ıı bılt "e ~h ıle arası daima u • 
~l'ı'I:. tbı --ıın a .. 
~ 1 '"'f. ~ lirı.1.rı sır bu ıkı devlet 

ı 'il"- ))u ,_ Zlddı siyaset gUtm·· -
'• ~ '6 ' "endi uş 

l" ~llltıı YI~ l~h t .sı~a.setini 1911 
~llt re.ı:ı.e ~'~naetı e rnıştır: 
b~);itıde::ıın kr'tcrn ~Ulhtur. Puanka
~ ~ f'd il\, ~ltık Ududundnn, ber 
~. b\bı~tıaltarııkıa . are Fransa.dan 
' f,.t r ıste llııık ~ !tı.i -. ıtıap mekte. ben i-
:'~l iletin· <'derim. çu·nkü 
~ l' oı., 1 tarı · 
~ a~''tıtı bite~;;i ~ ve onun neye 
f '-l •t~tı" <> ııırrı nı bilirim .. , 
~ ~·l ldt. o :?1ki sivaseti inti-. -~ ttıt.. 1 ~\'U 

5Unurı . at\Jrya - Macar 
ınıp t>rator Fransu-

Babtrmı rapt Uo Ummldl bald1 nala, 
Size etti beni teslimli emanet canan; 
Benziyor cu,l5lniz gerçi ne\'ldl \"Ula, 
Olmayun ,ahidl etttse blyuıet canan 
Dalgalar pcnçezen olmazsa eğer ağyarc, 
Siz kılın na5rmı isli lccnan yare? 

Ne be.lidır, nedir ol horu cehennem beJ'düS, 
Ben değil ha11ne aşüfte olar belki \ilhnş: 

Ben de tufan gibiyim ysCdmmn me\1U batar, 
Göz ya§nn scyll bel&, ahU grMm sarsar 
Zülmettn ~ak edllp, ey §ep, salanm supha nazar 
Berid tehdit ile ey chr, ben ohnam muztar! 
Dalgalar, ben sW dönılürmcill'n atc§Zarc, 

J111er hike dUşUp mllrbr eyler feryat Siz Jalm nilsımı isal kcnan yare! 

B. KAYYU 

va .Jozefin ölümiyle, kendi kendine 
inhi18.1 edeceğini söyliyor ve bu siy~ 
seti mUdaf aa ediyordu. Maamafih, 
Klemasu Kayyuyu iskat etmeğe mu
\'aff ak olmuş, Fransayı harpten koru
mak milmkUn olamamıştır. 

Kayyunun hayatı üzerinde Kleman
so büyük rol oynanu§t;ır. Klemanso 
Kayyuyu hapse attırmıştır. Fakat, 
Kleınansonun arkasında olanın Puan
kare olduğu herkesin malmu idi. 

KA YYUNUN KARISI BİR MU
HARRİRİ öLDüROYOB 

Hayatında ilk darbeyi Kayyu 1914 
yılında yemiştir. Umumi harpten bir
kaç ay önce Fransa maliye nazırı o
lan Kayyunun aleyhine birçok itti -
hamlarda bulunulmuştur. Figaro ga -
zetesi muharriri Kayyunun hususi 
muhabere e\Takını ele geçirerek ne§re 
başlamıştır. 

Bu evrak arasında bulunan ve 
"Senin Jo., nun imzasını la§ıyan bir 
mektubu da muharrir gazetede bas -
mıştır. 

Bu gazete, maliye nazırı Kayyuyu 
dil.sürmek için akla hayale gelmiyen 
birçok ithamnameler neşrettiği için 
Fransız umumi efkarı alt üst olmuştur. 
Kocasının bu suretle, ve haksız yere 
hücuma uğradtğını gören Bayan Kay
yu, Figaro gazetesi idarehanesine git
miş ve bu hücumların durdurulmasını 
söylemışse de, sözünü dinletemediği i
çin silahını çekerek muharriri öldilr -
müştiir. 

Bu katil hadisesi Uzerine Kayyu 
derhal istifasını vermiş ve kansını 

kurtarmağa ko§muştur. 

O sıralarda tabiatiyle bizim de mat. 
buatımıza akseden bu mesele hakkın-
da söylenen eski mısra o devri yaşa -
yanların hatırlannda olsa gerek: 

"Ôfke bcıldan tatlıdır. Madam Kay
yu haklıdır.,, 

(Sonu: 10 uncu saydada) 

- - - - -
6eçen yıl kaybettiğimiz 

büyük adam 

Hamidin ilk 
yasdönümü 

Yazan: Hakkı süha Gezgin 
Şimdiye kadar meydana konulmuş, 

adı t.a.nınmış, eserleri zevk ve fikir 
kantarlarına vurulmuş. binlerce şai -
rimiz arasmda, hiç şiiphe yok ki, H&
mit, en ileri gelenlerdendi. Bu cümle
yi yazdıktan sonra, şu 'di,, gözüme ve 
içime battı. Demek onun için de artık 
geçmiş bir zaman kullanıyoruz. .. Geç
miyen, göçmiyen ve belki gittikçe da
ha iyi anla.~ılacak olan bir adam için, 
zaman bir tek'dir. Geçmiş, şimdi, ge
lecek diye tasnif edilen zaman, ancak 
bir beşikle mezar arasındaki boşluğu 
doldurmağa gelenler için başka başka 
§eylerdir. Hamit için öyle değil, mazi 
de, halde, istikbalde onu okurken zi. 
hinlerde birle§erek tek bir varlık ola
caktır. 

Ölen Hamit, gömillen Hamit sadece 
bir sedefti. lçinden o muhteşem inci 
çıktıktan, parıltısını bu topraklara ar
mağan ettikten sonra, kim: 

- Hamit öldü! 
Diyebilir? .. Eğer ölüm, bir tükeniş, 

b!r yok oluş ise, Hamit, bundan uzak
tır. Değil bugün, bundan asırlarca 

sonra da onun sözleriyle diller süsle
necek, gönüllere çarpıntı dolacaktır. 

Çağlardan bu kadar kaynak bir kap -
layışla geçen bir adam, hiç ölilr mü? 

Hamit, zaten bir yaratıcı olduğu i
çin, ona ölüm yakışmaz, yahut yakla
şamaz. Zaman zaman ruhların en dar
da olduğu saatlerde onun bir beyti, bir 
kıtası, pervanelcşerck hafızalardan 

hayata inecektir. 

Bir Acem şairi, hayatın felsefesini 
anlatmak için: 

"Yokluk çölUnden şu varlık paza -
rrna koşa koşa bir sürü çıplak adam 
geldiğini gördüm. Kan ter içinde gel
dıler ve birer kefen alıp gittiler.,, 

Dcmi§ti. Yaşamak için gelenler 
hakkında belki doğru olan bu hüküm, 
Hamidin gelişindeki ulvi sebebe hiç 
uymaz. Şair Hamit, bir kefen almak 
için değil, bütün bir milletin şiir bay
rağı olmak için doğın~tu. Sesi, asır
larca gönüllerimizde çağlıyacak. 

"Bunlar odur", "ÖIU", "Makber,, 
gibi eserlerinde derin ve ·felsefi bir 
coşkunlukla ölümü inoeliyen Hamit, 
o soğuk şeyden, ne yaman yanardağ -
lar fışkırtmıştı. Daha çok zamanlar 
bu zekft volkanlarının kızıllığı, edebi -
yat ufkumuzda ışık tutacaktır. Ge -
lenler, alay alay bu aydınlık altında 
yürüyecekler, bu aydınlık içinde dü -
şünecckler, bu aydınlıkla kendi içleri
ni göreceklerdir. 

Tanzimatın müjdecilerinden sayılan 
"Akif Paşa,, da eski tarza nazaran ye
ni bir "Adem kasidesi,, yazmıştı. O • 
nun da bu eserinde mezara, ölilme çev
rilmiş bir sanatkftr teleskopu sezilir. 
rüşlü ve ne tozlu bir şeydir! Adsele -
rinde hiç bir hayal, bütün çizgileri ve 
tam renkleriyle belirmez. Adem kasi
desinden makbere dönünce, insanken
dini korkunç bir uçurumun boşluğuna 
atılmış sann-. 

Hamit, dehasının antenlerinde ha -
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Okuyucularımız için 
eğ'enceli ve büyük 

bir müsabaka d . 
hazırhyoruz il' 'L 1 

iki yıldız birbi
rini arıyor ... 

Bu ·yıldızlar kim? nerede buluş3caklar? 
kim bulusturac3k? 

0 ·111 gUn sf!rrcP1r o'an yt>ni mfisabukamı11n lafı · latmı pek yal<mffa v"rı:>cP.1iz 
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Aptü11uık Hamit 

Fakat bu teleskop, ne kadar kısa gö -
yatm zevkini toplayıp bir gönfil yıl -
dırımı yapan bir sanatk8.rdı. Hemen 
her eserinde, dıştan gelme bir tesirin, 
iç potalarında alev haline sokulduğu 
görülür. 

Bunun içindir ki, onun: 

"Tad yok gccesindc günd.üZünde 
BeJı neyliyeyim bu yeryüzünde1,, 

Dediğini işittiğim gtin, benim içim 
burkulmuştu. Hele bu hükümden d~ 
nlişUnü gösteren beytini, yakın bir 
bitişin uğursuz bir habercisi sanmış
tım. 

Seksen beşinde son eserini verdik• 
ten sonra, bir başkasına başlamak 

kuvvetini ruhunda bulan adam, elbet
te alela.de ölçülerle tartılamaz. Fakat 
bükUm, kendisinden geldiği için, gön
lüm titremişti. 

Nihayet bu korku, çok geçmeden 
gerçek bir f elakctle yurdumuza çök
tü. "Hamit,, siz kaldık. Bugün bu 
"milli yetim,, liğimiz ilk yaşına bası
yor. Umuyorum ki, bütün gazeteler 
bugünkü sayılarında onu anacaklar, 
ona ait yeni buluşlarla yapraklarını 

süsliyecekler. 
Fakat bu kadarı yetmez. Hlmidin 

bizim tarafımızdan anılmağa ihtiyacı 
yoktur. Biz, kendi menfaatimiz, keneli 
milli gururumuz için onun hatırasını 
taşımağa mecburuz. 

Yaşadığı zamanlarda bu deha, layik 
olduğu kadar iyi incclenmemi§, bütün 
genişliği ku~tılamamı§tır. Sanat ta
rihimiz. şiirimizdeki yenileşme akışı 

bakımından daha birçok hakikatlere 
yine onu tahlil ederken kavuşacağız. 

Yurdun bu i~ elverişli adamlann -
dan bir komisyon kurularak, Hfunit 
yeni baştan tetkik edilmelidir. Bu, 
yalnız ona karşı taşıdığımız şükran
ların bir delili değil, kendimiz için de 
bir hizmet olur. 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

Hamit için ihtifal 
Büyük şair Abdülhak Hfimidin ölU

mUnün yıldönümü münasebetiyle bu
gün saat 16 da Üniversite konferans 
salonunda gençlik bir Hamit ihtifali 
yapacaktır. 

İhtifalde Üniversite profesörlerin -
den Ali Nihat ve Edebiyat öğretmen
lerinden lsmail Habip birer söylev ve
recekler; ilstadm hatıralarmdan bah. 
sedeceklerdir~ 



AS R 1 N 
COCUKLARI 

Yuuı 

Peı eaç IClrmeadt 

Çewna~ 

Vahdet Ot11te'cln 

100 _,,_ 
SAP HAYAT 

J'akat. apbeyllne karp pek k1D 
da&ya:aaw, çw:ıuı.ı llk eemeatirenin '° · 
ııwad& üyuru mutepteA çıktı· Kon· 
11rVatuvardul denle.riııdeıı batka 
.. yı. uğrqauuyacak hale ıelmioU; 
Proteaör Sail&ly bunun böyle olaca • 
tını aöylemi§tl aten. 

M ktep müd..rU: 
- Biaı:len ayrılmana mllteeatrim, 

demlttl. Bakalım kardetlıı de aen gibi 
•Ql:esna bir çocuk olacak mı! 

Paula mu..~esna bir çocuk o'amadı. 
bildi,ğini ötekilere nazaran. daha baş
ka, daha gen1f bir tekilde biliyordu 
ama, bildtll n,a bllmm lbım gelen 
191lere aJüa duymıyor Jibl idi. Bunu 
at bir halle " hiç aıkılmadan atreı. 
mene d9 16yltıyordu. Halbuki onun 
"5118 &9lk ft l8l'be8t konupıuı ter • 
lal,.mtlk veya armalık sayılıyordu. 

Oiretmemer d9 ama bunaa için aevl • 
JOl'ludl. 

otmmen Bala aaa: 
- lateneD amıtm blrlnclal olursun 

-. diyordu. Ala.beyin gibi, hattl on-
.... dalla çalıehn olabllirlliı. ama 
- tmabeJaln. allkumm. Sonra ae* atabeyin slbl bir mueretin de 
JOk. anat ~ıtnıalanm dersJerlmJ lh
..ı ettiriyor dJyemezatn. Zaten ata · 
.lae)'lıl bu muereti pek nadir Deri ıUr
aa.ınr. Baı.nla konupcatun ben ba
blmal 

•bam mektebe pll10f n afret • 
~ koaueuJOl'du Sonra evde Pau
layı blru paylıyor, olup bitiyordu. 
Ojretmenlıı ne tekdiri para ediyordu, 
•ihtarı. Çocuğun bu kadar allkaaız. 
1ı1ı kart:ıında öğretmen eaaaen pe9 

demı,tl artık. 
Bvet, okuyup öğrenmek llmn; Paula 

lluaG biliyordu ama, onu hayat daha 
allkadar ediyordu. Kendisini arkada.o
Jarmdan birine kartı çeken veya on • 
dan uaklqtıran o anlagılmaz, bilin • 
ma 18J ona her ilimden, her bilgiden 
mlhlm ı&'QnUyordu. Hiç bir eea dil· 
lllnceei olmadan. her eeye baka baka 
80bkluda aaatlerce dolqırken içine 
strdi!I hayal dl1nyas1 ona biltl1n gra
.., kaidelerinden daha fula heyecan 
wriyordu. Her gUn karşılqtığımız, 
Jllhayet bir gUn gözUmUze çarpan bir 
tehn. garip bir bayat kqf etmek üze. 
n yaptıtımıs aeyabatte içimize endi· 
18 dUtmal, önce, henüz okumadığmuı 
ldr deraten daha fazla meraklı bir feY· 
dL Mektepte orta bir muvaff akiyet 
k•unmakt.a.naa bilmediğimiz bir ha • 
ptm anahtannı ele geçirmek onu da
lla ful& 18Vlndlriyordu ... 

Olretmen Satb'nm bUttln ilmine 
ftlmea. onca 111 kaee bqmdakf, eeat 
tdanadan mUtemadlyen dudaklarmı 
acıp kapayan eararengis ihtiyar faktı 
.aaınctan futa bir luymetl yok. Niba. 
19t öğrendiğimize g5re, o adam vakti· 
il kilflede bekçi imiş: şfmdl, başında 
kırmDa btr takke, kahvenin önUnde 
taraJOr, a~m içinde, eııki Yahudi 

'4aalan okuyor. 

Paulayı topraktaki, sudaki veya ha· 
ftdaki •ırlardan ziyade allkadar eden 
lalr teY var: hayatın aın. Bu aım yan 
•bklarda, bir alay çocuk dolu olan 
..ıerde ~neblliyorus. lsterııenıs yüz 
81181'& manzume ezberleym. yahut hen
._ meeetutnl ~n · ıy1 bir tekilde hal· 
leclln. lrilçUcUk zihninizden geçen şey · 
iare cevap verebilir mi.siniz? Sizin için 
aUhim olan tek şey, zihninizi daıma 
.... eden oey. hayata yaklaşmaktır. 

l'anııedtn ki ınıılta, sırada oturmu,. 
ltJ'etmenin ı6yledlklerlnl dlk1ratJe 
'ibılemek lırtlyor. Fakat, dikkat ettim 
anıyor ama, me!!e'l. öğretmenin sesi-
118. kulao!mdı babasınm karınığmı 
farketmlyor: Bllyllk Lıjoa'un ha.re • 
bt'erl evdeki bir M-ifee vevı herntın. 
.. hay:ıtm th' nfhuı wib' g"rU\'cr: 
1&hbva c;lr.d1k!eri koca koca tth·e,•rll, 
.aeavfo mor bir c;lc-ek ona. unuttu"u ve 
llmdi hatırlıyamad·~ fakat mUhlın 
lılrlaiJlfn ~ gibi geliyor. Deni 
akkatle dtnliyormuı gibi d1,ruyor a
.... Ub kim bilir nerede; her halde 

1
. 

p naklara daim"' 

Çocukluk aeneleri yeni bir afba1I 
prıyor. Şimdiye kadar dUom&D &öi'l
rıea büy'"' kiouıeler artık gooup dolt 
oluyor, dpet olmu& bile dUpnanlık • 
tail çıkıyor da rakip h&llDl ÜJ10'· » 
bir bil' eeye brtı yan vutte oJdutu 
tçlıı, yan •vk aldıtunıa için allka 
duyuyorua. Artık eelddell dUJdvP • 
muı bul eeylere karp duydulwnus 
korku ft belli bellrab ldaler llalnuyor. 

Bunlar ealddeıı babamıam, Kl&ranm 
yahut bizim yaşımızdan yukarı yqta 
olan1ann daima: .. A! çocuğun eöyle
diği şeye baki,. yahut .. Kendini bllyUk 
adam ıanıyor bu çocuk!,, veya·~. 
kocacığım, nasıl bakıyor kadmlara!,. 
vahut da 'YUzUnde ytııe ılvllce çık -
mıt!., diye bahaetUklerl 191ler. 

György ortaokulu bıraktı demlltiL 
Bu, onun için aanat hayatma dofru 
ilk adım oldu. Mektebi bırakbktan 

sonra resmen aanatkAr aruma girdi 
ve bourgeoialerin hayatına blkim olan 
nizamın. kaidelerin nımnen bartclne 
çıktı • 

Paula, bUtUn mektepte herkesin ta
nıdığı ağabey'alııden istifade edeceti· 
ni dilşllnll)·ordu. György'Un mektep • 
ten çıkmuı ile bu meanedi kaybedi • 
yordu. Fakat, diğer taraftan da öl • 
retınenle.r arbk ikide birde apbeyin 
şöy!e, atabeyin böyle demlyeceklerdi. 
On1ann hep apbeysiııJ Deri allrmeı. 
rf çocuğu öyle muatarip ediyordu ki! 
Paula da biliyordu ki, György baka. 
Jorya imtihanım gayet kolayhkla ver
mı,u: halbuki o, lmtlbanlanm ver • 
mek için kafa patlabyordu. 

Sahiden haklan vardı: Gyargy un
atkArdı. Sanatklr demek doktordan. 
hlklnada, tacc:MMa UIUill blr9)' M
mek. Onun için, .kerıd1sinJ her eeyde 
mağrur gönnek'e kalmamalı; böyle 
bir inaanm kardefi ona kartJ, brdt.t 
aevgiainden ve hayranlıktan batkL \ 
bir iftihar blaat de beeJemeli. Hıklb
t.en. öğretmen Saika: 

" - György ne yapıyor!,, dJ,e 80r· 
dufu zaman: 

" - Bir ıinfonya tır.erinde çalıp • 
yor., veya 'Mayısta veret"eit konsere ) 
hazırlanıyor., demek bambqka bir 
şeydi, - tıpkı Szadeczky Paula'nm 
böyle bir suale: 

•• - Hukuktan ilk lmtihanmı verdi., 
diye cevap verd~ veya ''Kalman Tl • 
ber'in: " - Ağabeyim sUvari meıkte • 
binde okuyor., diyeceği gibi. 

(De\-amı var) 

o:mç:mN GUN. mnnekklt Nurunu 
A taç'ın on beı ıenedeobert llullaQ• 
dılı ve ka7betmemek lçla b01Uk 
dikkat aarCet.tlll 7azı kıleaıtndea 

bahseden birkaç ıatır 7aımıttım. 
Aıabl7eU ıtızel mUnıkklt.. dhkt 

fıkrasına bunu mevıu edinerek. ba
na bir sitemde bulunmuı: 

•·- Klmblllr. dl7or. Hikmet Uünl· 
rln benim emektar kalemimi bir)'&· 
zı mevzuu etmeıl, belki de. b•nde, 
sHzll açılmaCa deler başka btr wesl· 
yet bıılunmadı~ını naılkdn• bır ta· 
ka eduı ile baonua kakmak lçln· 
dlr," 

BU SURJ!JTLB Nurullah Ata~: 

"Yaıı\Cakaan balllkl mezlyetloı lml 
yaı. Böyle kıvır 11vır eeylerle neden 
uğra,ıyorauaT" ıtbl bir ttuette bu
lunmu,tur. 

o bıılde aöyleye7lm: 
NuruPall Atac;ın her stınkO fıkra· 

lan. Pl1uaaıa bir alay faH flıo 1a· 
zıntarınttaa, kafa11 'kltıt helvaıına 

dönen binlere• okuyueuyı nırrt bir 
ton"' "''hl •elm,.'t••·Ur . 

( Oay rr lırOLUp dikka~. Tudk dl&
me)'Mlaf) 

izmit bataklığı 
kurutuluyor 

Umumi bir 
fetliş tası 

Bahkeslrln 8ef 
1DnD haraca 1111 

k~seeekdl Çeltik z~raatine yeniden mU
saade ed.lecek mi? 

Baldumr, (Hua...a) -

otı&tı Beld)'bde aueteletM 
UD Ye ancak blk&yeJere -
oüecek kadar ooa pr1p bir lsmlt, (Hususi) - Birkaç stıaöUr b

mltte Hviııgll bir baber ça1k•lınışor. 

"lamlt kört811D1D alhayet buldup ba
\akllk u.bayı, Nafia VeWeU kwıl~ 
la karar vermlf. hemen ele tıte batla • ...... 

B1zim lzmltln dertleri hiç eksik de -
jildi.r. Tos ve çamurdaıı bqlıyarak ba -
tatlığa kadar devam eder. Batakıiırıarm 
çoğu artma mtıcadele tefkil&tı tarafın • 
daD kiırutulmut ve eehirde yüzde 2'l o
lan lltma Dlabetl yl1zde 6 ya kadar dil -
ıUrWmllftUr. Binaenaleyh Imtitte ba -
takhklarda iyi ve fedaklrlıklı çalll"'• -
Ja.rla kurutuJmuttur. 

Nafia Velrlleti tarafından tunıtuıma
p IWv "1'ilen batü1ık tehl.t içinde -
dir; Belediye hudutlan dahilinde plduiu 
için de belediye tarafından kurutulma· 
m IAsuqelmektedlr. 

bmlt beledlyelbıin IH. bUtçeal dar ve 
bafladığı, bqardığı blrçok itler olduğu 
~in de, bu m11uzam bataklığı kurutacak 
kabWyette dejildlr. 

Bu bataklıtm ~k acı blr mazlal ve ta· 
rah1 vardır. Çok 'defalar kunatulmU 19-
teaDmlt. muvaffak ol11namam11 ve bir • 
ırq yb bin Ura IUfedilerü ytllOatl 

kaJnutttr. 
b:mlt belediye rellt ICemal Oda AD -

lıaraya yaptJtı Hyahat eanıumda Nafta 
VekW AU Çetlnkaya ile temaaıar& mu.
bet netteeJor meydana get.lrnüt ve Ve
k~et 200 bin Ura tahallat ayuvalr b -
mlUn ytı. ve a&ını taruı olan bet&Jdıtı 
kurutmafa IWv Hrrnlltir. 

Bu biV --dlıf .fat.'81.1114t~ •· 
mut. N&lta YtllAl•tJ autar 1umum'!lllld8i1l 
ıehrimbe gelerek tetldklerine bq1a • 
mqtır. Bataklık bu eene içinde kurutul
aıut olacaktır. 

ÇELTiK ZIBAATI BAŞLIYOB lhJf 
limitte oeıtik m..u iti yeniden ta

zelenmlftlr. Çeltikçiler bUk~tste mtlra· 
caat ederek ~eltlll dnatma mUUade e
dllme8lni ricaWlıJflardır. Zitaat VeWe
tı çeltik mUtehaaaw Rahmi ile Sıhhat 

Vek&lctl Sıtma umum mUfettl§i ıehrl
mbe gelınltler ve mınt.ıtarla tetkikat da 
bulunmuşlardır.. lzmit halkı ve bllhaaaa 
köytnıUnUn saflılttu ıldcletle tehdit e
den bu mesele lıakkmda, heyeUn ne ıe
kllde rapor verdili beıılbı maıam delO
dlr. Ancak 111 var kl. blr kmnn mıntıka-

Nurullah Atao. lnrıhnuı 10r blr 
fnıdıllt.ır. P'ak•t. loerlelade Jeılı •• 
makan! bir öı taer1an bir fıadılı ••• 
Haımı llola1 olınamakla beraber 
manHI ren1l 1ertne ıetlrtp a1lla111 
acar. Her sin ikindi Yaktl ''Haber" 
ıaıete1inln bir n0tb&1l1l• blrtlkte 
birer tane aımall lJldlr ... ıuuı kat'I• 
dlr. 

Ol Saltanatm ••• 
••etuoı O', Londrada mtınsevt 1a

tı1or. Ba bOytık ellenceat, eolutu, 
çocuğu il• Vlktorya parlrında , ... 
JDelltlr. Nlaandanberl oru~lu.. elli 
ıun oruo tutacak .•. Akeamları etalı 
Ye 1at111 1emelllerl• orucunu bo111-
1or. Londradakl doetlan. geçlmfat 
temin için aralarında iane' topı,1or. 
lar ... " 

Bir ıuıteala 11DOQall~ Jt•1•r o. 
luyor?" baehlı a1tnı'dı, "T•raltııda. 
ili ınadenler", u~,ustnde takl•k 
atan adam••, ••8fJealı teı.ıeı>"· ••a..; 
raren•I• 4ede1ttlt" libt ttıleo• dlllr 
7aııtar aruılida aıtntt.111 n iaı, 
Habeetıtatt~a ubı' haparaf•rundae 
bıı t;'""t1qr. 

ı,ıe meehur'""" ~ti 
en mayafıt ,.,: 

da oeWk eldlecell ~ ........... -
dlr. 

ljn1ftt.tı teltllr ........ lıapltal bir 
gruptur. Ve plrtJll e"dkQt a3Deler bu
t.aldı ,.... 27 .......... ... ..... 
)1bde e ya cftllmGltlr • 

limitte oeıtlk 11nat1 taıtbl 1ae Diba -
yet 3 aeneWı bir __.,e malikUI'. Ve 
lıallc faydaamdaa dalla ful& mı 
gönntıtttır. Halkm -tbiı ile., ber ttr
ın mentaatlffl'Clea lltlD s&"Wmelldlr. 
ÇUnkt, Kocaeli mJDha..da ballan .... 
hb .. 1b lıbaleroe lira auf....-ü -
tedlr. 

O. T. 

Erzin canda 
Al:ın tepede 

Eski bDkOmdarhlla 
alt kıy melli eserler 

bulundu 
EnbacaD, (HuaUll) - 29 tubaı abl1 

merkue )'irmi kUometre meaafede ve 
Clmln aalıly•ll oivwmda Altmtepe deni

len bir mahalde demlryollan igiD tat ca
karmakta bulUD&D ameleler yeri bler
larka QOk derinlerde JOA&ma tq1arla 

muntuam ve harglm olarak yapıım11 b&r 
bina cepbeabıe teıadW' et.mitler, dala&. 

fazla tazıldıkta tat kemerler •e maa • 

tazanl lteame tatlarla yapıb 6rme au -
varlara vo altı tane yonu taflyle Japıb 
kUçUlt b6erelere rütlamıt~. Bürü& 

Çevreiiİ öi:UZ ~yte llU.ieıUnı, ~I -
pare ve bakırdan mamuı mndevver bir 
kazanla, ayaklan öklla tınıajı ıetllnde 

ild sehpa ve dört adet vuo teklinde su 
gtlğllmU ve blr taa, bir mqraba kıntJ Ye 

llWlt bir adaaa ,kendlaiDe WD 
.ett.11 auau vererels bütllD dıl 
caadan 1~ sibt Duı..Jet 
balarla da aGrWmUttlr. ~ 

IUdJae 1U tek1ipe 1~":'". 
liUaeytn Avni admda bir 

ye ıelmJf, llendlalnin wnuıol 
oldutwıu .memleketin ber 9'J(ll; 
riDl kontrol n l81t.ba memur 
duiunu. .OylemJtUr. Umumi 
Ut tH1•p, llöYlil)'ll me~ 
1l)'U'Ü koaferaular "'111 ... 
llUIUI'· 867 mubtan, beyle .,,, 

fetlilla ~ 116ye 
pıtp bulmut YUlyetıeıa llÜll .......... 

&.&r. ~ AYDIDiD a&ded dllı 
l.aıua be llPbeabal arttırmJIU'
killl Hllleytn AYDI köyde 
bUI ,yeni itleri ulatarken b9ll 
projelerdu babletmekte " 
Avrupa tehlrlerladen blrtDde 
aaımewatnı ko)'IDUf bir 
ytlbek perdeden atmakta idlo 
tar bWHID lllertae vlllyete 
derek YUlyetl &DlatmJltD'. 
umJar böyle bir pyden 
madığm• blldlrtDCe HO..yiD 

bul çini parçaları bulunmuotur. Bu ul.- tınnalarda cubuk ballnde on bef 
n ltllwım bulunduğu nahiye mUdllrltl - J ayanncla sGinOt çdmnlmıe, 
tUnden vilyete haber l(Snd8rilmiltir.. deriJmltUr, lu bale nuara11.,. 
\lahalllnde te~t yapmak için vali Ye ld nn1 tepelerin eUJ bir b 
kWtUr direlltörtı. belediye relal. merkea ğm blr deftnal olmak nıtJmall 
jandarma komutanı Altmtepeye 111 - tur. Buralarda bllk'bmetlmlllO 
mlfler ve >'8.pılan incelemede bentli ta- kaD ya~ um11lu10r. 
rihl maınm olıruyan eüi bir devrin lba- Tarlh~ere ııJre bu eaerlerlll 
deth&nelerhiden blrialne beuiyen bu A.96rllere üt oldulu da l!Alll~ 
Hkazm clvarmdakl tepelerde 8U11't ve dır. Gerek kam tnahalllnde 
etrafı doldurulinUf birer baytlk oldutu. 18 çdw11an eoanm tıaerlnd• 
bu tepelerde de bu gibi u&n ltlbbm rih. ne de bit' kitabe )'Oktur. 

Ol aaltaaatıa 1ell•r ... , tlmdl ,.. 
rinde ... 

Hayvaa S;v.W Bu Mu? 
BiR ADAM gördUm. Bir lıöpek 

IOtUrtlJorda. Tumalı. ıemta. ıöılırt 
Darlak, IEanlı canlı bir köpek. 

İ>eaıek kt ba adam '&JYaatara 
'artı aevıl•I olu blrl1dL Takdir et
ttm dotruıa ... 

Bu ııra4a, aokalı Upetl oldutuaa 
lltlkmedllebtlect- bqıbof blr cUter 
köpcık. ona ~aklqtı. 

Vay. ıen mıaıa Jalrta.-nl 
Tumaıı. eanlı lıaah •Opeltn ubl· 

ı.ı bir lraveaa öteklal. •• Hı.m dı ..-
.. ,, TollatJ~ Uıllme1ıe... .a 

Oldu mu bü tlnultt 
Jl.,•au ••ıfll dıaıoll bu mudur? 

Hai•aD MYSlll. ·--··· keaıU OJ'1D
dll eıttll ll•JVUI ••aatk9 B'9kSJe. 
rt c1Gvme1r midir? 

Reb""1u ltla 
BtJt AMJmlJC'AN elı~t.rtlr mllten

dlıl, rad1oıara ta'1ltQalı ••n ,.nı 
bir tret leat atU. Ba tlet IV•tnde 
d•nl,.r.flt.-1'tırlrtttf119 fleltNl'& fttflJ'O 
llt~~ıa mubüeN edebilmek· 
tedlr. 11...ı&. rad7o PJ"OSl'UDllU ... 

tenmedllt saman, b11 ll.t 
le radyo lat .. 70nuna: 

.,_ Bu ne berbat pro 
nklt ıillb ed~ellalnlsf 
bay ıplkert Nealentıt ted•~ 
ıpnra Y&ıtfenb batına P 
IJI olmaa mıt•• dl7ebt1eoek 

Akh olan rad70 tıtMJOll 
leUerden gethim•ln. 

Fakra 
BiR DIJLIKANLI. Uıtl,.r 

tere içki •martamıttı. 
selmeı .. alrtOr sövde7e rı• 

Deıtkanlı bu atır'at. ita 
ru hayrete dtlemtıt oıara•= 

- Mqallab.tdedt. str 
111•arla71Yert)'onunas. sır 
lıa tcmetı tater mlılnls! 

- içerim e•l&t. 
Kadeb 7enfdea 11eıcu • 

le gövde7e ladl. Oetllı&Ol1 
yade ba7rete dQfmlltta. 
7eret: 

- Affedenfnlı. diye '° r 
bu kadar acele edlyoraoll .. 

ihtiyar aktör: 
- 1Dvl&t. dedi. tltl 

nmm. Bir defa öname .. .-



• 
ışkence vapurundaki casusluk 
Moskovalı a.jan v8purda ' ~.k • . 

nasıl öldürüldü? 
~-nıühi,:,.; noktadan biri şu: 
l\adı~ın kabinesine Japon 
,0~_abjti nasıl girebilmişti? 

..... s· ıı Say,ın d 
lltıı u: ıın Devam) 

~inha J.ıl.inınız 
..... ş· '' birde b' ne otacaı.~ırt 

,ı C'a ııı ı'llıdıy, ltn ıre cevap nrc-ıck: 
'il ı ılıııı adar h. 

' aylli Crı tö ıç sı11em;ılarda 
nı }<'.t• Olacak rll'ıcdiniz m: .. Onların 

ıt ı · · Yan· 
' fıtıtıj,, 1• hiç bir ~ey gör· 
ı;.., .rCCck • • 

l> ~l>~~ ve bılm•\'e:tğız!. 

~.t~klıkııa r· ~NGtz GECE 
>t k Urcn b' 

ziytt ttra1a Çok ır .. g~~pun 'onra. 
1<.:a bitı~rıc kozı ll'ıuştu. ~lindüzkü 
1~lcrj r d,ld .. ere Çarpıyor, i<ulak • 
'911 b "el -.n ko ,j 11111 ·Yor. ~ . nutan :nnnların 

'I tCıtıc )acaktık r!~sı (:Ünü .,angon· 
" ~ırıtı· . Qtr t" l 

,,1 .ı.Jıh 1.Yotd Ut :i U.} ::u gö . 
r heı tı çık u . 

... ~ k .lllarrıa\t .. 
1.,.. ııltJ öıtı b' Uzere ıi .stunı bin-
ltıU ıııı:ı ır cll'ı. 

1 itli; a İdi. Sı ır almış olduğu"? 
j bıtı. ~ .. kabinc .... .ı kıntı pek hu la cök · 

Ilı '- O] '"-ıt ~d • 
f ıı tl"'·· lıtıa oı a cta ı:•JJırac:ak· 

t ..... , n·ı sun d' 
te v~ ı ilfına • ıycrek binbaşı • 
~ıı f P~rı.ın .. t.ı~ ' hır sigara ;çmek Ü· 

lcıq '" ... trt . 
cJc • Yı "~~- esıne !iZktım. 

c 1•tt . "-.cıtk 
1 

Ctrcy rılll ki en, §unu da itiraf 
tl;ı,.,.,ı·· ln et • \'aka gözU :· .. .. . 

... lltk ıtıcllli . mi.ln onun 
rı:11ct tn ~ô §tır. Ve be.;1 kadını 

l l "ard rllltdim D" .. dilğ-
lip ""lıtoaı ı: . ulun um. 

on ~ b co11aı 
ı a lr · ' kad ~ ..... ~ znın ının k.ıbinesinc 

; U~U? adının ;::-11 ~irdiği? 
1 ,

3 ..... ~· ~ ıle nasıl öldürül· 
-re <> ıllba ı 

• ..f'\ tdııı \ı Br 
~ n. raıı ltt lnte]]~gonun ( Müstem-
d'J ~l~ 0tlaıırıJa ~cans Scuis) bUro· 
11·. lıı.ı kl<A.t)lN ö c ya~dığ;? . 

or~tı" l.f>O'RUJ MOc::.TtJ 
., \'c bir' rı , y . 

1 ın sahnesini ha· 

tırlatan f;r.:ia gece yarı:;ı cereyan et· 
ırJş ve Japon casusu, yani yüksek rüt
beli Japon zabiti bilinmıyc:ı bir şekil· 
c e Sovyet Ajarunrn kabinesıı:e girmi~ 

ve bir hayli bofu~ma olmuş. 
Ben gUvertedc sigaramı içip yatmak 

üzere kabineme döı1erken arkamdan bır 
sesin i-nimle beni çağırmakta olduiu· 
nu i~ittim. Dönilncc bunun, binbaıı 

Bravn olduğunu hayretle &ördüm. U
yumamı§tı. Kolumdan tutarak! 

- Sözlerimi tutmadrğınıza budala
lık ediyorsunuz. Niçin oda.•ı7dan çık
tınız. Şimdi olduğunuz yerde duru-
nuz .. 

- Ne oluyor? dedim. 
- J·;:on zabiti, Moskovada~ı ıön· 

derilmiş Taııkeiıt müslüman kadını kıyafet 
li ajanr öldürmüş. Kabineden çrkmak 
ihtimali var. Belki telaıla sizi denize 
atar dedi. Ve güverte üz:erinder. genit 
adımlarla kadmrn kabinesine dofru 
yürümcğe b~laC:r. 

Yüzü çok sakin ve soğuk kanlılınıfı 
müthiş bir enerji il: muhafaza ediyor
du. Ben ise, göz 'uçlanmla binbaıının 

her adımını takip ediyordum. Anlıyor· 
dum. Binbaşının burada ... ynayıxağı 
mUthiş bir koz vardı. Gö't l:Jbbesi yıl· 
dızlarla bezenmiş ay ışığr bir çarşaf 

gibi engin denizlere yayılmıştı. Deniz 
bir gümüş tabak gibi parlıyordu. Her 
t-ı:-:fı kaplamış olan ölü sessizliğin içe
rısınt \'apurumuz normal sürati ile 
gicl: ··o : tlıı, Birdenbire kuiağrma ;.,: ba~ 

nş-1 ·eldi. Miil:alcmder Çince idi. 
Bir gemici: 

- İng touo jen şang yani, (İngiliz 
yaralandı) diyordu. 

1 
Derhal kendisini güverted: durdura· 

r•k: 
- Şe pu şe? Yani (doğru mu) de· 

dim. 

Hayli ac hiçbir heyc'.:an sezilmiyor· 
du. Rüyamı: görüyordum. Hayır! Br~ 
von ağırca yaralanmııtı. Derhal yanım 
dan hi~ eksik etmediğim tabancama 
sarılarak gürUltünün gelme:.tte olduğu 

tarata doğru koıtum. Bir .iki Alman 
adımı ile kendimi birikmit <>lan gru
bun içerisine fırlattmı. Kabinenin içe
risinde bir yatak vardr. !çerisinde biri
si yatıyor. Fakat üzeri örtülü idi. Br~ 

vun Lavabonun önUnde yarısını pan
siman ediyordu. Yerde ise, boylu bo
yuna serilmiı cansız bir · Japon .zabiti 
yatıyordu. Hiç ~üphesiz bu menzili 
m~ksuduna v".>ıl olması istenilen ca
sus Japon zabiti olsa gerekti. Bravn 
kalabalığın içerisinde beni görünce: 

- Görüyor musun FransrJ: dostum!. 
Sonra: 

' Bak bu yerde yatan hayvan beni 
kolumdan y'ı.raladı. 'diyerek, elile yara· 
h zabiti gösterdi. Sonra dönerek birik· 
mit olan Hindlitere birçok e;nirler ver
di, Hepsi birden dağıldılar. liiraz sonra 
yataktan yeni kalkmış, halinden anla· 
şılan goril yüzlü kaptım kar~ımıza çık
tr .. Ve: 

- Bittimi mösyö? diyerek hiç ren
gini kaybctmt.den sordu. Bravn cevap 
vererek: 

- Evet kadm öldü. Ja.non nbiti ka· 
bineaindc ka'd.mı bastırmııt1. Feryatlar 
i.iıerine hadise mahalline yc.tiıerek ka
bineye girince, üzerime satrlırarak be
ni yaraladı .. 

Kaptan ba§ka hi~bir sual sormağa 

lüzum -;örmcmiı olacak ki: 
- Ramgono telsiz telgrafla haber 

ve-~::., mi?. Binbaşı Bravn: 
- Evet, polise haber veriniz. Lima· 

na girmemize iki mil kalarak motörie 
k1tili teslim almağa gelsinler. Ve son
ra. ·ı:aktan taaffün edecek olan lradı

nrn cesedini denize c~:nadan önce resmi 
ni aldırınız. Zira, mahkeme için l:irım 
olacaktır .. Hindli hep birlikte yaralı 

Jaro~ z:ı:>itini sürükliyerek geminin 
karanlık kantinlerinden birine götiir

c!üler. iŞmdi, Bravn ile yapayalnız gü
va:ı:ifeyi :ıcmal etmittir. 

ASYA YA DOORU OYUN 
'Rravn artık üzerine 

va -:•. ·i ikmal etmittir. 
almış olduğu 

-;;:: m:;·enler::lı i;yo:) 
du: vurulmuş olan Moskovah aja- ~ 
r~. ~-örd.~kh.>~ halde yüzlerinde onu 
duşunduklerı muhakk:ık olan bir 
sarılık vardı. 

... 

- Aftrca yaraloodınrz dc[iit mi? de
dim. 

- Hayır .. Ve iı:ive ederek: 
- Korktuğum nokta, saptanılan ka· 

manın zehirli olması idi .. 
- Peki, kaptan böyle bir te§ebbü

sün vapurunda yapılm<ıısına nasıl mü
saade etti?. 

Binba§ı Bravon bir genç kollej ta· 
lebesi gibi gülerek: 

- Kaptan da bizim teşkilata men· 
suptur. O hepimizden evvel vapurda 
olacak olan hadiseyı Oiliyorıdu. Hakka 
icap etseydi. Mahsustan Japon zabiti
nin emrine bile girecekti. Gördünüz 
mil dostum (oyunu)? dedi. 

- Pekala 1 Böyle bir hadiseye ıney· 
dan vermeden, Knlkütada her ikisini de 
hapsettirirseydiniz: daha iyi olmaz mı 
idi? 

- Evet. Lakin, o zamFlrı konsoloslar 
müdahale edeceklerJi. Ve Londrada 

Forain Affise, hUkfımetleri tarafından 
yapılacak müracaatı...- üzerine belki de, 
serbest bıraktırılacaklardı. Sonra, kaç
mak ihtiınalleri de kuvvetliydi. Çünkü 
Hindistan da her *i devletin gizli teş
kilatları da kuvvetlidir diye cevap ver
di. 

JAPON ZABITt 

Her ikimiz de hadisenin cereyan et
miş ol;iuğu mahalden uzaklaşırken bin
başı Bravn kabinenin önUne bir de nö
betçi dikmeyi unutmadı. Ben ~ir el ça
bukluğu ile kadının üzerindeki örtüyü 
açıp bakmış ve sarışın bir güzel kadın 
olduğunu görmüştüm. Bra,·n bir siga
ra daha yakmış ne§eli bir çocuk gibi 
gülüyordu. Bana dönerek: 

- Işte dostum (oyun) dedi. Ve ila· 
ve ederek: 

- Zenginliğimizi ve imparatorluğu
muzu muhafaza etmek i.Çin böyle zor 
oyunlı:ırla ka!'§ılaıırız. Eğer kozumuzu 
iyi oynayabilirsek ne ata! Yoksa, ölü
me kavuşuruz .. 

- Japon zabiti bir cıısus şebekesi· 
nin tefi mi? dedim. 

- O Japon ordusunun en gözde olan 
zabitlerinden miralay Sasaguda idi. 
1925 den 926 ya kadar Mongolistanda 
Japon istihbarat §efliğini idare etmiş
ti. 927 den 932 ye kadar Sovyct Rusya 
da tüccar sıfatile yerleşmiş bulunuyor
du. 935 yı11anna doğru Singapur hu
dutlarımızda birkaç kere görünmüş ve 

muhasara edildiği halde kaçmağa mu
vaffak olmuştu. Bu sefer Kalkütaya ge
lirken imparator tarafından kab-.ıl cdi· 
lerek uzun talimatlardan sonra, yola 
çrktığrnr biliyor muydunuz:? dedi. 

- Fakat, dostum Bravn, öyle zan· 
ne.::yorum ki İngiliz ali askeri mah

kemesi bunu muhakeme edemiyecektir. 
Zira. Japonlar derhal müdooale edecek· 
!erdir. dedim. Bravn cevap vererk: 

-- Evet. Fakat şimdi, vapurda bir 

kadını katletmek suçu ite muhakeme 
edilecektir. Bu husustaki tahkikatı po· 
lis iki günde ikm<'tl edecek ve İngiliz 
makmesi de altı gün zarfrnda mahke
meyi bitirerek hüküm derhal infaz cdi· 
lcccktir. Bu suretle Japonların protes· 
tosuna bile mahal kalmayacaktır. Bil· 
h&•s&a İngiliz müstemleke orduları En· 
t clicens Servis teşkilatı da Şasagada

nın eksantrik bir surette tuzağa düşü-

rülmüş olmasından fevkalade memnun 
kalacaklardır. Gördün mü, iyi oynatı· 

lan bir koz ne güzel neticeler veriyor 1 
dedi. 

- Ya kadın ölmeseydi? 
- Eğer, onun hakkından Japon za-

biti gelmemiş olsaydı, işkence vapurun 
da hakkından gelecek kimseler çoktan 
hazrrlanmıştr .. 

CESEDi DENiZE ATINIZ 
Vapurda bir kadın ölmüş ve iki ki i 

yaralanmış olduğu halde, yolcularda 
bir kaynaşnıa olsa ne olurdu? Hiç bir 
şey!. Bravn dönerek: 

- Asyada insan o kad.M çoktur ki, 
ölen ile boğulan i1e katiyen meşgul ol
mazlar 1 dedi. Tanyeri ağarıyordu. öl
müş olan Moskovah casus kadını bir 
çuvataı koyup üç kilo kurşunda bağla
dıktan sonra kaptanın: 

- Denize atınrz kumandası ile de
nize bir taş gibi fırlatılıp atılmıştı. 

Fakat Bravn meydanlarda yol:~u. Sa· 
at dörde doğru Bermanya sahillerinde 
idik. Bir Mas olanca sürati ile bize 
doğru geliyordu. Yanaşınca, içinden bir 
çok polis ve zzıbitler çıkarak derhal 
kaptan ile Bravnun etrafını sardılar. 

Biraz sonra, yaralı Japon zabitini 
sedye içerisinde önümüzden geçirip 
Masa yerleştirdiler ve Mas yine olc:ın

ca hızı ile Ramgome doğru yollanmış
tı. Binbaşr Bravn mütemadiyen ~özle· 

ri ile Ması takip ediyor-du. 
Kolundan dürterek: 
- Bravo binbaşım. Soğuk kanlıhğı

nızr.ı hayret ediyorum .. 
V c ilave ederek: 

Siz vatan için hayatrnızı tehlike-
ye koydunuz. dedim. 

Gülerek cevap verdi ve: 
- Bunlar basit şeyler! .• Sonra: 
- Esasen ben size böyle heyecanlı 

bir gün yaşatmak için (işkence) vapu· 
runda berı.ber seyahat etmekliğimizi 

teklif etmiştim. dedi. Ben: 
- Lakin, sanşın kadın lıi~ hayalim

clen gitmiyor dedim. Gülerek: 
- Güzel mi idi? .. Ve birden aramız

dan casus kadının hayali geçer gibi 
oldu .. 

- Evet dostum sok güzeldi dedim. 
Binbaşı ise: 

Şuk Dugon mabedinin kubbesinin 
parl:ı".'Ilakta olduğu Ramgon sahillerini 

· hiçbir şey olmamış gibi süzüyordu. 

Kaç Erkeğe Kaç Kadın ?ı 

Aııağıdaki istatistik birçok memleket· 
lenlo erkek nüfusu ile kadın nUfW!u a
rasındaki nisbeti gösteriyor. Rakamlar, 
yüze nisbcUe alınmıştır: 

Erkek kadını hemen hemen ayni olan 
yerler: 

Avusturalya: (yüz erkeğe) 97, Bel • 
çlka, 100, Blrl~ik Amerikn devletleri: 
101, Fransa l02, Hollanda 103, Almanya 
104. 

Kadını az memleketler: 

Ha vay nd:ı.ları: 49, Arjantin: 78, cc • 
' nubi Arrikn: 70, Japonya : 93, Hindistan: 

93. 

Kadını ~ok memleketler: 

Rusya: 112, lngiltcre: 110, Yunnııis· 

lan: 109, !Uılyn: 108. 



Türkiyemizin en karakteristik 
bir müessesesi: 

Ankara polis 
enstitüsü 

YAZAN Halayla Faik Türkmen 
felsefe öğretmeni 

Ankannm geniş dUzJUklcri üzerin
de h&kim bir noktaya kurulmuş pırıl 
pırıl yanan ışıklarile eski milletinin 
yeni merkizini seyreden ''Polis ensti
tUsU., genç TUrkiyenin en 'karakteris
tik bir mUess Jdir. Asri bir polis 
gözü gibi her tarafa pencereler açmış 
parlak ve aydın methalin girer gir -
mcz tatlı bir hisle irkildim. 

ÇünkU; beyaz ve tenuz t şhklanı 
inkılap yapan ve her an yeni!eşen es
ki milletimin yenilik, zindelik ve tn~e
Iik kokusu slnıni gibi idi. 

Polis enstitüsU; inkılap hükumeti 
mlles!leSelerinin en dikkate şayanı 
dır. Metb iden geçtik, artık geniş ve 
aydmhk koridorlar giriyoruz ve -en 
tatlı duygular \'e rubu gıcıkhyan tn -
haasU.slcrle bu entstitüyü geziyoruz. 

- Burası kıyafet müzesi~ dediler 
Geni§ bir salonn girdik. 

Altl asırlık yakın tarihimizin heı· 

devrine mahsus emniyet ve inzibati 
idare edenler, mücessem bir halde sı
n.ya dizilmiş ve herbirinin ayak ucun 
da.ki levhaya isimler ve gördükleri va
zifeler yazılmıştı. Ve sanki 6 asırlık 
emniyet vı idare tarihimiz bir hnmle
dc ayağa kalkmış ve dile gelmi§tİ· 

Şimdi iri kavuklu \'C beli pnlnlı eski 
ve parlak devır.erin gözü pek zabıta 
memurları maJyetıcrile birikte dipdiri 
karşimıul duruyor ve sakin ve \'Cknr 
lı gözlerle bize bakJyorl r. Ayakları 

altma konmu levhalardan zamanları 
ve vazifeleri h:ıkkmda zengin ve isti
fadeli malumat alıyor ve ilerliyoru?~ 

Her devri birkaç adımda. geçerek 
salonu:ı öbür başına vardığımız za
man esefle görllyoruz: lmpnratorlu
ğun dil~kUnlUk devri zabıtası; gözle
rindeki inanı§ kudreti silhunl§ omuz. 
!arı dUşük sarny adamları. ıt. te ikinci 
Hamidin mahut zaptiyeleri, kavukla
n f CR, cesareti cilrcte ÇC\irnıi~ acaip 
tipler .. Ne altanndaki etiketleri oku
yoruz, ne de mcr1lk ediyoruz. "Keli 
tarife ne hacet ne çiçektir biliriz.,, 

Iri kalpaklı meşrutiyet polislerini 
de geçtik ve ietc niha~·ct Cumhuriyet 
devı inin arslan bakışlı ve asri kıra
fetli zabıtası, polis "emniyet,, yapma.. 
mağa muvaffak olan bir idarenin 
"emniyet,, e p.ynn mensuphı.rı. Bunla
rın altındaki levhayı da okumağa lü
zum görmedik, çUnkU yaptıkları faa
liyetler ve idare makinemize getirdik 
leri yenilikleri iftiharla tarihlerde 
'okuyacağız 

Bitmlyen takdir ve hayrn.nlıklarla 
mUze kısmını bitirdikten sonra sıra ile 
diğer salonlan l~boratuvarlan, ders -
haneleri dolaşıyoruz. Abdülhamid 
devrinin birer ceha.Jet ve haksızlık ba
takhaneleri olan zaptiye karakollarını 
asırlarcn geriye atınıs olan Cumhuri
yet nümune knrakollarmı idare eden 
genç emniyet elemanlarının temiz ya
takhanelerini duş, banyo dairelerini . . 
Jimnastik salonlarını scyrccliyoruz. 
-Burası, 

Dlyorar teknik laboratuvnrımızdır. 

Cliriim işlerinin aydınlanmasını il -
gilcndiren en son metod çalışmalar; 
en. asri lletler arnsmda dolaşıyoruz. 

- Burası diyorlar fotoğrnfhn.nedir. 
Anlıyoruz ·ki foto~'Taf deyip geçme

meli imiı, meğer ki fotoğraf çıhk po-
lis meSJeği bakımından ne §ayanı dik
kat bir tenevvü, ne cnteresnn bir tek- 1 
niğe ı;ıalikmiş.. Müessese mensuplarin 1 
dan izahat alıyoruz \'e tenvir ediliyo
ruz 

Hele parmak i?.i Uzerindc yaprlnn 

derin eUldleri gösterdikleri zaman tc
oesslislerden takdire, takdirden hay
rete geçiyoruz. ltina ılc yo.pılmı3 asri 
ve temiz bir bina \C bu binaya uygun 
düşen şuurlu bir disiplin, programlı 

bır idare \e mesl ğin en son ve asri 
teknik mnlümatını öğreten ve bunu 
unrnmi ve milli kültür derslerile zen
ginleı tiren bir ders progra.mile polis 
enstitu il h kıkaten ahenktar bır \'ar
lık göğsUmilzU kabartacak bir mües
sese olmu tur. Mektepten çıkarken ve 
yUzlerce emniyet lemnnını yetiştir

mekte olan V" şa5maz bir nJtm Sftat 
gibi rnuntnuı.m işliyen polis enstitü -
sünUn kaç yıldanberi kurulduğunu 

sordum. 
- Henüz üc;, dört ayhk olduğunu 

söylediler. 
- Bu koca binanın senelerdenberi 

uğr:ışılmış, t crübc devrc!eri gcçirmi§ 
,.e nihayet olgunln{imış bir enstitü ha
line konması hcnllz üç, dört nyhk bir 
emC'.k mahsulü mü? 

- E."vet. 
- Btltün bu lnboratuvnrar, müze-

ler, ktitüphnneler, tedrisat hep bu bir 
kaç ny içinde mi ortaya kon<lu? 

- E\'et iiç, dört ay içindedir. 
!ns.ına nikbinlik ihsas eden ve iman 

n~ılayaıı bu ciddi bilgi ve teknik cns-
titUcUnden ayrılırken dÜ§Ünüyorum: 

İşte bu memleketin yeniliğe girmek 
ve tc>rnkkiye b~Ejlamak yolunda bir 
;ısrn ynkı:ı bir uımandanberi b~ladı
ğı çabalama ve didinme mücadelesi 
nihnyct mc>y1:elcrini vcrmeğe başlı -
yor. 

lı;ıtc mesleklerinin en asri teknik ve 
bllgısini nbuhaynt gibi her gün bir 
yudum içerek §İfa bulan, yükselen ve 
gelişen yllı.lerce "emniyet,, elemanları 
!bUyiık bir tnvazula çalışıyor, -büyilk 
himmetlerlc yetiştiriliyorlar. 

BUyUk Şef Atattirkün değerli ele
manı, Türk milletinin hayırlı evladı 
Şükrü Ka ·anın bilgili ve görgülü elle
rile kurulan bu müess~sc vücuda ge
tirilen bugünkU emniyet teı:kilatı tari
himizin hnngi de\Tinde bu kndar di
siplın li. bu derece hassas ve bu nisbct
te \'erimli olmuştu. 

Ankara l)Olf s enstitüsü iGin her ba
kımdnn Balkan memleketlerinde ve 

şarktrı me\'cut polis meslek okulları
nın en yükseğidir. diyorlar. Fakat ben 
bunu da az buluyorum. Belki d rs 
p:ogramı, labor:ıtıl\'<Jr mnlz.emesi veya 
bınanın cesameti b:ıkımından öyle ola .. 
bilir. Fakat bu sevgili müessesemizin 
okurlarında, öğretmenlerinde ve onu 
tesis \'C hhnnye edenlerde sezdiğim \'C 

hissettiğim hilsnilniyct bakınundan 

pohs mesleğine, mesleki bilgiden daha 
ehemmiyetli olan vazife afkJ ve feda
karlık bakımından ve nihayet Türk 
ırkının muttasif olduğu disiplin kabi
liyeti ve otorite zevki bakımından ben 
onu hatta Avrupa ve Amerika mües
ses1>lerindf'n Öf" iistün buluyorum 

H \l,K OPERET! 
Bu ak nm 

llııkırkö:r Cıın1uı:ra 

Slncm:ı.,ınctıı: 
SlRI~ TE\'7.E 
Operet 3 pcı de 

Tl"R\r\' TiYATROSU 
Şch:adebaçı 

~nn°Alkıir l'\a~lt \"f' ıır

'<:ırl ı 1 rı Jlnkkı Ru
cn birlikte: Ueynzıl 
ıııhlycsi Co<-uk E lr

ı:eıne J\urıımu 

'.'lfü samerc~f 
Mntmrızel !\ilen - l'cnccr '·nrvctcı;lnin lştl
roklle CŞENl.IK GECBSfl Komedi 3 perde 

Jandarma Genel Romulanhğı Sat1nalmo 
Komisyonundan : 

1 - Bir ldlometrcslnl seksen dört llrn eJll kuru" kıymet blcilen Or
du Upl vnsr! ve örneğine uygun iki) Uz elli nltı kilometre nğır snhrn knb
loau kapalı znrt usullyle H - 4 - 938 perşembe glmU saat onda s:itın alrnn
caktrr. 

2 - Şartnamesi pnrusız olarak komisyondan nlınabllecck olan bu ek
siltmeye slrmclt istoycnlerln ( ı G:!3) Jirtıhk nıt teminat \'C Jrnnun ve şart
namede razıh vcsiknlnrı muhtc\·I tekııt mC'ktuıılnrmr en geç belli sun saat 
dokuza kadar komisyona. vermiş olmaıarı. (830) (1684) 

ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

Yeni bwmacamız 

123456789 

Dünkü bu!macarun hıJledilmiı ,eklı 

ı 2 345 6781) 

1 

? 
3 
4 
5 

l"uk:zrdan a§Qğı: 

1 - Kelimenin ifadesi. &bide, 2 -
Şöhret. keder, i te manasına, 3 - 1-
ranlıların kuvvetli bir kahramanı, 

4 - Arzu, atılgan, ö - Uymaktan 
alır, bir edat, 6 - Askerler, güneş 
doğusıınu, 7 - insana, 8 - Musiki 
öğrenirken verilen ders, ktı.rganın se
si, 9 - Bir nokta, arnbcn. yüzler ma
nasına. 

Soldan sağa: 

l - Eski eserlerin saklandığı yer, 
acıklı, 2 - Bir yer adı, bir nota, 3 -
Sıcak yerleri seven bir kuş, 4 - Ka
dınların ynhu manasmıı kullandıkları 
bir erkek adı, 5 - Balık avlamağ:ı 
mahsus olrülmüş bir filet, Tür'kistan
da bir d ğ, 6 - Kaliyen, eksiksiz, 
7 - Bir çalgı, borusu, 8 - Mağara, 

bir gemici, !> - Nimet. bir hayvnn. 

BORSA 
--- Ankara 12-4·938 ----11 

Hlznlarınd:ı ),ldır. hareli olRnl:ır, üıt•• 
zerinde muameJe 1ıört'nlerdir. Rokanı
lnr saat 12 de kopomş ımlı rıyallarıaır. 

•---- Ç E K L E R ,---... 
• Pnris 
• Nc,•l'ork 
• ~ lilfmo 
• Orükı1(•I 

2.j 60i5 
o 

• i\lino 870~25 
• Ccne,·rl' lf o~ 

• Sofyn ı :ı G!H2 
• Am ıcrdon :ı 4200 
• Prnıt 2'2 6910 

\'iyaıı:ı 

• M:ırlrld 

• llerlin 
• \'Jr O\& 

• Dudapeşte 
• lliıkrcş 105 21 
• Rckrıırı 34 68.97 
• Yokohonu 2 i856 
• Stokholnı 800 
• l,ı0ndnı 1\28 
• Moc;kO\ n 2ll 8rl 

istikrazlar 
• 1933 T. nor J 19 451 "r:~rıni istik. 100 2Zi 

.. ., •• 11 S. Erzurum 

.. .. ., 111 . Hı-Lurıım 00 06 
Efektifler verilmemiştir. 

Zahire Borsası 
Ut-4·938 

BuM:ıy) urnıı~.ık 
Bul;da • sert 
Arpa yemlık 
Arp:ı Anodol 
Çavdar 
l\lısır lıcyor. 

i\lı~ır sarı 

l\uncmi 
le fındık 
Reci kılı 
TiCUk of;lıık 
Tltıik ınııl 

Gelen 

5 28 5 30 
5 20 
4 18 
4 - 4 5 
4 35 4 37,5 
ı ~5 

5 5 5 10 
7 10 

ıu - 31 20 
48 - ;,8 -
127 20 J~2 -

lHi -

Gfden 
But<la)' 2i0 'fon Yul f a9, 1 /2 ,, 
Un 49 ,. Kuşyemi 75,3/4 ,, 
le fınrlık 10 .. 
~olıııt 19,1/2 ,, 
• [ısır 46 ,. 
Z. yuf; l 13,3/4 ,, 
P. y,ığ 121,3/-1 ,. 
Tiftik 12,3/4 ,, 

Hoznıol 302. t /'2 Ton 
L'ıı 49 ,, 
Arpa 50U ,. 

lç ccı;lz ı 2,3 / 4 ,. 
Kuşyemi 40,1/4 ,, 

J/akırl:öu Sulh llııkul: lllillnıli(Jlnd~n: 

Yc~ilköyde İ!ltonbul cnddeıılnde 48 1\o. 
hı e\·de mukim fken ölen 1tıılya labasın
dnn Ondc tun Zlronun terekesine mahke
memize \•aıi)cl edilmiş olduğundrın ölü
den nlrı aklı ~e borçlu olanların bir oy i
r;indc nlııcak ve horçlıırın ı mahkemeye 
mfırncıınlln dlyun defterine koydetıirme
leri 'e \•arlslerln de Oc rıy içınde lspal 
\'Crasct le mnh!<cmcycı gelmeleri ve nk 1 
tnkdlrde ıerckenln hrızlneye de,•r ve inU
Jmlinc karrır 'erileceğlndcn nlıikod:ıranın 
rn:ılıimu olmak Ozere kanun medeninin 
~ı34 ve 561 inci maddelerine tevfikan llAo 
olunur. (V. P. 2300'4 

Kayyu kimdir? 
( 7 :ncı sahıJadan devam) 

Fakat, :Müsyü l{ayyunun istilası ka
bul edilmemiş ve Q sıralarda harbi u
mumi de patlak vererek Almanlarla 
Fransızlar tutuşmuştur. Top sesleri 
Frnnsız topraklarını çınlatırken Ma -
dam Kayyunun mUha.kemesine bakıl • 
mağa başlannu5tı. 

Umumi harbin en ~iddttli bir zama· 
nında, 1917 yılında, Fransa.da Klemn.n
so iktidara gelmiştir. Harpte suiisti • 
maller yapanlara karşı şiddetli ceza -
lar veren Klemanso kabinesi birkaç 
kif}iyi kurşuna. dizdirmi§t.ir. 

Bu sıralarda Kayyu İtalya a mül -
leci olarak bulunuyordu. Klernaııso -
nun emriyle. Kayyunun Floransndaki 
iknmetg" hında ara~tırmalar yapılmJ§ 
ve hükUıneti iskat etmek üzere bazır
lanan bir bcyann me ele geçirilmiştir. 
Umumi harpten evvel zenğin olan 
'Kayyuda. fazla para bulunamamı , 
ynlnıT. (Rubikon) namı verilen birtn
kım evrak ele geçirılmiştir. Bu evrak 
arasında.. Fransada solcu bir dikta • 
törlük ilfını, pnrl!mentonun dağılmas> 
ile knnunuesasinin deği§tirilmesino 

dair birtakım vesikalar vardı. Ele ge
çirilen Kayyu yüksek mahkeme tara -
fından mahküm cdılerek nefyedildi. O 
zaman iKayyuyu iblitün ~lcularla sos· 
ya.listler müdafaa ediyordu. Bugün 
J{ayyu, sosyalistlerle taban tabana r.ıt. 
tır. Kayyu, radikal partinine mensup 
olmakl& beraber, solcul:ır kend.isinı 

çoktan defterden silmiştir:. 
Maamafih, gözünde Monokl ile Sena

tü koridorlarından dik adımlarla sa • 
pasağlam yaşlı bir diplomat gibi :yü • 
rUyen Kayyunun etrafmdakiler ken • 
dislnc hUrmeUc yol v~rmekte ve Kay. 
yu özilnü rnyıkiyle dinM?tebilmckte • 
dir. 

Malek , 
mcı sayı/adan devam -

mek icap etmektedir. Trajedi filmle
rin modası gctmiatir. Yalnız Avrupa
lılar, dram filmleri çevirlyorla?'.. Bun
lo.rın dünya plyasru;ındn. rağbcU he -
men hemen yok gibidir. Şüphesiz ki, 
Amerikalılarla Avrupalılar arasında 

ruhi bazı farklar gözükUr. 
Avrupalılar daha mütefekkir, daha 

§tunüllü filmlerden Jıoşlanırlar. Hal -
bu.ki Amerikalılar clckor, wnginlik ve 
filmdeki neşeden ı.evklenirler. 

Artistin en ror meziyctl komik ol -
mn.ktır. Sinema .. ın bUyük komikleri 
pek azdır. Çok tuhaftır ki halk' ~rkck 
komiklcrden hoslanır. Radm komikle. 
re ehemmiyet vermezler. 

Her komiğın kendisine m1thsus bir 
tavır ve hareketi vardır. :Su cümleden 
olarak eski sinema artistlerinin ken ~ 
dilerine mahsus bit.imlerini eli.Jl mu
hafaza ~tmekte bulunmuflai'dır. Me -
scıa Şarlonun kamıo bastonu, eski me. 
lon §apkası; bir çift iri ltundun.sı gi
bi... 

Ha.rold Llyod'in gö~Ukleri ve hasır 
şapkası da meehurdur. 

Ben her f'ılmde kıya!etimi değişti
ririm. Yalnız bir me.ıiyetim varsa hiç 
gülmem; daima donuk yUzlü bulunu -
ruın. Baz.an film çekilirken kendimi 
kaybederek uzun bir kahkaha saln-e -
ririm. Asıl o zaman filmi tekrar çe • 
virmck mecburiyeti hasıl olur. 

Stüdyo ile yaptıfım mukavele mu -
cibince hiç bir filmde veya bit fotof
rafta gUlcmcm. Akai takdirde ıtUd .. 
yoya bUyUk zararlar vermek mecbu .. 
riyetinde kalınm. 

- Tabii halinizde gülerek çıkarttı • 
ğınız hususi fotoğraf yok mudur? 

- Tek bir fotoğnf ım vardır. O da 
bankndaki kasadadtr. Evimden çalı -
nacak olursa fotoğrafı çalan servet 
sahibi ve benim ıtUdyoya ve plyuaya 
karşı itibanm kalmaz. 

GörUşe görüşe dondurmayı yemiş. 
tik. Artistin ioe baş.laması zamanı gel
mişti. 

- ~Q kaldım: ~jisör şimdi kıya. 
meUeri kopartacak, diye mil.saade ta
lep etti ve ayrıldı. 

Buster Keaton'i sonraları atndyoda 
çok gördüm. Hakkında yumıı oldu -
ğum makaleleri kendisine g6ıterd!m. 
Israrı Uzerlne bir iki TUrkçe kelime 
öğrettim. Holivudda yine benden en 
çok Türkçe öğrenen artlat bu gUlcr -
yUzlU artist olmuıtur. 

Artistin 5lmdi bir d!mq hastalığı 

geçirdiği iddia edlllyorsa da tamamen 
asılsızdır. 

TURAN AZ1Z BELER 

C_-., 
•tngillcrc Gibb ıııüe esi ~ rJ 

Jimanınımn inklşnrı için l~pı '
11

, 

kömür depolorı proJcJerl Dcnııb 
rnüdürlüılüne gcJmlştir. 

• Şilepçilik lrkcti, yeni aJdıJı 
Demir 11dlı iki şilepten başka, ~to 
h:t s;ıtın ıılne ktır. DIArr ıara P 
lıank harrcı poslıılnrını kendi '~ 
lak,·iye edecek, Köslencedcn . ,., 
lskcııdr.rlyc)·e kodur u:ın~ ııc:ık 
denlı hattı tr. is edecektir. ~ 

• flütün Tnşovohların cıın da at 
lan tütünlerinin ııntışı hnrore d 
Bugune kndıır 4000 denk tüıiln 
edilmiş, bunun 3700 densi çok 
lnrln s:ıtılmıştır. i 

• Türk Hava Kurumu mcrktı 
deki sene icl.ı leni lıir mes:ıl 110 
hrır:ırlamış, leftlş Jıc:reli kııdrosıl 
Jetme e kıırar 'ermiştir. f 

• Dr. Enis adlı Turk mublbb IJll 
lı bir snzcteci Fil!ı.lindcn şctır 
mlştir. Uoktor l:Jlis mütareke St~ 
Amcrlkııda Türkiye hnkkınd:ı lı 
knleler y ımı~. bilhassa Aınerl~ 
nltında hlr Ermeni tan l;urIJl11 '°' 
kofluğıııııı her :rıızısındıı orta. 
tu. Bn yüzden de Amerika Et1'11~ 
rnfındnn linç edilmek tehJlkcSi Jı 
Amrrikalı gnıcıe ·ı bugün şe 

oynlncaktır. _ de 
• Akşam üstleri köprü Ustu~ıDP 

kayrı ıralıı11mış trnnıvoylnr ?11 1~;;, lohalık olnuıktııdır. Bclccli)C ııd 
nl olmak ve münnkoıatı kolııY1• 
zere tetkikat yapmaktadır. eıı 

• Gecen sene şehrimizde 61 ~~ 
'Onh·crsitcsi ı~cn Fnknllcsl bl) 
fcsöıil Andrcnauırrn öJilmünü11 

61 
mu milno bcti)'l ynrrn & at l' 
ji En'ltitu Un de l>ir 1ôrcn yapıla al_ 

• Mııhııllc mfime c;illerl tnrDf1~ 
lıın 1038 senesi yol pııroltırı '~st 
bilmek ll'lcrcdir. Şimdi~ c k• • 
ınhnklnıklıarda rnO.kcllcn r hetn 1~ 
larrntln, hem de ç:ılıştıklıu·ı >ot,_, 
ı:ılye libl tutuhı) orlarılt. Bu ı;ellt 
hntalnrn meydnn '·erilmc)'CCCktı · 

• Schzatlcbaşında )llJ>ıJacak 1' 
vann proJ ini .:Ozcl sntıllUar 1 
pro1 -rı rindcn n. Arif Hikrll~df 
tır. E,,c;:ıscn inşaata oil trılı isal t~ 
olclu!lundan iki ny:ı kacl r birıtı 
cnklır. 

11 
• Yıı rı:;r ıslah cntümetıl tsrafl 

1 
sene h.mlrtlc 3-anılan ilkbobıır • 
en iki ~un de tzm lr Yüce ·arış 111 
binlerce h:ılkın lrnzutun<la ~.,pı 

• Y.abıta. Mrınrlf Vckulctiı'ICc rcl 
kahvede olurmrısının yrı ak ct'lillfl ~ 
nı şidetle tnthikn haşlamıştır. 
emniyet mu6ürlültündc 113 rılaıt )' 
murlar knh-ıclctl lumtrol c(teet'sl~ 
<lıkları t'tilcbelcri mektep Hfart 
rcceklerdlr. . ~ı 

• Akay ldare!l ünüınüzdc1'1 >,1. 
mindt! l \nnbul • Yalbva 9.t•S~ıt , 
vnpurl:m fş1etmcf:c başlııl acsk 
dn tımlr körrcz \·apurıannd•" 
şehrimize gctircceklir. 

Çocuk Hayranı~ 
Radyoda Verile""' 

Konferanslattı 
.2~ Nisan Coeuk b:ıYrtımı ,.~~ 

nııseheU3 le Cocuk E irgeme l\l 
yodıı bir seri konreran Hırt P 
Bn konferansfar aşağıd4 3·:ııı:ı1t 
~rllccckllr: -

Bay Dr. l.ütfi Aksu (20) Nls' 
ba akşamı saat 18,30 aan ıs,d· 
)iah hakkında. til• 

Ba)' Dr. Salim Ahmet (:ah~~, 
nn p~rşcmbe •l<şnını saat ıs,~',; 
Mctrök çocuklar tarihine btr 
cuk himllye i. 11~ Bıy Dr. lh :ın Hilmi. (22 C"'" 
nkşnmı bil\ 18,30 dan 18.45· 
gtsi. j,ı' 

Jl:1v Dr. Fethi rr<ttn. (23) ~ .... 
te l ıkşamt sa111 18,SO dlltl 
hıırto~ı 'e brıyran11. O 

lJa)' Scllın Sırrı Tarca11. <',6-
zar nkşamı saat 18,30 don ıs5) ,, 

Bny Dr. Kut l Holkacı. (2 t9ı" 
urtcııl nk~amı :ıat Jf!,30 dall -" 
mlttclcr. 1,.. 

Uov Dr. Fnhrt:ddin Kcriıll· 11 .. 1v• 
5lh akşamı r;nal 18,30 dan .A 
ruhu. (J'j 

Dny Dr. lbrnhlrn Zati Oge~,11 
carşamba nkşıımı :ıot 1s,so ~ 

Boy Dr. Ali Okrn Şn\'1ı· •" tfı 
perşembe akşamı saat ıs.so d •·
ma \"e oyun, çocuklnrının t>• 
bf eııl. :l'i 

Bay Dr. ŞUkrü Hazım. <21>/, 
Akşamı ı.aot 18,30 dan ıs,4:>· 
sinir hıfzıs!';ıhtısı. 

lstonb11l Adiye t' rancıi 1/ll 
meıindcn: d• e'. 

Gnlotodn Yuksek koldırı111 11 
J>a,·Jt Klhıır tarnfındnn ı.ıar~ 
Stıl ıp:ı1.:ın Tnıarhey okAifınd • fl'"J 
8 l'\o. I>avll Bndio; lmı Sarin 'Jttı".-._ 
hlno mnhkcmcnln 038/41!> ~•'' 
)'o lylc h:ı :rslyctslz hartıll nıdd 
lnn bo,nnmn clavnınnı1n nıil ~fi 
fkomctsrühını terke~ lcdUfl ,·e ~dıf 
llE:ata mil nlt olmndııtı orılM1 ıt1' 
kuk usulO muhnkcnıeJerl )~111ı:' 
,.e 142 lnc.I mnddcl rl mnce dl 
2uhall r;uretinin mohkeıne i'I 
ne talikine ,.o hulltsa nıubte 
ay mUddclle llAnen tcbllll11' 11 ti 
mlşllr. İlin tarihinden ltib•~,ııııl 
fın<'fn mllrncııatla drıvo orJU 111 
ve cenp vermesi IQnınıu flA0 

nur.. .(25222) 
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TB$UKllR ~ 
ZAYi CCZDAN 111 ÇOCUKLAmN~ ~ Ziraat Bankuı lataabal fQbelladta al-

-H -mıa t.lonhul .amra•ı.rı lıot ınıt oldulmn 8250 •Jlh etbdanunı kQ. En aüzel bir ldt•p 
'lnftedan All Kemal Rrlıunun •eFah mD- - bettlm. Hllkmtl olmadılt ilin olunur. Türk ikizleri nuebetlyle urın d01tlarım11dan aldılımn BUGCN KAUtAr.AK VAPlTRl.AR Doilor reııta1 o .... 
talye meklupllnH •Jrl a)'ft etffP • .,_ Saat Vaparanadı Glltlll ool • • • 
mel• teeuartmGI m•nl balundulundan, 

11 Claen Bartıa t1111a111.mı blll)let eltllfehtmneml ._ 
20 Buna Bandına• 

amlmt te.elsHrlertmllla .. adlltrble lb- ıı Kemal A)"Hlık 
ri ettim. Ytnlslal '1bnealımdaa elklll-

lllJaa muhltNnJ p•ealıla l•YaAUI ba- GEi.ECE& VAPURLAR nla blkml ıoktm'. - .,.,.,,., Tolalr. 

)'UnDlllDI dlltrb. ıs.ıs Ulur hmlt 
(2$221) . Bllb ,,,,,., mımına 15.40 KocaeU Mudanya 

Or. Vlıdft 8.30 OlltD Bandırma BBTUCRUL 
ıe hnalr hmir SADi TU - TiYATROSU 

Aakerlik ilim lıtanbal Alfulcn Notalllf Peıı: BDIRNB 

Kuımpa .. A lllments sotatında ıo 
cmrRURITBT 

Be101Ua'" Betlktat U..lana•a 1 - S3S nunuırada oturan Rıa olbl laman, Berol· 
Slnemuıaü 

doAumln '" bu dolmal•rla maameleye ta. la Almahmesclt 1Mhalı.l lletruli1et ead-
bl k• htımetll, aJrl mllllm erler 1 11 .. dest 83/116 aumanb blıkbllJe •• tlHDa- 0peratar • oroıos 

rıı 931 de buarhk •ıt.ıannü balaamü el dDkUaıaı 29. ı. ısa tarib •• '817 Or. SDreyra Atamal 
lsere ,abemlıde b,.uı " brıtb olıu· 

aaman altıad• tasdik etttrdlll maka.ele 
ile C.bbar olhı Yamf GDnleen Ue Pey- BeJollu • Parmakbpl tn.mftJ da. 

,.n nhantt•lınn ..Wlerb'le aı11"9bere nUafl omu 5e)'ft'ffdlw'e bitin hortlar u- ratı. No. 121 btrlncl kat. 
""'imek ben bflntl11de11 llla..ren ıt.ı'ol- beı,. •il olmak hel'9 ••ınıf11r. lterllpt 11.,... ll&tl: 11 •• 

' 
111 pllancı .._ilk -..·• •Dncutluı ı talepleri ilen l.uu __...., ... illa o-....... . ...... 
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ERTEV Karbonat komprlmelerı 
O* ..... w. ~ .. toa....... almüWd müılriilit 

........ a1talanls ,........br. 
HER ECZAN~D~ SAT1LIR. •uf••·---•J 

KetU bedell !07' Ura 85 kuruı olaa Azapkapı eöP iskelesinde yaptı
tdacat tamirat Te tadUlt açık e'tslltme7e konulmuştur. Keşif evrakile 
~amtat levazım mtıdtırltılilnde görtıleblllr. lateklller 2490 N. h kanun
~ 7&Zlll Teelkad•n bafka Fen)tlerl mDdllrlllğllnden alacaklan fen ehliyet 
'ftldtul7le 166 lira 61 kuruıluk ilk teminat makbuz veya mektublyle be
rahr 11 • ' - 938 pertembe gtlnl saat U de Daimi EncUmende bulunma
'b4ırlar. (B.) (1871) . 

BeJ8lne 160 lira be4el tahmin edilen Şehzadebaşında Kalenderhane 
. .. alle8fnde Medrne aokatında yeni 4 N. 1ı evin ankazı satılmak üzere 
•• arbrm•T• konalmaıtur. Şartnamesi levazım mlldllrlllğünde görDlebl

' lateldller 11 Ura 25 karuıluk ilk teminat makbuz veya mektublle be
fthr 14 - -4 - 938 pertembe gflnU saat lf de Daimi Encllmende bulunmalı
par. (8.) (1718) 

B4""111 mecralarında kullanılmak üzere lllzumu olan 600 tane kllnk •t eb.ltme7e koııulm~ıtur. Bunlann hepsine 900 llra bedel tahmin edil
~. lartnamul le'fuım mtıdt1rlll1Qnde görUJeblllr. bteklller 2490 N. 

bn1Ulft 7uılı TUlka Ye 87 Ura 60 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
lmlbltl• beraber U - f - 938 perşembe &Untı saat U de Daimi Enen

• b•lanmalıdırlar. (8.) (1716) 

Baledi,, e Sular idares·nden: 
Jdaremlsce Bdlrnekapı Sa Havuzundan başlamak tızere Zeyrek yoku

.. bqma ~ar kouulacak 600 mlllmetrellk borular lc;ln tanzim edilen 
llOJ• Te tartııamealne söre: 

a - Hendek hafriyatı Te lmllaı. 
b - Bafrl7at eanumda bozulan &dl ve parke kaldmmların tamiri iş

leri taplıb sama eblltme:re konulmuetur. 
1 - ıartname ye teferrlatı 100 kant mukabWnde idaremlJI vezne-

lbulea almabUlr. 
1 - Ö&le l'l • 4 - 918 çareamba dntl saat 16 da 14are merkezinde 
~ tomlq•da ppılacaktır. 
: . 1 - T&llpler prtname79 sere hami&T&eaklan kapalı zarflanm ;ruka
ila Judl uattea enel JllldtlrlUe vermeleri. (3018) 

Ada·ar Kazası MalmDdDr.DtDndeo: 
8171,kadacla •ki A7anlkola 7enl Yılmuttırk caddesinde 38/7 No. lu 

D•~.,bl Arif otla Vaaıtm eml&k aatıt bedellnchn borcu olan 199 lira 
kuapa H Ura,. 76 kurut emllk be4ellvle 65 lira 92 kuruş faizin peşl
ft 4ef"aten ve mDtebakl 181 Ura 18 kuruşun 938 senesi ha.ziran a71n
ldkrea ller aene 23 lira 13 kurut 'Yerilmek Te haziran aylannda 

llJ.!1111 .. ıllll takdirde .., 9 false tlbl tutulmak eartlyle :rukarıda yazılı araa-
tamamnım J1 dD natıddeUa mtluye4tJ'8 eıtartl4ı. Tekllt olunacak 

11t•ı•:UJ-mfııt .OtQJtftlft takdlrde 2 • • 1 - nı pU&rteal &11ntı saat u de 
~adan 18te7en,lerln Kaza idare 'Heyetine mtlracaaUan. 

(2014) 

8iRKAVANOZ 

TO I< AL ON KRENl.UEM SiZi fJüZ*llS# 
.'EMOE MUSAaAKll NETllZ 

'rEVZl EDiJ.E&EK Ol.AN 

.. 

• KELVINAT A VEYAHU1' 

!ıPAATON 20 
l<l'IME.Tl.f1!ŞYA1'AN 8iRINi SiZE ~AatlNOIQ'4 

-Birincı eınu Dperat8r ı 
tJr. CAF .. R r~YVAH 
llmumf cerrahi " atnlr, dlmal edetll 

cerrahisi mile..._. 

Parla l'lb 1-'aklllest S. .aıt .. L erlld 
kadın ameliyattan. dlm.. .ıetll 

•,oı, meme, unn bUrutakt• " 
Rençllk ameltr•tı" CN•1111t,. "dulum 

mltehuaaa) 

:-:~o~-=:~ Mıccııı' 
Oıtleden ııonl'8 lcretltdlr. Tel CCOll 
nıa,·oıtlıı. P11nn11lrhrtı, RurneJt b8n. 

G'zli pamuk 
harbi 

Deterll mtlterclm ba1 Hamdi 
Varotlunun Antuan Zltkadan dl· 
llmlze çevlrdlli bu eaer :>ulbkU 
dtınya hadlaelerlntn Jrıynaklan

na varabilmek için okunmaaı tart 
olan baeııca kitaplardan biridir. 
Dlln ve Yann terctlme ktl'llyatın 
dan 65 incisi olarak oıktı. Her kt 
tapcıda bulunur. 

Sahfbt ARIM US 

Nepl)at m1ldtlıtl aetJk A. ~ 

iMian boi l)efleı darlıtındao ı 
ClMI " mnkll. 

Senelik 

Fatihte Gelenbm Brkek Llaell bak-
kallyul: 110 
Kumtapıda B&llpqa 7otueunda Kum 
tapı orta mektebi battall7eel: 2'19 
Cataıotlunda ati Dtl7unu Umumiye 
blnuında lstanbul Brkek Llaul bak-
kall7eel: ' 600 
OrtakG1de GulOlmanpap orta mek· 
tebl bakkallyeal: 110 
Beyollun4a Mefl'UU1et caddetılnde 
Perapalu oteli )'&llında Akıam Kıs 

Ban'at mektebi bakkall7•I: 1&0 
KadıtGyllnde Baldat cacldeelnde Kadı 
köy birinci orta mektebi battall7eal: 110 

Yukarıda 7anlı mektep balrkall7elerl aenellk kiraları 
prtlla hlsalanndakl bedel ve ml44et lerıe Ta aoıt arttırma 
ayn kiraya Terllecektlr. l•teklllerln ve dller te tini Urellllle 
terin htlannhal ve alcl7e aahtbl olduk Jarma, 
bulunmadılına dair, sabit&, adıt7e v.e sdıJıt 
1 an Te ,.Usde 'l ,& pe7 akçelerlyle 28 • • 4 • 
Milli J:mllk llll41rlllb4e toplanan io 

tstanbul Llmaaı Sa 
Bkslltme komlsronund 

ı - Jlerkezlmlse alt latanbQl motöft\'.tjk eblltme nre 
ttrtıaeekttr. 

2 - Katlf bedeli 1860 Uract,ıt,. 
a - Bu 1 .. alt tartııameler ıunlar4ır. 

A. - lll&rl tarta•••· 
B - Feanl prtname. 
4 - tmklller b11 tutnamelerl on tunaı beclel ile mer• 

mm4aıı alabilirler. 
6 - lllblltme 19 Nlaa 1988 Salı &Gııl ıaat 16 de CJal&l9 

fap ... eobfmda fatnb•I Limanı Bahll Sllıhb'e Kertesi 
yananda ppı1acaktır. 

1 - llaTatkat t.mlaat paru1 t Ol Uradll'. 
7 - Jlbllta•re llnoetl•ıha •• al1»I itler 1•1bkl.,_ 

elb .... -..1er1 ....... <•• 


