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Blum kabinesi dün 
istifa etti 

f eni kabinelJi Daladiqe kuracak 
Sosyalist partisi parlamento gurubu neşrettiği 

beyannamede şöyle diyor: 
''Mem,eketteki cumhuriyetçilere soğukkanhhk
larını muhafaza etmeler:ni tavsiye ediyoruz,, 

Bir haber 
:tıgiJjz - ltalyan Anla§ma
~l'ındn Filistinin Vaziyeti 

l\urun'un dünkü snyısındn fran
drzl'!" ı tıı ' leyoğlu gazetesinden naliledil-
~ iş bir telgraf haberi vardı. l.1ondra
ıı~ tıkan ]~\'nlnı; Stnndnrd ı;azctesl
r n lnstıız ,.e lt:ılyan mUznkercleri 
ltafında n ı::rctt.lğl bu haber iki 

~cnııekct arasındal<i aıılaşma efias
tltını on bir mndclC'dc hiılfisa cttik
;n sonra sonuncu ınadd<') 1 şu yolda 
al'dediyord u: 

t "~11\chlc 1 l - ltnl3 n l'mumr llnrp-
Ctı onrn Türkly"nhı kl'ndi lchl<'ri· 
~~ 1''ilisthıl tcrkctmiş oldn~"lı <le\ lct-
1.'J'tl<'n biri olnınk hn ehil le lnı:;-iıte
l'tl bıı mcmlokotin ~tntüko unda f
::'faıuu hukukunu hnlcMnr e<l C'e'k 
tı .t hh· clrğlşlklJk ~ n pnınmnğ1 t<'nh-

lit. Ctlcı•,'' 
İlave edelim ki bu haber fransız;a Beyoğlu gazetesinde olduğu gibi 

"ansızca tstanbul ı;nıeteshıde de 
tıkmıştır. Fakat fransızcn Beyoğlu 
!:zctcslndeki haberden biraz bnşkn 

arak şu tarzda yazılmıştır: 
"' ••lndıle ı 1 - f nr•iJ tcrc J•"ilistln 8t ... ~ 

.._ "tUko ıımı <lcj(iştlrmcycccğinl, de
~lı..u 
>ı • ı c bile hnJyamn 1ncnfnntlcıi-
lıt. htiı·m ct ve ı·lnyct ctleccl;rfnl t('Ah-
lit Cdcı·," 

<l llununln bcrnbcr, dlkknt ile okun-
11'1ğu tnkdlrde haberin bu ikinci şek
~ tıdc dahi ltnlynııın Filistin U
aerıncıc hususi bir alll.ka beslediğini 
tıtn.rnak zor değildir. 

~ l!ı.ı haberin frnnsızca Beyoğ"lu sa
o~tesı tarafından neşrcdllcn şekli 
"l'llaısn zihinlere şöyle bir mülllhnzn 
~rıt olablllr: Osmanlı impnrntorlu-
11 l'ldnn ayrılmış olan Flfü:lln lngl
cı:~.tnanclası nltma vcrllmlş bir yer
i · tnandn nltmdn olnn bUtUn mcm
l~kctıcr Uzerlnclc birinci derecede a
~kıı, sahibi mnndntcr dc\'let olduğu 

B. Dc,1ac7hıc 

Paris. (A.A.) - Ayan meclisi, 
bugün öğleden sonra, kuvvetli polis 
ve jandarma kuvvetlerinin himil'yesin
dc, toplanmış ve hükfunetin mali pro
jelerini mUzakerc eylemiştir. 

Maliye encümeni mazbatn muharri
ri Abcl Gardcy. hükumetin istediği 
tam salahiyetle tatbik etmek fikrin -
de bulunduğu programı mufassal bir 
surette tahlil ve tenkit eylemiş ve ez.. 
cümle demiştir ki: 

'\'nkıa proJcde gösterilen bütün tcd 
birler. kati mahiyeti haiz olarak irnc 
edilmiş değildir. Fakııt hükumetin, 
vaziyetin ,.e Feraitin icabı olarak, bu
giindcn kestirilemiyccck tedbirler al-

(Sorıu Sa. 6 Sii. 2) 

Çekoslovakya taarruza uğrarsa 

Fransa taahhüdünü 
Her türlü şerait altında yerine 

getireceğini dört devlete bildirdi 
I (l'a.:ısı 6 11cı sayfarth.:ad) 

Dii11J..'ii içlimala1'drın lJirfııılc .. 

TclgTaf adresi: Kurun - Jsfanbul 
Telef. 21413 (Yazı) 24370 (idare) 

Sayısı heryerde 
100 para 

Romen hariciye 
nazırının beyanatı 

'' Hükumetim, ehemmiyeti hergün artan 
Balkan antantına bUtUo kuvvetile 

muzaheret edecektir." 

R. Komııcn 

Bükreş, 8 (A.A.) - Rndor ~j • 
sı bildiriyor: 

l:lnriciye Nazırı D. Komncn mat
buat mUmessillerinl knbul ederek n
şnğıdakl beyanatta bulunmuştur; 

"Azasından olmakla. bahtı:> ar bu
ı uncluğum hük(ımct, memleketin dış 
poliliknsını an'ancvi esas i
dame edecektir. Panliyetlm 
sek gayesi ebedt lıudutlarımızrn 
ğlşrncz çerçevesi lcinde barışın mu
hnfnzn.sı oln.cnktır. Du maksatla, 
jttffnk ve dostluk bağlarımızı ku'\'
vetlcndirıneğc, ayni zamanda blitim 
d<.'\'lctlcrle ve bllhatos..ı. komşulnrı

muln olan mü)lnsebetlerimizln lnki
şatınn calışncağım. 

(Sonıı sa.7 sil. f) 

Dihi Türk 
mimarı Sinan 

Bugün 350 nci ölüm 
kutlanıyor 

yıldönürnü 

Bugün, cltı.hi Türk mimarı Koca 
Slııau'ın 3ü0 nc:i yıldönUmüdUr. Ya
rattığı ~Hmcz sau'.tt Ablclel01 llc TUrk 
zek{L ve kablUyctlnin UstUn1UğllnU 

blitlin dünyaya tanıtan Sinan, bugün 
mezarı başında anılacak, Tilrk mtl
letınln se\'ı;I ve saygısı bir daha can
lnndırılncnktır. 

Slnan'ın hayatı \'e eserleri hak- ., 
kındakl yazıyı bugün iltıvemlzde bu
lacaksınız. 

----------·--------...... ----t 
Bugünkü 
ilavemiz 

3 renkli şık bir 
kapak içinde 

çıktı 
Milvezzllerden lste

I meğl unut mayınız 1 

lioca Sinan 

Çankırı Saylavı Mustafa 
Dün Vazife Başında 

Vefat Etti 
(razısı 6 ıncı sayıfann::da) q Pbeaız olmnkln beraber bu man

t l\~·ı ''e.rPn dc\'let olmak sıfatlylc 1-
aısa ·ı ili nın du nHıkndnr olmnsı tabı -

., r. ftıtımnı ki 1tnlynnın Filistin U
'-ı:!t' lt 1 ndekı allı.kası bu mnhiyettcdir. 
t aı~·a bu tnrzda bir lcnyıtla lngllte
t1:1nın Filistin üzerinde bu{!UnkU d<.>
~.l'cesınden fazla bir bAkimlyct hak
trı' O.ltnnsınn taraftar olmayor dc>
g Eılttır. Ynhut bir mUddet evvel Mu
l'~llnı·nın nğzı ile 1.sıtı.m ftlemt üzc-
01ncıc bir himaye haklu IH'ın etmiş o
~ôa~ İtnh n Fllialinln 1\IUsJUmanlnr 
.,

11 
ı:un<J,., hnlz bulunduğu JtıM'kli clü

~ltrı"rc]{ tnı;ilterc>nln nllstind<.> Yn
lij dilı•rı lutnıı slynsctlne knı·şı Mils· 
trı lll:ınıarn t:ırnftnr lıir slynset güt-

Balkanlı misafirlerimiz K t l k 
Dün iki ziyafet verildi. Bugün öğ- 8 8 0IlY8 8f8Il• 

~!{ lst•'roı· dPnı('kUr. 
. ~' lbuki tt-Jgrnfın fı-aırnız<'n Bc
tl 

0
h•1u tnı·nfın<lnn n .\1,1 dilen ŞC'kll a a . 

t 1• m.ınalıdır. 7.lrn bu rmklldC' J-
tıı lnnın rıııstın UzNlndPld nlı\knsı-
~ ••• "be>Jıi izah Nlllirke>n : 

l'~ 'll3nnrn l'ınıııni ll:'ll'ptcıı ı;;onrn 
1~ "" 1 ~ c tnrnfımlnn kPııdi 1c>lıl<'ıinc 
(Jf~'-1 h•ı·kN1ilml~ olnn cl<'\'lctlcı·flc>n 

''kil'' knycloluııuyor. Bu lfndeye 

ASIM US 
(Soıııı Sa. G Sü. 5) 

!eden sonra Yalovaya.11~.~?,.i,~~~J.!r }ıklar içinde 

IJallı.·aıılı nıisafir7cr -:iya/rltr .• 

Cumhuriyetçiler bütün erkekleri 
silah altına alıyorlar 

Barselon, 8 (A.A.) - Hükmet ma
kıı.mlıı.rı hararetle müdafaa hazırlık -
lan ynpmnktnclırlar. Sıhhati tam olan 
bütün erkeklerin s.ilfıh altına alınına.. 
sı hakkındaki knrarnaınenin bugün 
ncşredilece~ri teyit edilmektedir. 

]~abrikalıırda. ve umumi hizmetler -
de kadınlar erkeklerin işlerini yapa -
cakUı.rdır. 

Her gün bir çok gönüllüler cepheye 
scvkcdilmektedir. 

Saragos, 8 (A.A.) - Barselona c • 
Jektrik cereyanını veren enerji men -
balarını fütiva etmesi dolnyısiyle mü-

hinı bır şehır olan Trcmp'in Frankist
lcr tarafından 1.apti üzerine katalonya 
merkezinin yarısı ile bu eyaletin mu -
him bir klsmı elektrikten mahrum kal 
mıştır. 

Frankistl r şimdi bilhassa iki nok • 
tayıtazyik etme ktcdirler: 

1 - l{atnlonyanın şimalinde Pal· 
larc~sn barajı. 13;ırns1 bu eyaletin baş
lıca endüstrilerine cereyan vermekte
dir. 

2 - Katalonyanın cenubu, Frankist
ler buraya cumhuriyetçi lspanya.y:ı: ~ 

(Sonu: Sa. 6 Sil. 3) 



. Doktorların bekle
me odalarını 

kor,,ulu bir yer olmaktan 
kurtarabilir miyiz ? 

ar 
esrarengiz bir 

c1nayet 
Par18t.e seoen sin çok eerarengta 

bir cJnayet Olmuttar: 
. 3' J'8flarmda, 

Jtöje~-
minde bir genç 
mUhendiSbı •s .... 
at odaamdan çık
madığı i&"lllll • 
yar. Polile haber 
veriyorlar. Polis 
pllJal'. Kapıyı 
YUl'UJ01": S. ye~. 
Kapıyı am.htarla 
qm•k latfJurlar: 

.------------Yazan:----------···-..· ~ 

Hikmet Münir -
kaç dil enel ._ Mf,.ed I Ur. 8lr1Dcl manaları ayni harfle bq
usda dtlll1'ac& metluır VlJ&D.. ıa,.an kartıhklı tllrler okunur • .Mll
dottonm sa,.et •rff bir ide- Aball&l&r terUp edilir. Kiml>Wr. 

Aç&mJyorlar, çtlııJdl !çerden kilitlidir 
ve anahtar &ııerlndedlr •• 

KaP111 bip striyorlar. O zaman, 
herkes fecl bir manzara kaqmmda 
b.ll)'QI': 

den b&UetmlfUk. N01Jll&a adını belki edebl1at meraldllan ı•l18k
taf1J'an lt• metil•!" kalak " burun ten Urebte pllr, b .. lllCllı eaH
alteb&18181, mua79nehaaeatnde bek- IVl•r bile J&ratılabtllr- 00...,_ 
le,.eD lautalara cttıoı•ta ikram eder- muuaus. lfl•r nere,.e kadar- Yan-

~ mtlhendla, Jel'de J11ztlkoyun 
yatmaktadır. Umrhıde pijaması var • 
dJr ve bafmdan aldJfl iki alır Jara 
berine mmn1ınr. 

laatmmıu. pldl. Gerçek
._._ ... bul tedbirler almalı n· 

**tor mu&Tenelı&Delerhıde m•• kor.talan amcık ollun 
ftetmet• mayaffak olamu mı,.., 

Allala dert Yerip derman aratma
• ama. 41117& ba ... Vakit Yaklt -
ftlaT latlt&re IOID ola11n -. doktor 
••&J'91lelaaul•rbll ,okladıtunn o
JQor. Doktorun Jaaına ıtrlnce belki 
eı9cU'8l•r11Jll• talma,.or. Çlnkl artık 
-iuum kanala kopacak" dly~ 
fts. Hakikatle kartı kartı1a ıelmlt 
hl11n1170rus. L&kln, onu Jaama si· 
rbaoe1'e kacl&r çettlllıab pap .. Ya 
o uabı ne ppatıml 

• • • 
Vlpnalı doktor Nö1111u'm tedbl

m4e. ..... 4la7& doktorlan için 
~ ,....~ KavaeJıanelerllade 

~ae.k bir 111&.ıı&tm ilk ıtıklan 
!'-91.W,or. Bundu hemen uUfacl• e
.dlp lav doktor tenctl tema)1lltllle g&
n mu&Tenehaaealnde bir del\llllUk 
.Japm&111&, kpa.ınet kop.mu ama. 
~Jall111 dalla IJ! bir 1er l)allne ıel· 

löln •rf8allea ~tlere 
1t1t .. , .,._ etaaJJ otma111. da-
t;. ıuaa tltir&plarmı blru daha 

-.ıLJt11 Ü delD illl41rt 81İD'GD blJl
'l. lılıullbl ha'-&11P 8Dbe Pe
k IOI• eumı.ıa 11ıea laer '8Jl 

ft1U1IJIL slbJ plf10I' ...... 
Vl,....ıt 4oktor m11a191lelaaa..tae 
ip te ... leme odamtcla ma bek· 

laut&Jap. tucU ~ma slrln· 
kadar OJaJ&Dmalan le!• cl1ro11l-

lball e411'0l'IDGf. Blı de akide 
lhll'lad• baelaprat kltnlt. 11!9J'· 

.W•• •Obet- lallba laer -il 
.ı 11brclea Jautalara ~ 

a.at to"°rlar, tendi tbtttula
aftlld aesnnlnde tutarak, t .. 
taluü hutalarm dertlert 

.... ~ıa~ ~mln1ere ıere. 
cnı.r bam sarann he41"1er

.. hlaal>IUr. KeulL mide Te 

.-ırratı mtltelaaaıaları her lhtlma-
b"' wtnretet1erfne eneli ıtacten 

Tealn gibi .. ,.ıer tJtram. et8e 

• • • 

• 01alanmaaı için mua11rl nevln-
r '91' bulundursalar, De iyi O

~tJ81'19 sramofoa eaJ4rr
rl•nf nQo ••• Fakat iki 

Te tartı ehllndea mlrekkep 
k bir unatk&r grubuyla derli 

• tulllar ppalmuı tlPlletls ki 
mlnaalp cltlter. 11• nretıe. bir 
r muayeıaebaneılne girmekten 
.tortma1acaktır ... 
ki ıa.tllan dnam ededumu:ı. 
bir, hot nlttelerl tbtf va eden 

tonferanı. "ftrmek, )"alıut bir 
olot l&yletmet a1'flC& lztlntl)'O •r1e1 bir .. ,.dır. 

• • • 
8uı doktorlarda 94eblyat merakı 
ftl"Cbr. Onlar, n.sl7etl keneli ta.. 
teJlla,UUerlne göre hem kencU
lcbi bir leT't olabllece'k, bem de 
~tlertu bir anama men1111 
ede1ttlecek derer.ede idare e-

1t1tne. pae orta7a parlat, canlı 

.. klem• alona oı'kar. 
Pf W'9 eekt blrc:ok edPbfyat me

nııan Tar. llltterller OnlnclA on
tlllil mbülf&)ar J&ptınlabl-

70't· • • • 
GelpteUm nala .. _...,.._o. 

Jarue m•&J'Uelaaeım .._, U* 
cUter 4ottorlarmklacla 1tatka oJ. 
mat pnklr. JDa 9l7&4e Dlfl'9t U.
tb"llo ICIReren itekle•• rerlerl 
oalarôllddlr. B• itibarla. .. ...._... 
rlD4ea MGllmlt o1mü Ml1Ue nU 
renk odalar bulaa4urmak '8J'Je '4v. 
na. ba odaların Jaer blrbule Qnea. 

icat wrlerl sOrllmet 11-clsr. O,. 
le ki. baıı defalar, laattalar, g&rcltl1 
IO ıevtnç Te tetaret eeerlerl ~ın
ela daha m11.,.aae1ıaae,.e slrmeden 
ve llenoı bekleme odtamda1ken te
daYI edUlnlt Olar: Ye ondan eTIDe
IGaer. 

Bu W'ul1'et. lcreUn tahlUt batı
mından dolrtorlana pet lehine de
IUdlr ama. lav llalde oau :ela blr 
70Ja ••I...... H~ ~le et
leacell bekleme odatanncla tedavtıl 
taJıattuk ecleJM. o saman doktor. 
lama f&h .. 10tlam&Jamaa da ltlnm 
blmu belki. .• Dıt kapıdan bir du
huu,.e alınır. Huta bir hamamııa sö
be~ tyında oturur f.'bl bir mıttar 
ke 4laf \111dattaa ara o blllim 
aaltbhie UZUD' ömDrler dUe1erü H· 

f&JI ha'tırıa çıkıp st4er. 
• • • 

vı,.anaıı cloktonan actılı ertrr. 7r. 
bana atrlacat bir te1 detti. Doktor· 
lann, maa7enehanelerlnde bUI ra
lahat yapmalan ora1'1 •vtlecek ı,ır 
1er haline toymatan. hem kendi 
lehlerlndedlr de. 

IJlmell 1'aln11 butaland'ılr1a -
n saman doktora 70kla1'&D • -
hali, o Yaklt en atalı her altı a1da 
bir. bir dottorla 11lalaaU etrafında tı-. 
tl•are etmeli itiyat edinir. 

Doktor muayenehaneleri. aatlam 
adam lama da dalma arn edeceıt bir 
19r haline ıellr. Budatl enellee. 
tereddllt Te ntıntılar ortadan tama· 
IDeD kalkar • 

O saman misel&. maa,.enehaae
llnde lautaıamaı, 1teklecllklerl mtld· 
de~ m11111d ile otalam.- llbt bir 
sarafet g&teru doktora phlf darı; 
lerlmlze alt bir nane blrİltte eora-
m: 

- Bu batta ne fulı -nr ma&Tene
lıaeat.cle, lllt&tt 

Yl1eoek MYID4ea lkramlarcla bu
lunan doktorlara: 

- Gec:en hattatı börekler fena ele
ıtlcll. l'atat blr1,9 da 19mlt bula• 

Kim Gldtlrdll! MebçuJ! YaJms. mak
tumn yam batında bir ~ bulu
D1l)'W. 

Kllhendiain kardeet. bu pardeslbJUn •beJllJnin pudelll1etl oldufmıu llÖY· 
85JJUJW. Bir yabancmm o halde. Fa
kat klmlD ! KatWn! Fakat! Katil n&

reden lraçm• olabllfr! Kapı fçerdea 
ldlltll. Pencereler açık delil ve ber
Jerlnde ııe bir. .kan lekesi var, ne bir 
pumak DL.. 

Aeaba it.oje, katil kaçtıktan soma 
mı kapıyı loenten kapadı? ll'akat bu-
- ne lbUm ftl'dı? 

O halde, bunun cinayetten bqka bir 
117. olcluluna hflkmfldil,bfJtr. Fa.kat 
o·JU'deetl u? YoU., ~bir katil 
oJclQlıı blUbü u~dırınak lçlu mi 
bajle 1l.pmJI? • 

,Velhud. bldleenln eebebl ve nuıı 
~ ettlfi anlqılamıyor • 
Ttıudıldan, Roje'Dln bugOıı çq • 

mıyona da hall Yaktf )'eJ'lnde oldu -
tunu «Syltlyorlar. ~ tamfı.p gfS 
rlltDil bdm filml ela yolanUf. g__. 
dllbıl s&'mefe ~ kardetf ve 
da lll'&da bir tflcctr gelirmiş. 

Parla poUal tahktbta devam edt • 
yar. 

Eclimete Gezi 
uf nae U..alndeıt 7etltenler ceml

ıeu Trak7a Umumi MllfettJtl Gene
ral K ... Dlrlk1D. daTetl berine el-
11 kltl!Ql bir katile halinde 21 Dlun 
•lrta•r•atJamü Te H nlAn Abahı 
bltaels ilen 114tnıeye bir ıell ter
Up eı.1t1enUr. Kaftl•1'• on bet kl
tlllk bir 1aeJ'9t halinde Be101hı Hal· 
teYI ı.-.n tolu 4& lttlrak ectecek
tll'. 

dVl&IUS blsl Uap etmlt olacabmu 
Y&IJald... 
.... ,l llJ'&nt Yeru doktora: 

- Talaa. :Mru da PDOl•rln tllr
lerladea ot...anna- .Ttpta 'blltlD 
t.erüklJab takip tcllJ'On'GDU da; 
IUat ..... bala .. 014•111 ....... 
b4ar 19'1 ralalauu .. 

• • • • • • • • • • • 
Ha1dl bayan Te ba1 doktorlar! 

Bııaa eı.arlllt7le blr ıanet edelim. 
Beeerl1ete ıa&det seUrmek detti mt 
maksat! ... 

(ja.terüı peşiftdea ' 

Taıa" ı 
Dln1anm en blJlk .... .....,... 1.,._. •ttam Jd NDe e"9l 

Loetıa ...unde drall Dealdıli vu,a. vu- l8mladMI bir ••st• 
~ ba defa bıraJmut. ll&dtM 1tltla lnclH• plMIMleıbd elwpmt. 

JS1e IDtıMlll ..,... fJa IUbaİia kt 8altan bnmada ~ ~ 
ide; bir ıh11 formalite lcrwna lbmll ..,..._.........,. Ud pld& HJ..
rak banlama 18111Ddaı 

-Tal&kt" 
Keltmelllnl din «!ela. &eWtn edlMiadf- Ve Mf, Gia IMfp lelaı

t!e ini bet bal'fll bUanlll 6t defa teU.. e4fh'lll ı-. ._ dnMI 
eden bir .ae......, ıaa..aa ua ae~ ...,._.. ,._ lldMIJnd• 
alMb INllml tl'-lelr ~ rralü) b"N ..... c1(tn Wa dıelU. b!,r defa 
lllJ'lmaek .llOe JMlflrı 10 defa .011eaeo* cılw• a.t .... iti• 
'1naUe ppmak" IAallllpllr. .. .. ~ ..... .......- olaa .., JobOI' 
Saltaaınm bllll• brual llofalllals' 1'8 biat dAba pıt ._..emek içi• 
"Talü" kelhMelwl lo defa..,....._. ,........ MK defa .&J'lemlt 
olmuı'hr ld ba dlır :lllC'I tallll •f.ltm....e de ~ ...._ ile de pat 

~ ••••••• ................ icla oa.. ...... ı 
aıuıır ll1111ll&D 

M~lresini yarahyan suçlu 
Bıçakla raralanan SDmbDI davasında 

leraJ(al eltl 
Atırceza mahkemeet cllliı'blt &)'ak- T ŞGpheli Bir Oliiın 

kabı boyacıaım mm.bı1 öldürmek 1 Kaııta.rcılatda oturan Nadlırtd~ 
Jraidiyle ;atalamat 111Ç1İlldall müla • Ylllanndaki klİI Nadide 
keme etmJttir. anneal komtuau Ue kavp eWil 

Suçlu Rll.etem PBllı vaka1ı i&Yle da. karkmut. Ceırahpqa huıt.all.llll'l 
anlatımwtır: sine yabrılmıfbr. 

- SllıiıbUl ile 4 ayda.ııberl metres Nadide kız dün sabah hutı~llll 
J&llYoiıluk. l'akaf kenatal llCJ8 ıamaJ> aımeeıtır. ıMJIJe doktonı keD 
1&i'c1& beni aldatmağa ft St.UJi ismtn.. muqtne et.mil. ricadwıda h1G 
de biriyle dllfUp kallrmap bafJ•m11- yua e1eriıle taadlJf etmediğtndflll 
b. O gece kendtsl De kavga et.fit.: Er- llbntl ıtlpheli g&wek cesedi 
test sabah ben lflme gidiyordum; 'bir' kaldutmıştır. 

c1e baktım tt. SDmbW 1akaırta a.t. ilaçtan Mı Oldü? 
nu bekliyor, birden tepem attı. llmien Kl1çükpazarda Yavuz .Sinan 
bıçağmıa davrancfnn. Oidan eoıırumı ıeetnde oturan 4fS yqlarmda HaJlif 
batırlamıyonım. gtın evvel bıatalanm11. o ctvardald 

Suçlunun bu lf adesinden sonra 'Ult. doktor kendisini muayene ederek 
fiye adlı bir im ve yaraianaıı SUmbCO uto vermifUr. 
p.hit olarak dinlendi. Stlm~ dava • l'akat Hl.mi lllcı içtikten eonra 
Bmdan feragat etmişti. Dedi ki: mnetUr. AJleat kelıclialnJn lligtaa ti 

- O gece Rilstem ile kavga etmlt- hirlenerek mdilfUntl !dcUa 
tik. Erteel sabah çamaşır yıkamaktı- mUddelumumlliğe başvurmUftur. 
aere Ayaspaıaya rttmılflm.. Birden Haminin ceeedlnl dün adliye ~ 
kart• sokaktan Rlllltem koprak -gel • tonı Enver Karan muayene etmif, 
dl. Bana vurmağrı. baıladı. "Yeter ar- aet morga kaldmlmlş il&ç ta tahtiJ 
tık, oanmn acıttm.. dedJm. Bir de lunmak tlleN ldltlpb~neye g&ıderB 
baktmı ki, .lattlm batm Ju. ..... miştlr. 
Yumrüla wrdu 111.DJ1U1bm. &lhül ... , , C--L...L • 
hrçtkla Wl'IDUf.. a an Ye ummınyet 

Tokatlı tmn•nde bir l&hlt......... Davalannda Dünkü Cel,. 
ti. Jlalak-., Um.ren oelllme Jiaruo Muharrir Sabiha Zekeriya 
~ durafmayı talik ettf. dan.. Cumhuriyet gazetesi aleyhine 

Arbdaılannı K ... entle =en:: ı::r:aıı4:=:a• 
BoiaDlann Mahakem.ed vam olundu. 
Bbbo &1 e"9l Kma11aıui.ı-. • Geçen celsede Cumhuriyet nefl'l 

tandald b1t ekmelcçJ dU»lıtmit ..... direktörll Hikmet Münif taratuıdlf 
lll'ilet1 A"4allabı lclriP IÜbGıl iiııila- Ahmet Emin, Sabiha Zekeriya ve st'. 
~ ~ ~ lmmmt.PGlrlP. lıo- bur Salim aleyhlerine açılan dava 
•- ..uı Ullml" ve BeJdrlD Aflroei.ilda kut etmişti 
devam edilen durutmalarma dUn de DUlikU ~leede Hikmet Münlfkı 
devam olunmQftur. kili awltat Semih yazılı ifadesini 

Katil ömer geçen oellede, maktul kemeye verdi ve kısaca tunları IÖ,_ 
Abdullalmı babuım '1U'dufunu ve dl: 
kendtainden han.ç illtectt~l iddia et... _ Birbir!i!f~ ~kip ~ dava. ~ 
ın~ mlaataa i&hltl~ c1liil~ • .Uu ~'Jar 'lte"tkık olunduğu tak 
af!ıt ~1.U: . · mahiyetlerinin sadece bir ~ qıUDI 

i~ırıe dUD mtıdafaş Phtdi ıh - ka.şadaıı ibaret olduğu görülilr. Y.-. 
11&11 ve Halil Ci.WIU diıılemiftir. Ba-. lard& hiç bir ıuretle hakaret yokt11fı 
W Ç&Vllf, ~bduJlabın Omerin blı,.emı Halbuki Sabiha 7.ekeri~ 
vurdufu.nu. memlekette ititmit oldu - 19 ve 21 taıibleıiııde yazrdılJ ~ 
tuna fakat Abdullah tevkif olunur o- da &IIl bizim ~te uğradı 
lunınaz lstanbula ge1diifni sn11edi. enlaıılır. 

, Durul}Dla diğer şahfttertn celbi için Mahkeme evrakı tetkik etmek 
ba•ka bir gUne bırakıldı. re dunıtma~ 12 Nlaa.n saat ıı e bl 
Fuhuıa Tetvik Yüzünden raktı. 

Be;vothtnda AbanoZ tokajmda ıs \re ---K--U-R-U--N--"'l"I 
l:i ııwnara1I umilml evleıiD ahlbl 63 
Jqmcla Xmlir üdm. dtbı Aaliıe 1. 
lrbıcl ~ mabtrem.tnde ıı:.m. ldJI 
w çocuk an8* bir bdım tuhp -
Ylk ıuçunclan mubüeme olwmauetur. 

JCevler bdm IUÇUDU ..... edtrek: 
- Ben altmıl bel ,...,... ·- • 

llmllJle ,..fJUI bir ..... DJwe,s 
fallt& tepik ............. ...... .. •u. bdm, .. ....,....__ 

ftdlaJı amamt 1* bdmdır. 
IJülreme, Bmlae ........,. K t1M • ........................ 

lllll. 9bdal ~ ...atibS'it 1-
• c1ar...,. bqlra lllr ... ~ 
b.. 

Sahte Senet itinde Allkaıı 
Olan Biri pblanclı 

ADÖNE TARiFESi 

Aylık 
3 aylık 
6 aylak 
Yıllds 

lltmltkel 
lclnde 

95 
2GO 
476 
too 

llemldtl 
dışında 

1~ Krş. 
425 n 

820 .. 
1800 .. 

Tarilesanden Balkan Blrllli için ay.,. 
otuı lrunı• dn,oıor. Poata blrllllne ıtt• 
miyen 1erlere •)'da yeunı, befe!' kufllf 
ummedlUr. . 

AbQ°' byd.uu -bildiren mektup ,. 
lelıral ücretini, abone p'rasının 
nya banka Ue )'ollama OcreUnl l(larc.. 
lendı Oıerine ahr. 

Yeniden 5 abone yazan Teya 5 abO" 
ne birden y11ılanfara. melctepJerle il# 
odalarına aynca tenıillt yapılır • 

'l'trkl11tnln htr poala mırlrednd• 

JCUHUN'o abone vanlır, 
Adres detqllrme Oeretl 26 kunııttrr. 

LAtvolwıan lataııbut Wncl noterll
ilnde Nurl aclmda bhi umma ıu. • 
sim oıuaan uhte 1enet lflncle Ballkı 
ve eew adında iki kiti yalancı l&hlt. ---1Junkü Hava 
Uk yapmak IUC'I ile tevktf olmuaaf. Bava, Y'mdun cenup ve doh kll 
lardı. mı Ue Orta Anadolu bmgelerlnde 

DUn de bu nıçla allkadar olfttu tapalı 98 ~r yer '8RJı dJter blSt,.ı~ 
anlatılan Hıkmet admda bir ••• de bulutla sec;m11, rtlllf.r garbi Mttrelllroo: 

lecl J&blanarak birinci IFP •Ndm- 4e orta kuwette amllttr. Dlln lltluıbıO-: 
Ultne wrllmif, IOl'IU81J ....ta • bava u bul11tlu ~ ~ 
kit olumrnııtur. WJ1r1ı111etteıa laDlyede ı - 3 metre 

Bir Oc1ac:a Tnlıılf ı. llflldlttr. eaaı ı• tte bava ......... 
11.~1-1-aı ........._ 9 _.....a. '157~ ql.llbıietn lclL Sühunet en 
~~ ~,. -::=..~~M' ~ 10.9 ve en dUtllk de lllflı' UDtigrad 
1A111119 111m11&1a llNIUDID ~ halt '9 dedllmletlr. 
........ mulıteUf ...... "",,.. ıs Yıl Et10elB~n: 
larak •tmltbr. lııi'---..ı· .... -----~----

Bu gt5sll doyma... Dul....,.. ..... ~ ..... 
de arbd•- odaca B.......,, dl lalll wlmf91 m=ıır ............ 

_. ....... ~ _... tetldk edlllııaels lılerecUr. ~ 
im-arak &çllUI; içindeki 200 -eti cemlJ'et hledlyedea 111f1J9 tcdf 
.ID'llUltlr. ..... Şehir ~ tee111· 1ç111 ,,,, 

ffaHdln mtlwtl tan l&ift te• ' t Wep edecekdr. _ -J 
m Necip 9'ftlJd ..... •-•e ...... wlteftll lılt .....,., 
...... birinci ..... .. 'ftt ... 1 ıt ..... \etlq'wl ... --
tarafmclan tft1df ........... 1ılr lllmaJ'eıe ....... ~ ...... '8ldr ...,,... .. ....,.. ..._, 
~~ •! Tf!l1*'lılila11tlLAı•lsla'· 



Şeb r Haberleri 
------------~ ~-----------· 

nebi ve akalliyet okullarına 
Nlua11ım olabilmek için vasıflar 

tesblt edlllyor 
'::~ve ekalliyet okullaz:ma yeni ı k ten~ ...... "' tiftikten ~-tirilmelıl 

ı.....~ tekli vertıeeettnı evvelce on ru-.. ,.. .. 
~k. Bu atada ecnebi ve ekalli- Alman permi datretm tarafmclall ar

-Oktınan için mtlfterek maddeleri ~lmekte oldufu ?ıaber verilmek -

~en yeni bir kılavuz hazırlan- tkttl bu huauat& bazı tllccarlan _ 

~ ~ . mm. da Almanyadan 9ma16mat pi -
bit:'_ ""IU VUzda ecnebı ve ekallfyet ~ dl31 de tU la de h:..' --•--da 
~~ gerek Tllrkçe killttır denle- •• n n ccar r r "" ~·" 

ltba, Berekae diğer denler için öf· b1r toplantı yaparak bu mesele etr~ -
~Olabilmek vaa:ıflan bulunacak- fmda görtlfmUaler. vaziyeti borsa 1 -

~4an başka muhtelif imtihan te· 
~ tcnebl ve ekalliyet okullanna 
.. ,. İaYt. kabul ve nakil tıleri, ma
'taYinleri ve telıbltleri bu kıla • 
""4ı .... maddeleri arumdacbr-

' ~Ye kadar ekaIIJyet olrullarm • 
e gören Tl1rkçe ve ktlltnr den-

'-81retnıenlertnden baıka 11&yı ve 
~ deraıeri okutan kendi öfretDJen

lhuayYen bfr ücret verilmekte 

~r okul idaruinin öğret • 
~ hpaca.ğı anl&fm&ya ıöre para 
~~-Yeni kılavuzun esu macf. '1.'!;n biri de bu öğretmenlerin a
~ ınaa.ı,ıarm ugari mlktarmm 
&...~! letkll etmektedir. 
~nlerin tlcretleri .O liradan 
le oı ktır. Zamlaniını ne vaziyet

'catı da işaret edllmekt:edlr. · 

SPQa lŞLERt tÇJ:N YENt 
Bta TALlMA~AME 

~~ Orta ve ltlıelerfn Vniveraitede 
~~ spor itleri etrafmdı. KnttUr 
\~yeni bir talimatname vilcu· 
~l'lnektedir. TaHma.tnamede U • 
' ~ ıpor te,kllltım aJlkadar e. 
~ :'11im maddeler olduğu gibi di -
~ 11hteJif tahlllJ c;ell&nnda öğre • "-'c 1!>0r ve beden hateketleri hak. 

A da i:r.ahat verilmektedir. 
~ea ilk. orta ve liaede yapılaca.it 
~killeri de ıalah edilerek ta,'JI. 

e;ve geçirilecektir. 

~itleri: 
~ ~Ylinyai Fiyatları 

-.;nJ.n yeUtüren bölgelerden gelen 
lt. ~ta göre, bu yıl 1eytlıı matmı. 
S bereketli olmuttur. Bir kmm 
1ı_.ti; Yeni mahsutun toplanmasma 
~ıttr. 
~ bul piyuaamda bu haberlerin 

.., derhaı ıörWmU., •ytinyağı ff. 
tft Yeniden 3 - ~ kuru11 yilklelmif. 

llndi ~ h.ır. ki halde ekatra ekstra yemek-
"- : ,ıar toptan 48 kurut üzerinden 

~ktadır. Bundan bqka. birinci 
ilıır 45 ten muamele görmekte-

~ . 
~atların yükaelmaine aebep, 
~ gelen pamuk yaflannm !IS da yeniden 80 kuruş bir ylJr. 
~ ı&-uımelidir. Df~ taraftan 

" ~ze göre bir kısım banka • 
~-,.ıin muameleai yapan tnc • 
4'Mı~ fintlarmı yUzde eektr.e in • 
.__~den fabrikalar bankalara 
~ipotek ettirerek l&t!ftan 
S ı._~r zaman için kaçmmakta. s· -aaınafih zeytin plyuuı u • 
~htıe ve bilhassa geçen ytla na-

Cok iytdir. 

~et Rusya 40 Bin 
~ lteçi Derisi Aldı 
~ ~ ltusyadan birkaç tanmmıt 
~ ay içerisinde pf)'U8JllDdan 
~e keçi derlal a1mlfbr. 
~ blıı bııtka yine Sovyet Rusya. 
~ adet de oğlak dertai aevke • 
.......... • ~i derialnln çJft1 20:5 ten 

'~in çifti de 125 kuruttan 

'lıftilc Ve Y apaiı 
'-.. _ ltontenjanlan 
~~ Ttırk tittiklerine ver • 
.._..._.. koıatenjuı tamamen dol • 
~ ~Jlalı için kontenjan veriJ. 
~·)h..~ njmen Alman tllccar-

st;:;=:.:aı• gGrmllfler, 
• yıpafı almap 

~ qık kalan yapalı 

dere heyetine açarak httkbıetimizln 
Alınan kontenjanmdaki yapalı mik • 
tan yerine tiftlk ikame edilmeai için 
a1lkıdarlar1& temaa ~eeinin mu· 
vafık olacağnu ileri ltirmUf)erdlr. 

Boru. ida.re heyeti bu vutyeti ma. 
kul g6rdi11Undeın keyfiyet derhal tk -
tmat V.ek4Jetlne bildirtJmlttir. 

Köaele Fıyatlan 
Deri ve k&ıeleler ba hafta da ,.. 

t.en haftaki ayni fiyat tbJertndfm mu
amele görmtlılerdir. Birinci nevi tıfır 
k&leleal, 155 • l&D lrarUft&n, ildQcl 
nevi 8Ifır k&leleai 13&5 • ı.a k\ll'QfÜD 
muamele g&-mQf, birinci nevi man
da 120 -den, iklnet nevi manda lı&eJe. 
ıt de 110 kuruetan •tıJnuttır. 

Esnaf Cemiyetlerinde 
Dünkü Toplanb • 

DUn emaf cemiyetleri bltleflk m.tr
kezlnde merkez heyeti ile yudmı tet
kllltı komlayonu mQft.ereken ndiıci 
bir toplantı daha yapmıotır. 

Dtbıktı toplanb bundan evvelki 
toplantıya nazaran daha fazla altbb 
olmq. esnaf dilpab8erlne almacak 
r&ıtgen için yapılımf olan teklıtler 
IOD bir defa gömen geçfrllq 
llzerlnde mtliıakqalar yapılarak ~ • 
gfalnln latekJere en uygun o!dutu a • 
ra§tırılriultır. 

Merkez heyeti ve yardım komitesi 
gerek r&ıtgeıı fçin, gereke yeni sfii· 
hk yurdu 1Çln almaca.k bina etraf~ 
yapılan ttkllfiere mukabil ~1meii 
huırlanıak Uzere toplanbya eon ver
mlftlr. Her fkl teklif birkaç cUne ka
dar hazırlanarak atlkadarlara verlle
cektfr. 

Türk Muaikiai Tarihi 
Eserler Komeri • 

lıtanbul komıervatuvarmm hasır • 
Jachğı TOrk muaiklıi tarihi eaerJer 
kon.eeri yarm &kpm aat 21 de J'ran. 
ıız tiyatroeunda. verilecektir. 

Komen-atuvar bu konMrin mükem
mel olmuı için çok glsıel bir ı>rocram 
ha.arlamıp. 

( KlroA1u) 
arkadaıımız 

(Körôilu) arkadqmımn buıün çı. 
kan 11.yıatyle oa blrtncl J'llma bastı • 
ğuıı memnunf,.etıe afrendllr. 

TUrt matbuatına ya1mz Mvilmlt 
romanlar, arif fJtnlar vmnekle de
fil, ıiyul bir halk guet.inin de mu
vaffak örnetint vererek tmıayUz e • 
den Burhan Cahlt, Köroğlunu harf in· 
kd4bmıızm ba§mda teliı etmlttf. O .. 
nun i9ln Köroflunun geçen on yıl i . 
çinde kendi emeğlle baflıbqma ka -
zandığı mevki, ayni zamanda halk ta
bakur a.rumda yeni harflerle okuma 
sevkinin yerleşip inkl§af etmesine 
yaptıfı hizmetin de bfr delili olur. 

C:löroğlu l belki :ratı tarihten de 
e\'\'elld devirlere uzanan, fakat Tllrk 
köylUsilnUn dUnden bugüne hayalinde 
yqatarak sevdlff bir kahraman tipi
dir. Admı alan guete o tipe 11.dık ve 
o halka yararlı oldu. ArkadafJD'lrzm 
yeni yılmı kutlanz. 

Bay l e('atl .ılmUldD 
İstanbul Vali \"e belediye reisi Mu

hittin Uatlndağ:n dayısı btanbu1 ee
hir tiyatrosu muhuebecfai Necatı 
Gllrkaya'nm anaımı kalp durması ne
tice81.nde öldtıiUnn yazmııtık· 

Merhumun cenaıeal dün afle na -
mazından aonra Teevlkiye camtlnden 
kaldmlarak Feriköy mezarhfma g5-
millmilfttlr. 
Buı mebaalar, Vali ve belediye re

iai Muhittin 08l:Dndlf, Harp abda • 

Şeluimiade bulunan .Adliye Vekili -
mis B. ŞWa1l Saragotlu,• dUn öiJeden 
llOIU'a geç vakit adliyeye plere'k, h
tanbul mUcldelumumlal Hikmet Onat 
ve diğer hlldmlerden mUtqekldl bir 
toplantıya riyaaet etmlttlr. 

Şttkrfl Saraçoğlu toplantıdan aonra 
kendlaiııi gören bir arkadafımıza 

muhtelif adll meseler hakkında ıu be
yanatta bulUDDlllftur: 

- •iitı/erit Mldm tetkiUntle11 1'Gı· 
geçilmİ§tir. Jle,1ıut auçların ağırCQIJ

lara da tepıt1i 1'~ me17Aut ng T«Jnunu
""" tevaii tçiM bir kanını ldyi1laal ha· 
.ıırTanmtf,, Bügilk JlilW JleclWne 
a61)1coluKmu§tur. Bu. 1canutı "4İaaten 
ağırcnalan da çerçeve.ıi içine olmak
tadır. 

lcrm iflerimi.:i ıalah etmek makaa • 
dile getfrl~mitl icra mtltehaaaıat 1 z. 
mır oe cM;Gnftda fetkiktit yapmt§fır. 

Ştmdi de I ataMul w oıvcırında tet • 
k~q deoom etmektedir. 81JJt1Mn 
Profeal5r LeymM bu muele 1wa1ckan -
da bankalardan, tbret odalanftdalı, 
bUyik mlJelfıeel4'rdma ve bu 4§~ m.,. 
gl&Z M1oimlsrdon, icm i§iyle alAalı 
mammlartJan birer mitaJH alm.,tar. 

ltclponı aJdc1cton 80Knl, bu ~'*" da ewelemirdl WiJ109JcmJ düa 

uyguJ& bir şaf1ı4y4 .toko~ğimiı · 
Umitedi~ 
Diğer taraftan Noter bım1nunutS 

adliye encflmeninde tetkiki Mtcaa 
bulmuftur, denebilir. Pek yakanda 
Jleclia Aeyetı umtımiyeainden g~e • 
bileoe6'mizi mnMdiyorum. Awkatltk 
kanunu i&e 3 gil.n eooeı adliye enca -
mc"in4e tetktka ~lmnrıı§hr. Tetki
Antın bu içfüno dwresınde hitam bu· 
Zacağını ve ldyUaanua kanuniyet ket • 
bedloeği11i fımit ediyonım. 

Dfütycımn blyik bir kıamında l1ü • 
tiitt CldK t~ pomı ile yaptlmak • 
tfl4ır. a,,, ,eklın bi2'U d.e totbUd jçin 
M.nrlaMn 1«.uıtm lôyihan "6 nüıam • 
name projeli Nafia Vekdleti ve Adli· 
ye Vek4lttf miımeaaillori amamda aon 
bfr tekUdera ~mektedir. 

KomWyOf&un tetkilocdı Mtcım btlZ • 
duktotı amam ldyi1uı JI eclüe aetJkedi .. 
lece1ctir. 

Btı Aümıti U.Tİfte almak auretiyle 
İfl.eri artaoıak olan poattılaane idar'm, 
tJ9t1cfa kıılocM adliye ~rlcriMdmı 
tm-~tı iaffftıM etır&eğt tt14111ıQt et • 
•ifffr.,, 

Kıymetli Adliye Vekilimisin bu ak· 
tamki ekspresi~ Ankaraya dönnıeei 
muhtemeldir. • 

Muvazene ver"9•1 lndlrlldlkten sonra 
memurların istifadeleri nekadar ? 

Muvueııe vergiaiııde teuili.t yapan kanun liyihumm lıfeclill8 ve. 
rilditiııi )'&ZlllJltık. Yapılacak bette bir nfabetind.ckt temflittan memurla-
nn ne ~adar lltifade edecekleri ıu cetvelin tetkikinden alllqılabillr: 

MaqlıDevlet Ocretli Devlet Huauai itlerde 
Memur lan Memurlan Müstahdemler 

V.~t A..Jf maq Yıllık Ucret 'tıllık Yıllık 

iattfade miktarı iatifadt: miktarı istifade 

10 9,12 25 . 5,6' . 25 5,52 
u ıo.20. • ;tO JJ~ .ifh Sa~ 
H 11,04 ~ 7,92 35 7,80 

16 11,M 40 8.88 40 8,76 

17,5 12,48 45 9,96 45 9,84 

20 13,20 50 10,92 :ıo 10.68 

22 14,40 60 13,08 60 12,72 

25 18,32 70 15,00 TO 14,76 

30 18,f.2 80 11,16 80 18,80 

3.5 21.00 90 19,08 90 18,72 

.o 22,92 100 21,24 100 20,76 

45 26,32 125 26,28 125 25,80 
35 33,72 l:SO 31,ü 1:50 30.60 

70 42,80 200 40,M 200 39.60 

.80 51,80 2SO S0,40 ?.5() 49,20 

90 5TM 300 60.36 300 58.SO 
100 '19,M 3SO 69,98 350 68,40 
125 91,80 400 79,56 400 77,76 

• \:50 119.16 l500 97,80 l500 96.22 
600 116.16 600 102,48 , 

Bakırköy Yenimahalle 
mevkilnde · 

Gazel ve yeni bir istasyon yapllıyor 
Devlet Demiryolları ldareai Bakır· le edildiğinden inpata pek yakmd& 

köyden biraz ötede Yenimahalle mev- b&§lanacaktır. . 
kiinde biiyilk yt:nl bir fstuyon yap • Mevsuk bir menbadan öğrendiğimi· 
mağa karar vermittir. ze göre; De\·let Demiryollan idareal 

Yenimahalle denilen yerde timdiye bundan aonra bUtUn hatlarda genit 
kadar bul tamir \'esaire için it harici tetkikat yaptırarak ihtiyaç görülen 
edilen bir kıamı vagonlar bulunduru- yerde yeni lstuyon ya.ptırıcalı gibi 
Juyordu. F.akat bu vagonlar hem yol eskilerden tamire muhtaç olanlarmı 
gUzerglhında iyi bir menza.ra. tetkil da birer birer tamir ettirecektir. 
etmemekte hem ic:ıbı halinde kulla • -.n.-
rulmalt Uzerc alınmak iatcnfldiğt za • Giimriilılen:le: 
man mUskUJAt çekiliyordu. 

Bu defa yapılnıuı kararlaştın • 
lan lataayon bUtUn bu mUtldilleri ta
mamlyle bertaraf edeoelcUr. 

Gümrükte Yeni Tavmler 
GUmrtlk ve lnhlaarlar Vekaletinden 

dün ı.t&nbul Gilmrilk BaşmUdtırltıın· 
ne yeni bir tayin Jfıteai daha gönde • 
rilmlftir. 

ınannıayı 
GGııUıı birinde postadan f5yle 

mektup alaaJrsmm: 
"Bela ... mtlderrlll ........ 

ham ... heeaua mala,._• .. lıuea,tw 
Y8fllll •ltnut beti secmJ1 w - W ....... ~ ................... 

de ..._. hlT fe1'ket selıll "Wlnıl .;4lllt 
malakfmnma. 

CelaÜI llÜ •• ..__. ı.llllie 

senin bqma fe1'ke* '" .._ W..Miııl 
Peder merlnund• eaaia lllridllillil 

dtlkklm aıpn utma llr .-~ .. -
defalar kitap getirip .acı. • ...._. ~ 
mtıe~edlm.Keienet)lllrıwı•K~ 
eb aldma diye ..._ ela .._ •1 ee. w.. 
diler. 

Kimi Jdımem o ......... Jlnul at 
dır turada TerlJmeJdıe .... ,..... 
ekmekle kaldmt. JJdlıarl* 
aizgncla dit de .........._ A.lilk 
sis tuanv buJ araa. 

fa mektubumla llJıdca rleaua: ıatııW 
beJ'nerrlfeb Mrbo hnut toplaJ1P 1ıiaiP 
na bir muavenet g&ulerm ......... 9ı1[1f 

\'aklı aunepmda daa eaedlıL 

hak ebe iif&tta ......... ..,.. Te .... 

tırap ,·ermem. ..._. bW -.... 
takdirde: mektlabannua lobae .,...,_ ~ 
fuul adreıdml Jwnlı .., .... 

Yolla,..,._imn ldmse .... p~ 
,.erine bula içeri ,.. ....... . 

Söz temb Dibe aittir. •atı ... ~ 
l'allatsız ettlllmdea dola71 afllabl ~ 
mahsa.en sel6m e7lerlm. " 

lbphh•ede .., . 
Kitapçı ......... 

lmıa lehibini bittabl tanllllll31'8C1-
fakat mektubun alse hitap edip et.~ 
jhlde teredd84e dllaerek, bir kere 4a 
ha zarfına bekacabmus: Dolru. Bea 
ffinizin, unvanı, hem 1rendl adms. .. 
tıplasma Yazılmıttn'. 

inanmayınız! 

Bu mektup yalnız tize 'YUdmll 4e 
ğlldlr. Haplmane dıpnda )'ll1arla w ..,. 
ıltU yollarla edlnHmlf mlmareM ~ 
sultldtlr; hapllbaneye dilfGren ana; 

haplehane içinde karcluia t-.~rP 
çıkmaktadır. Dikkat edenenls ifade ~ 
yazı da 6f5 yılnu ~ bir lhtlpr ld 
tapçmm blem ~- delll, her 
açmıya •VSl&D bir maymunculun ~ 
kelini gGrtl1'8tlnUz. 

mç bir lbtlnta duymadan yu;tıp 
te atabUlrsfnlz. Sbfıı merhamet 
1armm latJsmar için d61dllea bu 
tamunlyle l&htedlr. Saln•melerln, al 
manaJdann, ttlrJtl nqlr Ye lltlhbv 
mtaıarmnı öntlne 1tldıtl adreelete h 
g\1ıı bu basma kalıp mektuptan 
100 do 10 una avlamıl olduiunu '" 
ondan beter lira geldllfnl fanecBD. 
Jlra Hrmaye Ue M lira 
Ybde ıso kuanç, hem de haDllbaa 
cezayı aeııumı çeterten .... 

Sakın tnanmaymm! Yer altmda ve Uatllnde olmak Uzere 
teliBatı havi ve komeu devletler tren 
iatuyonlarma mllp.bih bir ~kilde ya
pılacak bu iıtuyon icin Devlet De • 
miryollan idaresi SO bin liralık tah • 
mat aymnııtır. lt mutemedine hava-

Bu listeye göre; İltanbuJ Gllmrllk 
BqmUdtlrll muavini Rllttü Erkut, El Arahalatı 

mlal komutanı General Alt Fuat. eeh· 
rimizde bulunan lzmtt Vallai !Umit 
Oskay, umumi meclhı azalarmda.n ~ 
zılan, villyet ve belediye f.l'kbı, Şe • 
hir tiyatrosu merunıplan ve dJier pek 
çok ııevat cezıue meruimtncle huır 
bahmm'fll)anbr 

bqmtıdllrltlk birinci ıube mUdUrltı • Belediye el an.blJarmm 
jilne, poeta gllmrt1ğtl mlldtiril Netet IOkaklard& yol kenarlanna blralalalaf!! 
Köceyer, bqmtldllrlUk ikinci tube ımu yasak edecektir. El anlıaJarı 
mUdUrJnttıne. Galata. posta mtıdllril lanılacalı zaman da bu dtllı:Unlanı.1 
Cevat UJuaoy, ithallt gOmrlltil mi • çıbnlacak, it bittikten IOIU'& ........ 

dtırltıınne, Sirkeci gtlmrllk mildiliil içeriye aJm•caktır. 
Salih <her Galata. yolcu l&lonu mU. • ı-------------
dUrltlfllne, gtlmrllk atıf mUdllrll En
ver Onur Slrkecl gtımrllfl mtldUrltl • 
ıtıne ft Anbra stım'lk ml4Drtl Jlab. 

mut SOer de fataııba1 abl .a-• 
mUcltlrllibe tqbı edUptlf .~-
tldır. 
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A SR 1 N 
COCUKLARI 

Yazan: 

F'erenç Körmendi 

Çeviren: 

Vahdet Gtilteki n 
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SAF IHJAVAT 
Ara ııra da Paula•ya dUşma.n gibi ba· 
luyor: Paul& beyular giyinmiı; ayak
larında. beyu çorap, beyaz iakarpfn, 
bahçede ellni kolunu sallaya Allaya 
cufyor. ıidiyor bir aıraya oturuyor. 
Şehirli bir çocuk olduğu belli onun; 
yabancı o; Peppin'deh bqka tUrlil bir 
çocuk o; ustalarmm evine :miıafir gcl
miı. 

Paula.'nm a.rkadat olmak iatediği 
ilk çocuk Peppin oldu. Peppin de ona, 
ilk olarak, bu dUnyanm yabancısı ol· 
duğunu ve dalma da yabancı kalnca
ğını öğretti. l'aula, bahçede. ağaçların 
altında. sır:aya oturmuıtu. Baktı. Pep
pin de, evin köşesindekJ bUyUk bir ta
tın Uıerine oturmUf, hiç bir teY yap
mıyor. Hemen kalktı çocuğun yanma 
cftti. Bir iki dakika durdu kartısında 
ba.ktr. Reppin de bqmı kaldınp ona 
baktı ama, sonra duvar& yaslandı. ba
§UU öteye çevirdi. 

Paula: 
-· Gelaene benlen Reppin, dedi. 
Ot.eki sordu: 
- Nereye? 
Paula, eliyle ağaçlıklı bahçeyi gös. 

t..ruek: 
- Bahçeye, dedi. 
Pepptn, omu.ılannı silkerek> 
- Gelmem, dedi. 
- Neye gelmiyomın? 
Çocuk. bafım çevirdi: 
- Gelmiyorum işte. dedi. 
Paula: "Benden korkuyor, diye dU

libıdll. Mektepte de f aktr çocuklan 
bir.c!en korkarlardı...... Sonra biraz 
dah& yakla.,t.s çocuğa: 

- Bak 5imdi hiç bir itin yok; neye 
ıelıniyorısun benlen! 

Pcppin, çekinerek: 
- Ne istiyorsun benden? .dedi. 
- Hiç b\r GCY istemiyorum .. (durdu 

biraz, sonra:) Hadi gel! yoksa Balazs 
a.m.ca görür diye mi korkuyorsun? 

ötekisi, başını kaldırdı, saçları gtl
ncşte yine parladı; kabadayı bir ta -
vırla: 

- Kor:tma.sma korkmıyonun ama.. 
dedi, istemiyorum! (sonra tekrar sor
du:) ne istiyorsun benden? 

Paul~ biraz tereddüt etti, durdu. 
Düşünüyordu: ''şimdi öyle bir §ey 
söylemeliyim kf anlasın sahiden ken
disinden bir şey istemediğimi ... Benim 
istediğim. gelsin yamm& otursun ko
nWJalamı ... bir:ız ahbaplık edelim ... ,, 

Sonra Peppin'e: 
- Sana pul vereyim mi? dedi. 
Öteki hemen: 
- lbtemem, dedi. ne yapayım ben 

pulu! 
- Mektübc yapretıracak değilsin, 

tabii. Hani çocuklar biriktirirler, ya • 
bancı pMta pulları vardır. işte onlar
dan ... 

Paula'nm neden bahsettiğini htr 
halele pe.k anlamamış olan Peppin: 

- Ben birlkliremiyonım kJ, dedi. 
Paula durdu bir11.z dUşUndll. ıronra 

yine: 
- Hadi gel. dedi, ben pervaneli va

purumu g.etirirlm, yalakta yUzdUzil -
rilı. .. yahut tirencllJk oynarız, sen bl -
letçf olursun .• yahut da yayımı getiri
rim, ok atarız ... istcrten aana buıik • 
Jete binmesini öğreteyim ... 

ŞJmdf dU§Unme sırası Peppinde, 
göılerini açmış. öyle. Paulaya bakı • 
yor. Pnula yine ısrar ediyor: 

- Madem ışin yok .. diyor. 
F~kat öteki çocuk onun likırdısmı 

afımda bırakıy?r: 

- G<'lmiyecPğim i1'te. rahat bırak 
beni! 

Paula dehı;eUi kınlıyor ama. inatçı 
olduğu için, hill ısrar ediyor. içinden 
"Rahat bırakayımmıe! diye söyleniyor. 

Gel beraber oynryalırn diyorum Mna., fe. 
namı? bütün oyuncaklanmı una ve. 
recefim i~te .... sonra, t~th bir sesle: 

- Neye g~lmlyorsun? diyor. Kork
ma! görse!er bile.. bir ~y ya pmaı -
lar .. benlen bcrabel'$1n c;UnkU ! 

O aman Peppin anlıyor ki olmaz 
demekle bıtfs çıkanuyac.ak ,niçin ol -
mu eöylemek IAmn. Hatif hn!if ba§ı-

m stıllıya.rak biraz tereddütle duruyor, 
sonra bırdenbire: 

- Gelmıyorwn işte! git sen kendin 
gibi cf endi çocuklariyle oyna! diyor 
ve münakaşayı kapatarak, koşuyor 

gidiyor fınna. 

Paulıı orada kendisini istemedikle • 
rıni dÜ§Unıniyor ama, kendini yalnız 
hissediyor. Otınduğu odada tahaf bir 
k~ku var. Toth anne her gün geliyor 
soruyor ona yemeğe ne yapayım diye. 
Balauı amca da ormana. gider misin 
benlen beraber diye soruyor, - orma
na yahut tuğla fabrikaamdaki havu-
7.a, yüzmeye. BalaT.8 amca ona artık 
küçilkbey demiyor, oğlum diyor. 

Bir gün eve öğretmen Nagy Szabo 
nun çocuklarını çağıralım da Paula i
le beraber oynasınlar dediler; eczacı 
Helmelsterlere götilrmeyi dilştınüyor
lardı. Hakikaten, ogün öğretmenin 

çocukları geldi ama., reımıiğ bir halle 
girdiler o lcUçUk oturma odasına o -
turdular; boyuna susuyorlardı. Paula
nm sordukalnna da evet \•eya hayır
dan ba~ka cevap vermiyorlardı. Ta -
haf tahaf gülümsiycrck birbirlerine 
bakıyorlar, Paulaya gl:Sz.ler:ini dikmiş, 
öyle, bakıyorlardı. 

Sonra, Paula'yı aldılar, eczacı Hcl
meh;ter'in evine de göUirdüler. Orda 
çocuğu ceza kokan bir odaya aldılar. 
Kar§ısında da saçlan kanepelerin n:n
ginde iki çocuk oturmu§tu. Bu çocuk
larla da konuısmak istedi ama, onlar 
da evet ve hayırdan baıkn bir şey bil
miyorlardı. Bal<tı olacak gibi değil. 
o da hfç ağzını açmadı; nihayet Toth 
anne geldi, aldı onu götı.lrdU eve. 

Paula kendini yalnız hissediyor a,.. 
ma, blllyor ki şurda iki hafta kaldı, 
onun için hiç esef etmiyor, kendisini 
diğer ili.sanlardan ayıran duvarı del
meğe çalışıyor. Günlerini o küçUk o -
turma odasında. geçiriyor. bahçede 
geçiriyor. Peppin yanına gelmiş gel -
memiş, hiç aldırış etmiyor art.ık. Ec
zacı Bcnda'nm çocuklarını çağrrnlım, 
gel seni hakim Devenyi'nin ~ocukla -
rma götilrelim dedikleri zaman olmaz 
diye ayak direyor. 

Bütnn bu insnnlann arasında ken
diainl yalnız hissediyor, çUnkil bun • 
!arın arasında öyle kimseler var ki ya
nına yakıa.,mak istemiyorlar; bazıla
rr da. var, fLTa sıra onu sokakta Toth 

H ER ŞEYE RAGMEN dünyada 
yalnız bir nesnenin değişme

diğini görüyorum. 
Bu değişmeyen 

şey, bittabi otomo
billerin şakıt do· 
~ildir. 

l{adrn şapkaları 

değildir. 

Merkezi A vrupıı
nm harttaSt değil
dir. 

Münekkit mu
harrirlmiz Nurul

Nurullah Atof lah Ata.çın demir 
kalemidir. 

HER GUN SlZE güzel makaleler 
eunan muharrirlerin kendlle.rlyle 
tanışmak, onlnrla beraber bulun
mak ~nteresan bir şeydir. 

O makalelerin nasıl hazırlandığı
nı görnrsunuı. 

Muharririn dU~ünüş tarzım öğre

nirsiniz: 
Yazarken hn,·aya mı bakıyor. su

ya mı? Elini başına mı koyuyor, ce
bine mi? Yaıarken <:ok tlzlyor mu : 
yoksa tcrcıyağmdan krl teker gibi 
kolaylıkla m1 döktUrUyor? Kızıyor 

ma, gU!Oyor mu? Konu~arakta.n mı 
yazryor, yoku bir odaya kapanıp es-

( Yeni Neşriyat ) ı 
Kanunlarımız 
Kanunl:ınmızı bu ndla bir kfilUyat ha

linde toplayıp n1Akalı nizamnameler ve 
biltün tadillerle blr arada nC3retmek 
suretindeki hizmeti Bay Kemal Ergin 
için başlı ba§tna bir memleket hizmeti 
eayılnınhdır. Memnuniyetle gördiık ki 
Bay Kemal Ergin, 1937 sonunda 
hlikmil cari olan bUtUn mevzuat için ye
ni bir (Arama cetvcii) terUp ve neıret
mek vo (Kanunlamnız) serisini de do· 
Jruzuncu \'e onuncu ciltlerin ilAvesiyJe 
bu hlzmcU tamamlamak himmetinde 
bulunmuştur. 

Bn on cilt kanunlamnızla alakalı olan
ların kütUphanesinde tek bir merci ha
lini alıyor. Bir kanun bükmUnll arayan 
vatanda§, bu sayede yalnız birçok cilt
leri karl§tmnaktan kurtulmuş olmayor: 
bUU1n bu ara.şllrmalarde.n sonra yine bir 
eksik bırakarak yanlış, hatalı bir \-azi
yette kalmanın cczasrm çekmekten de 
kurtuluyor. 

(Kanunlanmız)ı takmı ola-rak edinen
lere eski ciltlerde ta.dile uğrıyan :yerlere 
ipret olunmak llzcre de aynca dilı:eıt
me eUketJerl bastrrrlnııştır. Bunlar 
zamklı oldııklan için üıerlerinde i§aret 
olunan yerlere kolaylıkla. yap~tırarak 

müracruıtta bir yanlı§lı a uğramak fhtl
malinln de önll almıyor. 

(Arama cetveli) haddi za.linde bu on 
cildin bir fihristi mahiyetinde ise de 
cetvel al!nbc sırnslyle yapıiml§ ve bir 
lslmde bulunan kanun mevzuuna taal • 
llı.ku olan blltUn tefsirler, kararlar, ni -
zamnamelcr, talimatlar divanı JDUha -
sebat raporlarr, şikra ve tevhidi içtihat 
kararlan, umumt tebliğler de bunun 
alt.mda srralanml§ olduS-U için bugün e
limizde olan movzuatın tam bir fihrieti 
olarak bundan mUııtakil bir kitap halin~ 
de Sııti!nde etmek te mümkiindür. 

Okurlarımıza. haber \•umeyt bir vaıt
fe eayam. 

anne ile veya Ba.lnuı amca ile beraber 
gördWer mi görmemezlikten geliyor • 
Iar. 

Kendisini yalnız hissediyor \'e bili
yor ki, beyaz elbiselerini giyip bah~e
yc çıkacak oldu mu, ekmekçi çrrakla
rı onunla hemen alaya başlıyorlar. 

Bunlnra aldınş bile etmiyor artık. 

Güneşten kUçük şehir yanıp tutu • 
şuyor. Zaman hissi kayboluyor, dakJ
kalar saatlere, günler gecelere karışı
yor. Paula'nın ara sıra geç.en yaz ge
llyor, yahut Pet]tedeki odasını, mek • 
tebi düşünüyor. O zaman içinde ve 
kaf asmda acı bir his duyuyor. Artık 
orada bir dakika biJe duranuyacakmı§ 
gibi geliyor, içindeki bu can sıkıntısı
na. tahammUJ edcmiyeccğini ıannedi
yor, soğuk soğuk ürperiyor, bir sani
ye daha a\·luda veya bahçede ka.lırsa 
hiddetinden terter petinecek, duvar • 
lardaki sahanlan, tabakları yerle.re 
atıp bin parça edecek gibi oluyor! Fa
kat hiç bir şey yapmıyor; ağlamıyor 
da, mahzun da değil. Sade, y:ıln:z; bu 
vaziyetin dcğiıscocğl de yok. Acaba 
hurdan kaçıp fırına. mr gitse? 

r l>cnamı oor) 

rarenglz mırıltılar crkararaI.tan mr 
makal~lerlni hnzırlayor? Bunları 

görUrsUnUz Ye o makalelsr size a.yrı
cn bir aHl.ka me,·zuu teşkil eder; l kf 
mhıll cntoresse olursunuz. 

BAZI MUHARRlRI~'ER kurşunkr::
l em le yazarlar. Dazılan - eTet, ina
nınız - kamış kalemle ... 

lbnul'enin Mahmud J{emal, ka
mış kalemle yazanlardan biridir. 
"Bataklık çlccti.. \'e "Zanlyeler" 
mııhnrrlrl SoHl.hattln Enis ise, en a
şn~ı beş tane mUrekepU kalem taşır 
cebinde ... Her Uç beş cUmlede bir ka
le m değiştirerek yazar. 

Bazı muharrirler de demir kalem
le yazryor ki, işte Nurullah Ataç on
lardnn biridir. Hem de ayni demir 
kalemle yazmak iddiasında. olan bir 
muharrl r ... Elinde bundan on beş ııe
ne ev~eı satın aldı~ı Akik renginde 
bir kalem sapr ''ar ki, yalnız uçları
m değiştlrlıyor, ,.e eski ucları da, hll
yUk muhnrebelcrde kullnnrlmrş sl
lAhlar gibi saklayor. 

BU 1TIBARI.11\ Nurullah Ataçrn 
evinde askert mUzelerln paslr kol
lekslyonlarını andıran bllyUcek bir 
meşher bulunuyor. Oldukca uzun ve 
dalma fikir muharebeleriyle geçmiş 

Adllye H!klyest 

Frits Laogın 
keşfettiği yıldız!? 

YAZAN: 

MEHMED SIELftM 
Te:rlka Numarası: • 

Meuslmlıt nıı~lat balolarından bi· 
rinin vcrilclllii bellenmiş salonlar• 
dan birine bıı kıı her nmılıa ayak 
basmıı olan donuk gliriinüşlü odam; 
bir ıuale karşı, wlon4a tutuk ve ür
kek duran genç bir icadının /sıan
bı.ıla oelr.n reilııör 'Frlts Lang tara. 
frndan uıldı:: olmak ii.ıtre keşf edil
di§inf ortaua alllklan bir 'ita/la ıon
ro. Markada. oturdrıQu apartımanın 
en llıt kalındaki ufak dairenin kü· 
rfik salonunda, kendiılnl rluarele 
oelen o kadınla 'karşı karşıı;a: 

- Yani, böyle yaparsam. ben de eine
mada mı oynıyacağnn !. Am& na.sı1 olıı.

cak bu? ... Ben bunlan naıııl yapacağım?. 
Hani, o beni keı!ettiğini söylediğiniz a
d&m nerede?- Oyle bir adam yok, ki r,r
tada, öyle herkesin zannettiği gibi elim
den tulup da bana yol g&terecek ! 

-O adam var, yahut d& yok! Reji -
tiÖrllnUı; Frita Lang, yahut da ba§kası ! 
Siz bu cihetlerle &ihln yormayınız: Rlı: •• 

-Peki .ama nuıl olur? Bir tUrlil kav

rıya.mıyorum ! Ben, .• 
- Mllsaade ediniz! Siz, yıldu; namzedi 

pruvasrnı yııp:ırak, ba iti ilk ısafhıı.dn ba

ııardımz bUe ! Şimdi .. 
- Pruva mı? Ne .zamı:ı.n, nerede? 
- Bir hafta evvel. o gece, baloda! 
- Gene anla.madım! 
- Beni. artık aualle söıtımü kesme -

den, 80nun:ı kadar &abredip de iyice 
dinlerseniz, anhyaca'ksmız! .• Bakmu.:, as
lı olatın, olmasın, ortaya atılan bir &Ö& ü

zerine bUtün balo çallmndı. sizin etra -
fmızda dalgala.ndı. Her~es sizi rejiw 
Frlt. Lwıg glSrmlle, beğenmiş, yıldız yap
mak Uzore alıp götUrecck dlye belle -
dl. Siz, önceden bu belleyi§ten haberln.1z 
olmadan, dansa ıUrllkleneı ek, ıeyredi • 
lorelıt ister istemez rolllnllztl oynamağa 
başladınız. Ertesi gtin, daba ertesi gün,. 
hul!sa bugün, bu eaat. hu dakika, bu sa
niyeye kadar da. devam ediyorsunuz!._ 
Ne mllkemmel vuiyet!. Şimdi Mnden 
n.ltslne bir tavz\h, bir tekzip neşrini 1.Bti
yeceğinize, tavslyeml tercihle roJUnllzU 
oynamağa devam ediniz bundan sonra 
do.! Fakat yıldrılik meselesi üıerlne bu 
şaylanm uılsızlığını iddia ede ede, buna 
rağmen ktrnsej1 aôıUnüzlln doğruluğuna 
lnandrııımıyuıık zoraki oynaytf tarzını· 
:ıt, artık değigUrecekainlJI. Mesell, y~ ~ 
r.n, .. haltA bugünden tczl yok, size be
nim adresimi veren o Amerikan züppesi 
delikanlıya, .. hayır, onu bırak.mu:, mn. -

bir bayatın kargılarından mnteşek
kll bir meşher!. .. 

Sakladığı kalem uçlarında görü~ 

len kurumuş mUrekkeb damlalarıDI, 
kazanılmı(I harplerde bile dökülme~ 
sine mani olamadığımız kanların 

benzeri telakki etmek l!zımgelfr. 

NURULLAH ATAÇ bu kalem sa
pını tam on beş sene evvel 25 kuruşa 
nlmıL'. Her sabah bir sandık bUyük
lilğUndekl çanta.sının lcerislnden çı
kardığı hokka, bir deste "Eserlce· 
dit" kAlrdlyle birlikte bu tarlht ka
lemi de masuma koyar. Onların n
çUno birden uzun uzun baktıktan, 

hayallnde yarattığı dilşmanların 

klltle hallndekt kalabalığrna Adeta 
gUzel bir meydan hazırladıktan son
ra, sllA.hını - pardon, kalemtnl -
birdenbire kavrayarak yazmağıı gl. 
rlşlr ... 

Hücum hareketlerini her gün "Ha
ber" reflkimlzde ve resmt tebliğ ma
hiyetindeki raporl11ır1nı da muhtelif 
diğer guetc slltunlarında; edebiyat 
heveslilerinin mecmnalarıtıda görU
yoraunuz. 

KAHRAMAN ÜSTAT, geçenlerde 
bu meşhur kalemini çantasında bu
lamayınca mUthlş teı&.,a düşmüştü. 

)·il' dem.ki o hakkınızda yalan, yanlıi ee _., 
yazdı, ağzınızdan beyanat, tarafın . .ıt 
verilmomiı,ı mllliikat uydurdu, ona det .. 

de onun bu suretle ailatmıt olduğu ~ 
ka bir gaze~ciye beyanat. mll.J.Akat ~ 
ıinlz. gazete fotoğrafçısmm mubtr 
pozlarda resminizi çekme&ne rn~ 
davranınız ve.... , 

- Demin, atlatml§ ,dlye bir ~y cıe 
cllniz galiba? O ne demek! _ad# 

- Bu gazetecilikte dilden dilP"~-
bir tabirdir. Yani. bir gazetecinin, ~ 
gazeteciyi \•eya gazetecilerin al~ 
havadisi ötekilerden evvel gazetesifl 
nel)l'cttlrmesi ! Şimdi Biz, 8izin metel_~ 
atlamılf görünen bir gu..eteclye d~·
bir husust mUllkat verirseniz o#. -
lar bunu bllbnsea barizle§tfritlet'; 
bahsiniz do bu suretle kt%lfd'f.. 
No diyordum? Ha! Ve sonra &öıJa~ 
art.ık bir kere §ayi olan bir ae:>i ~ 
fazla tııkAr etmeyip teytd t.arzmda 
sun! 

- Ama aslı olmıyan._ 
- Kaçamaklı, hatt.A. esrarlı bir f.rt ' 

da teyit! Dtt, Bize karlı zaten mevcııt" 
likayı btiabtltun alevlendirlr, harJllldl ' 

ıir! 
- Ben, ıuılr olmad~ halde ne gtbl 

aeyler söyUyebilirim ! DUşttnemiroruıı' 
bile! 

- Ben, size eimcli söyllyecepıif 
eeylerl birer birer sayıp dökerlro: 1" 
tor lci ro1Unllze de\'Mla ru1 olunuz! 

- Bilmo.m. ki; ne diyeceğimi, ne ff' 
p:ıcnğımt eaşm:hm ~ Büsbt1tlln ıaeırtt11'd 
beni!. 

Gen.,; kadın, başı, vazlyeü kavrar- ' 
rnaYl§la kMJlırcaınna bir sıkıntı lçeristı'' 
de, gc~e ayni şe)-1 araştırdı: 

- E, pokt; nasıl yıldız olup da sm"" 
mads oyıuyacağun, y:ı..? Onu bir terf9 
anlatmryorsunuz, k1! 

(Devamı vor) 
~~~~~~~~~~~~--~ 

61ilm ~ 
Galatasaray Li:semhln ve Millk~ 

mekteblmtzln en eski merunlarmdaı! ~ 
eski öğretmenlerinden Bay Şekib.in~ 
guldakta öldUğUnU teessüfle haber aıo
OIUınUyle binlerce talebesini ve kendıff' 
ni tmııyanlan bUyUk bir mateme ao,.,
Bay Şekip birkaç lisana fl.şina, ııon dert'° 
cc halük, temiz kalbli bir mnnevverdf· 

Abdülizlz!n mabc)1ncisi rahmetli Sif 
Kamilin oğlu \'e a.rkadaşmuz Sua . pe~ 
vişin, Ruhi Dervişin ve Nizamettln ~· 
zifln dayısı idi. Allah rahmet eylesin· 

Eırlnde brralctı~rnr tahmin edere' 
b 1''' matbaadan bir oto'moblle atladı. ti 

drköy iskelesine. oradan bir vııP0 J' 
binerek, yaz Te kış oturduğu BU1" 
adayn gitti. 

0
, 

Halbuki mübarek kalem, oıerl fi 
do taşıdığı paltonun, nasılsa gtrd!,. 
iç cebinden bir deUk açarak, ete•

1
,.. 

rlne, dl~lerinln hizasına kadar ıt 

mtş. Orada torptllenmlş knçnk t> 
tahtelbahir glbl yatıp duruyormuf~ır 

Onu buluncaya kadar geçen tfO 
gün bir gece içinde, Nurullah J.. 1 
bir tok kelime yazamadı. Gecenıerd,, 
mutat fıkralarından birinin çıktıl 

1
, 

yıp yerine başka bir yazı konulJllşf 
nm sebebi de bu lmfş. 

Yılan Eti 
BfR ECNEBi GAZETE, Japorı1:, 

da yılan etine rağbet gittikçe art 
ğını yazıyordu. 

Kadınlar öğle yemeklerine ~ 
gun argrn gelen kocalarına yıJall b r' 
zırlayormuş, Te sabahları paf~0ı 
çıktıkları zaman hangi yılan e 6, 
beğeniyorlarsa, sureti mabstl~ır 
hazırlanmış camekAnların fçeri8 

den işaret edip alıyorlarmrş. ıt• 

Her gün Japon lokantataff1l ~ 
takriben 1000 kadar yılan sarf-' 

11yormuş. ır 
Bu hAdlse hakkında blr şer elS_.!,s. 

me~e yerim mllsalt olmadtfl ~· 
hacet de yoktur; değll mt? • 6 H. iP' 
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OSMAN OFLAR 
J Dünyanın en 
yük cinayet alimi 

işten çekildi 
Profesör Pitar dün 
ikinci konferansını 

verdi 
YAZAN; Kenan Hulası 

tt~ l&ınaıı Gro,enka bir daldan ö

Oeııbır ftrla7an bir kof kadar bir -
, 8 canlanır: 
'\' M1111 derdi, beni hatırlıyor mu? 
~ kadar Grfrorofa yakın so -
«._ " kt, lıdeta ayni cilmle)'i yeni. 
ı,,._ 'öytenıeaını bekler Te bunu an
tlt ~gorof, YaTanna Mlballovl • 
"-1 a uzun uzun babası Yusuna 
' t?lendtttnı anlatır: Halil Oı -
~il kmkancltk dakikalarını 
a.ııı \'e btitttn kabahatin Ahmet 
dllhanofta '°e Bonraları Zehrada ol-

nu llhe ederdi: -

.. ; tıer ~ebra Oımnnoftan lster
"ttr 11'•nuayı tekrar Oımanoflara 

tblllr?. 

;~itin yapmıyor şu halde?. 
~\l'lcoror bu dakikalarında Gro • 
>• •ı''a. tekrar sokulur, n eter ba
~ ıeıtnU yapıyorlana kollarını 

, lkanrn omuzuna dolru atar: 
~ "l?ap·ıruyor. derdi; çünkü korku. 

C ll'Vanna Mihatloriçten. 
~ l'oteuta ne bUyllk bir sukutun 
.. ~dalardı. Ve yine de bu bUyUk 
ta.,_-ten o:ıu hiç bir teY çekip çıka. 
-..~ı; sadece Grlgorof uyandır • 
:ı'ı bilirdi: 
~ l'uvanna Mlhaflovlçln tekrar 
"ııı &norıara gelmesini istiyor mu • 

il 0 totenka? 
"1t 111111 söyler ve birdenbire rol ll

Q lda dururdu. 
~l°'otenkanın gözlerinin içine ba • 
'& : Adeta mutedil kellmelerıe blr

'""el söylediğini tekrar ederdi: 
; lauyor musun Groşenka .• 

.., 
8 lilıeı glllerdi Grofenka .. Düyük 

let4~~ell özliren bir adam gibi gU. 

...... llUmkiln mü Petro amca bu?. 
~; lfUtnktın mil? •. Bunu nasıl so
«e 0raun Groşenka .. lmkln dahllln
b~hrııya.n htc bir şey var mı aca -

• h-o.k'Jl •eter Grtgorofa yeniden Gro • 
'-• a Sokulurdu. Bu lmkAnın na8ıl 
c.,}'d.ana geleceğini sormaz, fakat 
~er:orotun lstedlğl v::ı.klt bu imkAnı 
Ş iti Yaratabllecetını dUfUnUrdti· •tt llı>hesiz kl Groşenkanın Petro 

ltt torota en cok sokulduğu dakika· 
~ bn dakikalardı. Halbuki Gro
~lı.\a '1nı.dlye kadar anuı Yuvanna 
''Uıltıoyıc için neler dilşUnmemlşU'! 
t'ct lıaa Oamanoflardan ayrıldığı Q' kendtılne haber blle vermeden 
'-'-' llkayı yalnız ba,ına bıraktığı 
aıt, an ..• Odaaında yalnız kalmanın 
~11'-ını Groşenka o saniyede ne 

't: 'r acı olarak anlamıştı?. 
'tı :ıruz mı?. Hayır, belki de anne-

!! tlrnanııı acılıfınr ..• 
~tlbutı gene Groşenka hiç bir 
>, t l'uvanna :Mlhailoviçl her sanı
~ :Grıııurordu ki ..• Sabahleyin, bel
~~,~ Zebra Osmanofun uyandığı da
' bardan bile erken kalkan, yahut 
' lln · ın aksi olarak öğleye kadar 
•ı.t 11 Yu•;anna Mlhallovlç lçerde ol
ltti,u Qaklkalar kapıyı tıetllnden kl
>,ıı.110t: ve dıfarda 1ae bir alev gibi Q,._ hiç kimse yaklaşamıyordu. 
~t t llka da mı :vaklqamıyor? Blr
~111 ereıer Yuvanna Mlhallovlcl tek 
~lt ~ C~rmek isteyen yahut sokul
\11 te ll:a:unıunu duyan Grofenka bu
>t tl cl'llbe etmletl. Ya kattyen tçerl
'"t ;ınete muvaffak olamamıe. ya
' t lll'anna Mlhallovlçln karşııın
~ ... 1011tıtacak bir tnsan tablatlyle 
~ctı kar,rya gelmemişti. Bahçede 
'ı. kendine gezindiği daklka1ar-
4ft,~1Grotenka daha çok lrfbrfne ye
,_ b >'erek yanına yaklatmıyordu. 
'°rı,•lde Gr0tenka anasının Oema
ı,t«,t:a mevcut bulundu~u zaman
\ı ... Sa lle onunla konuşamıyordu 
\- k)( dece, YuTanna )lihallovlçln 
~ hıcen tablaUnl vakit vakit 
'-t il lnete mecbur kalan Groşenka 
~•-tcı:dense ona acıdılı dakikalar 
'lıı.ı te' Fakat; Yu•annanın kendl
Q">a1- tketuıı cece... Araba 1ealni 
~'t lfıdurnıaz hemen odasını kllltle-
~I ıumunu duymuştu. 

'::'· c;l1nku Oamanoflardan heri 
~· 'tf,11rtnıu lcerl geleceğini blllyor-
"">'~ e. 8GYle..vece.klerdJ Grosan-... 

Belki onu tesllye edecekler: ya
hut tekrar geri geleceğini söyleye
l".ekler: ve her halde anası Yuvanna 
Mlballovlc; hakkında bir şey söyleye
ceklerdi. Fakat Gro~enka bunların 
hiç birisini istemiyor; ne işitmek ve 
ne de dinlemeksizin, yatağının nze
rlnde hıçkıra hıclura kalmayı tercih 
ediyordu. Nitekim kapının vurul
duğunu duymuştu; ve içeriye Ah· 
met Oımanofun gelmek istediği mu
hakkaktı. 

Onu, adımlarından anlamış, bir 
saniye, kapıyı kilitlemesine rağmen 
birdenbire acıtarak içeriye gelecek 
gibi, göz kapaklarını silerek büyük 
Osmanofun vuruşlarını dinlemiş ve 
ve kapı deliğinden ıestnl işitmişti: 

Fran!'lanın, cinayet Alimi diye ta
nınan, meşhur gazetecllerden Vll
mes, 35 senedenberi calıştığı bu sa
hadan çektlmiştlr. 

Istanbul, 8 (A.A.) - Profesör Pittar, 
ikinci konferansını vermi§tir. Profesör 
ezclımle demiştir ki: 

Jeologlar, arzın tarihini üç büyük fos
la taksim etmi§lerdir ki cıunlardır: llk, 
ikinci, üçüncü ve d6rdüncU devirler. ln
san hiç §iiphesl.z, üçüncü devirde zuhur 
etmiştir. Fakat bunu henüz keşfedeme
dik. Dördüncü devreye insan devri de -
mck mümkündUr. 

Bu dördUncU devir, başlıca iki jeolojik 
ve arkeolojik zamana taksim cdilmiı; -
tir: Jeologların pleistoscn'i arkeologla
rın poleolitik'ine - yontulmuş ta§ dev -
ri • ve jeologlann holosen de\'ri, arkeo -
loglann mcolitik'ine - ci!A.li ta§ devri ~ 
tekabül eder. Paleolitik, §elleon denilen 
de,·ir - acı, bahri, arazi - ile ba§lar ve bu 
devri aşölen devri - aşöl, sam depart -
manı - takip eder. 

Şclccn medeniyeti hakkında insaniye
tin bizzat vo men§cleri noktal naıamı -
dan esaslı bir ehemmiyeti haiz bir me
sele movzubahs olur. 

Asya ve Afrikada olduğu gibi Avrupa
da da §Olen ve mu§talarma tesadUf e -
dilmckte olduğundan bu ihtiram bu üç 
kıtada ayni zamanda yapılıruı3 olup olma· 
dığı, yalnız bir noktada yapılan bu ih -
tiram müteakiben her tarafa intifar e
dip etmedl.ği suale ıayan görUlllr. Bu, 
hususi bir nokta! nazardan bakılırsa, tek 
menşe veya müteaddit mente meseleli 
demektir. Amerikaya gelince mesele 
daha ziyade naziktir. Şeleen manzarası 

arzeden ve Trenton'lara bulunm~ olan 
aletler hakikaten bu Şolecn devresine 
mensun ise Amerikaya ilk nnfusun yer
lc~esi hakkındaki fikirlerimizi yeniden 
gözden gcı;irmek icap eder. 

- Groşenka ... Groşenkacığım .• 
Ahmet Osmanofun Groşenkayı ba

basından daha çok sevdiği muhak
kaktı. Kapıyı açarak kendisini Ah· 
met Osmanofıın kollarına atmak -ve 
orada kendi kendine ağladığı daki
kalar gibi değil, daha yüksek sesle 
ve bQtlln kalp acılarını akıtarak ağ· 
lamak istedi. BUyUk amcanın Gro
'en~ayı kolları arasına alarak sım· 
sıkı tutacağı muhakkaktı. Ve tıpkı 
kapıda olduğu gibi hlc kimseye Jşlt
Urmeyecek kadar sakin bir sesle ko
nuşacak: 

Cinayet. sahtekArlık, suikast, kal
pazanlık gtbl işlerde, suçluları mey. 
dana koymak için, büyUk zekl, ma
haret ve bilgisini dalma muvaffakı
yetle kullanmış olan bu adam, Sta.
viskl ha.dlseslnae, muammanın c5-
zülmesi hususunda bUyllk bir rol 
oynamıştır. 

Şclleen devrinin mümeyyiz vasfı, sı - ·--------------

- Groşenkacığım, diyecekti; ni-
çin UzUlUyorsun 1. 

Vilmes, 36 senelik meslek haya. 
tında on binden fazla. katili bulmuş, 
bir o kadar diğer suçluyu meydana 
çıkarmıştır. 

Yaş dola;ıelyle tekaUde çekilen 
bu ada.mm yerini dolduracak kimse 
görülemiyor. 

Altı nftshn basılan 
kltab 

Ve Groşenka bu soruşta hiç bir 
fevkalAdelik olmadığı halde gözyaş
larının beyaz bir mendille alınır gi

Loyd Corcun eski busust kAUbl Slr bl kuruduğunu duyacak ,.e alnını, 
Con Devls lle Harı Grlnvo:ı isminde Ahmet Osmanofun beyaz aakallıırı 
iki muharrir "SUveyş kanalı faciası" 

tırmalarken hayatının en mesut sa. 
isminde bir kitap neşrediyorlar. 

nlyelerinl yaşayacaktı. Yalnız nl- Bu kitabın bugüne kadar ancak 
cin Groşenka babası Yusuf Osmano- beş altı tanesi basılmış, matbaadan 
tu değil de Ahmet Osmanot• dUşU-

k çıkmıştır. Geri kalanlar da tah
uUyordu: ve bu dakika yanma anca 

1 rlp edilmeye mahk6m. ÇtlnkU, Con 
0 gelmişti?. Groşenka bir esrar glb 

Devls, kitap hazırlandıktan sonra, 
hayalinde kımıldanan bu macerayı 
bir tUrJU çözemez, fakı:ı.t babası Yu· hepsini bastırmadan önce, hariciye 

nezaretinin fikrini almak tateyor ve suf Osmanofa karşı garip bir kinin 
Jlk ha.sılan beş altı kitaptan birini içinde kımıldamaya başladığını da 
hariciyeye gönderiyor. 

hissederdi, sadece Groşenka anası 
Yu'\"annanm Osmanoflardnn uzaklaş lngiliz harlclyesl, hakikaten, ki-

l tabın bazı yerlerini mahzurlu bulu
tılı gece kapıyı aı:mamıştı. Bir ve -
ki saniye onu dinlemiş; Ahmet os- yor ve dcğlştirllmeden basılmasına 
manofun sesi, blr fısıltı gibi saniye· müsaade etmiyor. Basılmışsa yakıl-

ması ye ortadan kaldırılması lUzu
den saniyeye uzaklaşmış; sadece bu 

munu bildiriyor. 
fısıltıyı kulaklarında hissederek a- Fakat, bu mllddet zarfında Sir 

cak ve rutubetli bir iklımdir. Bunun 
delilinl nebatat ve hayvanatın cinsi irao 
etmektedir. Paris arzınaa kanari def -
neleri denilen nebatat kendiliğinden yc
tltmckledir, nehirlerin kıyılarında ka ~ 
diın filler ve bir nevi gergedanlar dola
§D", aularda hipopotam ve bugUn ancak 
Afrika ve .Aayanm sıcak .mmtakalann -
da mevcut olan naimeler y&.§al'. 

Insanlal., henüz mağaralarda ya;.<:;amn
maktadırlar. lnsanlar, :mağaraları ancak 

soğuk devrede i§gal etme,ğe başlarlar. 

Inaanlar, yol yamaçlarma yerleşmişler
dir. Av hayvanatı çoktur ve avcılık ko
laydır. Bu insanların adedi fazla değildir. 
Bu insanlarm bugünkll Avusturyalılar ve 
Bqiman'lar gibi ufak kabileler tc;,kil 
etmi§ olmalan muhtemeldir. 
SiWı ve ilet olarak kullandıkları baş

lıca ilet, böbrek ıeklindo bir çakmak 
tqı olup kenarları her taraftan. orta ye· 
ri badem şekllnl muhafaza edecek su -
rette, k.ıvnlmıgtır. 

llclim tahavvillleri devri olan Ye so • 
ğuğun sıcak devre yerine kaim oldl,lğu 
qölen'de bu teknik be.kidir. Fakat iş 
çok daha ihtimamlıdır. Kenarlar, kUçUk 
parçalar koparılmak ırureUylo yeniden 
yontulmu3 ve bir ağız vücuda getiril -
miotfr. Bu inunlarm bakiYelerinden pek 
az bir ıeye mııllklz. Bu buluşlar ve rö • 
konatlttısfyonlar ileride izah vo teşrih 
olunacaktır. 

Korkudan bayılmış 
Tramvay ve elektrik şef kontrolü 

Halit dün bir tranıvaya. ters taraftan 
atlarken dilşmUştUr. Tramvay durun
ca kontrolün yanma gidenler kendisi
ni ya.ralanmı§ zannetmişler, eczahane
yeır kaldırmı§lardır. 

Orada yapılan muayenede vücudfin
dc bir yara bere olmadığı, korkudan 
bayıldığı anlaşılmıştır. 

Camilere Verileceli Su 
Belediye ne Evkaf arasında cami

lere verilecek Terkos suyu yüzU.Dden 
çıkan ihtilfa hakkında Devlet ŞUra. -
sınca verilen karar belediyeye bildiril
miştir. 

Bu karara göre, beledi~ terkos su
yunu evkafa ait müesseselere bedava 
verecektir. 

Ancak bu kararda ekalliyetlere alt 
mUemıeseler hakkmda bir kayıt olmaı
dığından belediye bu hU8USt& ne &ibi 
bir muamele yapılacaimı aormuftur. 

Toplantılar: 

Edime Liaeainde 
Yetiıenler 

Edirne Lisesinden yetlfenler 'Cemfyı. 
ti yıllık toplantısını yarm saat dokulda 
Veznecilerde Trakya yurdunda yapacak
tır. 

yağa kalkmaktan kendini alamamış- Con Devle ölmUştUr. Eseri kim yeni 
tı. Nereye gidecekti Groşonka ... Os-
manofların a\·lusuna bakan odasının baştan yazacak? Diğer muharrir He-

ri Grlm·ol bu kitabı dllzeltmekten
pencereslne doğru zaptedilmez bir 

Görüp düşündükce: 
hırsla çekildiğini duyuyordu. Zaten se, neşretmekten tamamlyle vazgeç-
ancak kendisini yatabileceği kadar meyi tercih ediyor. 

Bu yUzden, şimdi yalnız, matbaa
kll~Uk odanın ıı:erlslnde bir adım at- dan ilk çıkan o beş altı kitaptan 
tı; pencerenin önllndeydi. Fakat bu-

Vergilerdeki inişin manası 
YAZAN: s. Gezgin 

nu o kadar tuhaf ve karışık bir ta- başka, bUtUn "Silveyş kanalı facia-
sı" yakılacaktır. 

kım hisler içinde yapıyordu ki, uzun Bunun Uzerlne, bUtUn !Jondra ki-
bir yol yUrUmUş kadar kendisini yor- tapçıları faaliyete geçiyorlar: lık.c;ı: 
gun buldu: pencerenin önllne geldi-

kan kitapların kimde olduğunu a-
~l zaman ayakta durabilmek, yahut raştırıyorlar ve bir kitaba ytlzlerce 
yaşadığını anlayabllmek itin bir şe- fnglllz lirası nadediyortar •.. 
ye temas etmek ıuzumunu duymuş- ,--------------
tu: ve Yuvan na MtbaUovic;ln uzakla
şan arabasındaki sarı bir ışık göz
lerinin önünde ancak gözlikeblllyor
du: tıpkı bir denizin içerisinde oldu
flu kadar titrek, yahut hemen sö
necek kadar donuktu: Groşenka göz 
lerlyle kaybedinceye kadar bu sa
rı ve donuk ışığa baktı mı? .. Yalnız, 
ne kadar çabuk ve bir rUıgt\rın alıp 
götilrdUğU bir nefes kadar hızlı uzak
latırordu. Groşcnka hiç bir vakit 
bu dakikalarını hatırlayamazdı, sa
dece, kısa yahut uzun, bu sarı do
nukluk gözlerinin önUnde kayboldu
ğu dakika, yatağına bir külce gibi 
yığılmıştı . Groşenka, o gece Yu
yanna Mlhallovlçl rüyasında gördü 
mU? .. Hiç bir şey hatırlamıyordu. 
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ÇOCUKLARIN1Z İÇİN 
En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
• Çocuk Esirgeme Kurumunun 
Tııktllo bir aUe klttttpbanesl ola
rak bastırdıiJ lklzler serisinde 
duydutnnuz bu eksikliği. bn gtl. 

~.el ve resimli bUyü: hlkA7e kita
bı ile doldurulmuş buluyo;,.z. 

• Klllttır bakanlığı eseri tetkik 
etmiş, ilk okul cağındaki tocuk. 
lar için faydalı eser olduğunu tas
dik etmiştir. 

• Ankara caddesinde Vakit Kitap 
evinde arayınız: Fiatı ıo kuruş; 
posta ıcın 4 kuruş Jl!ve ediniz. 

Memleketin gelir kaynaklan, eskiden 
yalnız verglclen ibaretti. Bir toprağın 
sade ilstUntı fethetmekten doğan, bu 
yanhf zan, kafalara paslı çh11erle mıh· 
lanmıştı. Sökülmesi ı~olay olmaclı. 

"Masu1.,u 00, yib sene cllncle tutan· 
1ar, oradan beı ma§rapa gaz alamadılar. 

"Ergani,, eskiden de "maden,, diye anı· 
lrrdı. Fakat ona ı,llyen1erc rastlama· 
dık. Bir ı;eye nhlp olabilmek için onun 
yer yttzUne f11tkırması blle çok kere 
yetmedi • 
' lrmnklanmn, bo§una al:tı Ormanlan· 
mr&, yanguılara 'e cahil odunculara 
kurban gitti. Yaratrlı"m zaten glı.ledlği 

yeraltı haı.lnelcrioe, bis de bllglslzll{,ri· 
mlı.lo urhmı g~lrdlk. Eller gelir, top
raktamnnı eter, kasalannı altmla pa -

ıatır ,.e !:•kep giderken de yilzüollı.e gU

lerdL 
Bugön, artık o kapkara geçml3le ara

mıza asırlar glnniıtlr. Toprağın Lain 
yanımı~. ıtalerller, derinllkJero doğru 

uzannıl§tır. Fabrlkalann sayısı, her gUn 

Osmanonarın bu ayrılık ge~~n- ~~~~~~~~~~~~ı~~~~~-~~~·~n~ıı~u~·ı;ı.;·~~~~-~~~~.~=~r~·M~:~r~~~·-~·~~ı~ı~ı 

den ıonra Groşenkayı Yuvanna Mi- ıi·. Her·nu··n hı·r fıkra •· 1 halloviçten tamamiyle ayırmak lcin .ili 
çalışacaklarına şUphe yoktu; Petro .. 

Grfgorofun Osmanoflarda en <;ok Bir d ip 1 oma t söz Ü 1 
anladığı şey buydu. Ve Osmanoflar i" • 

! ~ 
bunu yapıyorlardı. Halbuki Grol}en- Ü Mqhur diplomat Taleyran bir gUn kendisine bUyilk şair silsUnü u 
kara Yuvanna Mlhalloviçl bir ana 1 veren biri ile yolda beraber gidiyor ve §&ir mütemadiyen şiirlerini O 
gibi mllşfik göstermek IAr.ımdı. Gri- okuyup ona dinleUyormUf. Yolda esneyen bir adama rastlamışlar. Pa- ii 
gorof bunu yaptığı takdirde, Osma- leyran adamı ip.retle .,öyle demi§: ft 
notlarda canlı bir bomba imal ede- H _ Biraz yavq söyleeenlz, herif galiba sözlerinizi işitiyor.. ii 
celtnl biliyordu. ı 11 • ' ıı ara•;ı:=;:ııu==caun•ı1!!wcc::::a && s ım 

(Arkan var) 

biraz cfaha artıyor. Memlekette il m.,. 
dalan genlıllyor. l'dlarcbr, lmraJat cıa
ğuıdaya. GllmrtiJlle, kan11Dla, bltllr 
dovlet gllclle Ttlrktlıı alm terlal alta 
damlası yapmafa 11infı1oraz. 

Kurulu~ çailarmda, hamle hm .,.... 
dır. Bu bUyUk dcrlet lktma41,.tuu a
ran mühendisler, bllttin cllkbtlcrlnl .,. 
na çizgiye harcarlar. Kenarda, •&lede 
k:ılmı' J.iiçük pUrUzlerln onlarca pek «le 
değeri yoktur. 

Arad:\ sırada bUytik maldııe4c1d 1ılr 

(!arkın bozuk l§leyllfl lıte bu J1bclendlr. 
Onlar değlstlrtllp atılır. mm.o d6n8p 
bakmaz bllc, ileriyi görmlyenler, ima 
asıl zorladığı uzak heden ~yenler, 
buna pannaklannı uzatarak ICSylemnek 
isterler. Fakat peynir gemlslnl ytlrtlte
mlycn lif, de,·lct gemlslııl c1anlnrab1Br 
mi hiç!--. 

Birkaç gUnclllr, gazeteler verglledn 
indirilmesi lr.ln Mecllste koD11fU]maia 
başlandığını yazıyorlar. ''ergi lnillrmek... 
Tandnıattan sonra, eğer J'Ul)nuyonam, 
ilk delk ,.ak, olan bir llrlbdır. veq1. 
yf, hep biner hiç inmez diye tamın. 

Bunan gerçekl~tlil glnl aautımJa
lım. Çünkü ge-~k lktmat ~. 
gUnclttr. 

Buna ne ile muvaffak oNak?- Y .. 
karda saydı~ mU.W ve Deri tel'll? 
larla ,toprağın yalnız lllttlne deill, ...... 
na da sahlp olmakla Buaa, cllaJa ~ 
aalarmm alt tat ohhala, boııı h-. 11111 
topla.rlyle ylloldıp gDaJere rutıaı• 1-
çlmlzdekl lnaa kuvvetini ~-, 



Blum kabinesi dün 
istifa etti 

(Ust~anı l incide) 

ması imkan dahilindedir. 
Esbabı mucibe layihasındaki umumi 

hatlar, yavaş yavaş ekonomik bir in
firada doğn,ı gitmekte olduğunu gös
termektedir. 
ESb~bı mucibe layihasının ikinci bir 

vasfı da, her şekilde ve her vaziyette 
bir enfermasyonuİı başlamasıdır. 

Projede bir çok kontrol, ferdi faali
yet üzerinde sıkı himaye ve mütcz~ 
yit devletleştirme tedbirleri yer almış
tır. Bu, memleketin umumi bir suret
te kollektlfleştirilmesi yolunda bir 
b~langıç teşkil eyliyecektir. 

Proje, Fransız demokrasisi zihniye
tine muhaliftir. l.foliye encümeni, cn
f armasyonu hükümet faaliyetinde e -
sas olarak tutan bu projeyi reddetmiş
tir. 

Ayan meclisi, hükumet projesini 
reddeden maliye encümeninin kararı -
m tasvip etmekle, ananesine sadık ka
larak, memleketin menfaatlerine bir 
kere daha büyük hizmet etmiş ola • 
caktır. 

Sosyalistler hariç olmak üzer~ ayan 
meclisinin bütün diğer azalan, mali -
ye encümeni mazb~ta mu~arririnin 
nutkunu şiddetle alkı~lamışlardır. 

Bunu miiteakip söz alan Blum de -
miştir ki: 

Riyasetimde kurulmu5 olan ilk hü
kümet, mali güçlüklerden.Ortodoks u
suller tatbiki suretile ~ıkmak istemiş· 
tir. • 

Fakat hazine lediyatı o derece hız
lı gitmektedir ki. hükumete verilen 
krediler, ancak Nisan ortalarına ka -
dar genişliyecektir. 

Projeye kar~ı ileri sürülen teknik 
tenkitler, hic bir esasa istinat etme -
mcktedir. Eğıır bugün bu proje red -
dedilirse, ynrın vaziyete yine bir hal 
sureti bulmak laz!m gelecektir. Zira, 
k~bincde yap"ılacak bir değişiklik ile 
me5elenin esasında hiç bir değişiklik 
vukqa .,gc.1ıniy,e,cÇ.ktlr. 

Ayan mcplisi, b~!cy~ m~bus8.J1 mec
lisinin arzusu hHafına hareket et -
mekle, kanunu esasinin kendisine ver
diği halcların en ile'ri hududuna İmdar 
varmış olacııktır., · 

B. BluJ'l) blın(lan sonra maliye encti
meni ~eiSi B, l{a)~'.O k_ısa bir ~üdaha
lcde bulunmuş ve bunu müteakip, a . • 
yan meclisi 49 reye karşı 223 rey ile 
hükumet projesinin madde madde mü
zakeresine geçilmesini rcddeylemi~ -
tir. 

PARLAMENTO GRUPUNDA 
VERiLEN İZAH~T· 

Paris1 8 (A.A.) - Saat 18,50 de B. 
Blum yanında Vensan Ariol Qlduğu 
halde List parlamento grupunda iza -
hnt ,·ermiştir. 

Bu toplantıda bulunanlardan mebu
san koridorlannd.a alınan jotibalara 
göre B. Blum istifa etmek niyetinde 
olduf;rtınu bildirmiş ve sosy_alist gruplJ 
Blunı.u ic;!latından dolayı tebrik ede~ 
rek istifası kararını tasvjp cy)cm.iş. -
tir. 

B. Bl~m gittikt~n sonra grup müza
kerelerin~ devam elmiş ve gelecek ka
bineye sosyalistlerin iştirnki ihtimal
lerini sosyalist milli meclisinin top -
Janması keyfiyetıni tetki~. eylemi§tiı:. 

qLUM BAŞVEKALETTE 
Paris, 8 (A.A.) - B. Blum ~v;

kalete saat 19,50 de gelmiş ve birnz 
sonra da bütün sosyalist naZJrlar ken-
disine mülaki olmuştur. . ' 

Kabine toplantısı saat 19,20 de baş
lamış ve 19,45 e kadar devam etmiş -
tir. 
Bu toplantıyı mütcaki~ kabine azası, 

Reisicumhura isUfa.nemelerini vermek 
üzere Eliseye gitmişlerdir. 

Paris, S (A.A.) - Sosyalist parti
sinin milli meclisi yarın nk5am için 
içtimaa çağınlmıştır. 

KABİNENlN 1S'T11FASI 
Pa.ris, 8 (A.A.) - B. Blum B. Ven-

2an Oriol ile birlikte saat 20 de Elise
ye gelmiş ve diğer na2..ırlar ve siyasi 
müsteşarlar da kPndisini takip eyle -
m~Ur. 

Kabine azası, derhal devlet reisinin 
huzuruna kabul edilmisler ve 15 daki
kalık bir mülakattan sonra saraydan 
!aat 20,15 <le ayrılmışlardır. 

13. B~m, gll7.clrcilcrin beyanat isl<!-

ı mesi üzerine, mülakatın ''umuru cari
yenin tedviri,, ne dahil bulunmadığı 
cevabını vermekle iktifa etmiş ve bu 
nükteli sözle de kabinenin istifa etti
ğini ve bu istifanın da ka"bul edildiği-
ni bildirmiştir. ' 

Paris, 8 (A.A.) - Reisicümhur B. 
Lebrön, saat 21 de ayan reisi B. J a
nöiyi ve saat 21,30 da da mebusıuı re
isi B. Heryoyu kabul etmi5tir. 

Paris, 8 (A.A.) - Radikal sosyalist 
partisi grupu ile icra komitesi bürosu, 
yarın saat 11 de toplantıya çağırrl -
mıştır. 

Paris, 8 (A.A.) - Sosyalist partisi 
parlamento grupunun bu akşamki top
lantısı neticesinde neşrettiği bir teb -
liğde ezcümle deniliyor ki: 

Sosyalist partisi parlamento grupu, 
reyHim ile seçilen mebuslarm arzul~ 
rmı izhar etmesini müteakip umumi 
seçim mahsulü olmıyan ayan meclisi -
nin, calışan kütlelerin mc~ru istekle
rini temsil eden bir hükümetle bir ke
re daha mücadeleye gireceğini zannet
mekte idi. 

Ayan mclisi önünde hükumetin pro
jelerini müdafaa ederken Blumun gös
termiş olduğu entellektüel dürüstlük 
cidden takdire H'iyiktir. Fakat ayan 
meclisinin aleyhe rey vermesi üzerine 
hükumet için iktidar mevkiinde kal -
mak imknnsız bir hale gelmiştir. 

Zira, bu suretle hük(ımet elzem ad
dedilen mali vasıtalardan mahrum kal 
mış ve ayan meclisindeki kuvvetli mu
halef ct ise her hangi bir uzlaşma hal 
suretini düşünmeye imkan bırakma -
mıııtır. 

.Memleketteki biitün cumhuriyetçi
lere soğukkanlıhklarını muhafaza et
melerini tavsiye eder.iz, Sosyalist par
tisi grupu, halk cephesi birliğini idar 
me etmek ve ayni zamanda Fransız 

mmelinin meşru isteklerini bazı sınıf 
hodbinliklerine karşı mu1.affcr kılmak 

işesi ı)to-.hfıdiseleri cok ya.kmda'l\ 
İI' c4..mcktecfır. 
. ....... r • • • ı ,. - ,- . t:' •• 

l aııs, 8 ( A.A. j - Reısicumhur, sa-
at 22 de B. Daladieri kabul etmiş ve 
kendisine kabineyi kurmak vazifesini 
v~rmiştir. 

Paris. 8 (A.A.) ~ Saat 23,10 da 
Elis:! sar,1ymdan rıka.n B. Daladier. 
ga7..ctecilere §U beyanattq bıılunmuş -
tur: 

Rcjsicümhur, yeni kabineyi kurmak 
vazifesini bana tcYdi C'tti. Ben de bu 
vazifeyi kabul eltim. 

Enternasyonal politikanın inkişaf -
. ları ve d:!hili ve mali güçlükler s~be
bile, kabinenin nihayet pazar sabahı 
kurulmuş olması Jiizumuna kani bulu
nuyorum. Azmim bu yoldadır. 

Cumhuriyelin ve vatanın menfaati 
namına bütün Fransız enerjilerinin 
anlasması hakkındaki hitabımın her 
muhitte müsait akisler bulacağım ü -
mit etmekteyim. 

Bugiin yalnız protokol icabı, ayan 
\'e mebusan reisleri ile B. Blumu ziya
ret eyliycc<'ğim ve bu gece ba.-ıka her 
hangi bir istiRarede bulunmayacağım. 

Paris, 8 (A.A.) - Politik mehafil, 
sosyalistlerin B. Daladiein kabinesine 
iştiraklerinin pek gayrimuhtemel ol • 
duğunu bildirmektedir. 

Orta Okul Muallimliği 
için İmtihan Açılıyor 

Anknr:ı, 8 {Telefonla) - llkokul oğ
retmenlcri arasında ortaokullarda türk
Çf', Tarih Çoğrtlfya, riyaziye fenbilgisi 
ve biyoloji öğretmenliği yapmak isti -

yenler için sözlü ve yn7.ılı imtihan açıln
caktır. Jmlihan günleri JfartırJaşmL&1t1r .. 
Türkçe 15, Taı;h coğrafya 16 riyaziye:> 17 
fc:>nbflgisi ve biyoloji 18 haziranda ya -
pılacaklır. Müracaat tarihi 18 - 4 - 38 !' 
kadardır. 

KIS.\ ı\NIUIU Jl.\UEHU.m: 

§ Ayrancı bağlnrmda 50 ya§lnrmda 
bir kadın ölü olarak bulunmuştur. Tah -
kikat yapılıyor. 

§ Adliye teftiş heyeti r('isliğine mü
fettişlerden Sezni tayin C'dilmiı;tir. 

§ Knstamoni Belediye reisliğine avu
k:ıt tzzetin intihabı tnsdik edilmLstir. 

§ Ank:ıra ilkokul oğretmcnlerindC'n 

25 ki~i Türkkuım modelcilik kursuna gir
mi~l<'rdir. Kurs bir uy silr('C<'ktir. 

BüyüK Mit et -
Meclisinde Balkanlı misafirlerimiz 

Ankara, 8 (A.A.) - Büyük Millet 
Meclisi bugün Fikret Sılay'm baş

kanlığmda toplanarak' askeri "re 
mülkt tekaUt Jrnnununun 26 ve 43 
üncü maddesinin tefsiri hakkında.ki 
mazbata ne Türkiye - Letonya 'ti
caret mukavelenamesinin tasdikine 
ait kanun Hl.yihasmı müzakere Ye 
kabul etmiştir. 

Balkan '.Antantı ekonomik konse- '.Ayni suretle matbuat umu1ll ~: 
dürü B. Naci Krcrman tarafından 13 f" 
kan Antantı misafir gazetecileri 1'f' 

rafine Serkldoryanda bir ztyafet 

ttalyadnn ithal edilecek bazı eşya
ya YC gene Türkiye - ttnlya ticaret 
nnlnşmasma mutealllk olarak lcra 
Vekilleri Heyetince alınan kararlar 
ile Türkiye - .Japonya ticaret anlaş
masının tasdikine ait kanun l!ylha
lariyle ordu subnylarr heeytinin ter
filerine ait kanunun "B" fıkrasına 

ele kanun lAyihasmm birinci mUza
kerclerlni yapm1ştır. 

yi "re Balkan matbuat kongresi ko
misyonları dün Yıldız sarayında top
lantılarına deYam etmiştir. 

Ekonomik konsey hususi olarak 
toplanmıştır. :Matbuat kongresinin 
de kültürel, teknik ve siyasal komis
yonları toplanarak dört Balkan dev
leti matbuatı kanaliyle hepsinin me-
nafiini mucip olacak mevzular ctrn
fmda görüşmüşlerdir. 

Öğleyin Bnlkan Antantı ekonomik 
konseyi Türk murahhas heyeti reisi 
B. Hasan Saka tarafından bütün e-
konomi heyetleri şerefine Pcrapalas 
otelinde mUkollcf bir ziyafet veril
miştir. Ziyafette Adliye Vekili ve 
Hariciye Vekil Vekifi Saracoğlu 
ŞUkrU de bulunmuştur. 

r:Imfştir. rsıl~ 
Her iki ziyafet de çok sa ~ 

\'e kardeşçe bir ha""ra içinde cere. 
~tmiştir. li' 

Matbuat kongresi ve konseY1 ,,, 
· tor 

sabah gene Yıldız sarayında. ti' 
la nan misafirler, husust bir vaPU 
Ynlovaya götürUlecektir. ()' 

Geceleyin Yalovadaki Ter1llaltılt' 
telde kalacaklar, yarın saat on s1' 
de ayni hususi vapurla BUyüka.d t' 

giderek öğle yemeğini orada yt1~, 
ccklcr ve akşam şehrimize dönece 
lerdir. 

BUyük Millet Meclisi pazartesi gU
nil toplanncnktır. 

-o- Fransa taahhüdünü 
Çankırı Saylavı Mustafa 

Dün Vazife Başında 
Vefat Etti 

Ankara, 8 (Telefonla) - Çankırı 

snylnvı Mustafa Onsay bugün Meclis 
toplnnlısrnda bulunduktan sonra maliye 
encümenine gelmiş, ani bir fenalık ne -
ticesindo vefat etmi§tir . .Muııtafa Sela
niktc 1882 de doğmuş hukuk, maliye 
tahsil etmiş evli ve be15 c:;ocuklu idi. Is
tnnbul maliye milnıkipliğinden saylav 
seçilmişti. Snylnvın vazife başında. ölü
mU burada derin bir teessilr uyandırmış
tır. 

Her türlü şerait altında yerine. 
getireceğini dört devlete bildird1 

Paris, S (A.A..) - "Havas'': 1 
Fransanın Moskova ve Varşova 

büyUk elçileriyle Prağ ve Bükreş or
ta elçllerlne hariciye nazırı tarafın
dan verilen talimat hakkrnda salAbl
yettar malrnmattan alınan sarahat
ıer son günlerde verilen malılmntı 

teyit eylemektedir. 
Hariciye nazırı ile Fransız mü

messilleri arasmda yapılan noktni 
Antakyada J'ürklerle nazar teatisi bilhassa Anşuluzun or-

Aleviler Mii§terek Namaz ta ve şark A~rupasında yaptığı akis-
Kıldılar ler ile Çekoslovakyanın vaziyeti et-

Antakya, 8 (Hususi) - Son günlerde rafında. vukubulmuştur. 

Süveydiyedc ölen Şeyh Marufun oğlu Bu mümessillerin buluııdukları 
Hüseyinin cenaze namazı 120 Türkün memlek~tlcrden her birinde Avus
de iştirakiyle ilk defa olarak Antakya turyanm ilhakı derin bir endişe u
mUftüsü tnrafındnn kaldırılmıştır. Bu na- yandırmıştır. Efld\rı umumiye bil
ınnzı Alevilerle Türkler yanyana olarak hassa. heyecana düşmüştür. Eğer 

bernberce kılmışlardır. Cenazeye işti - münhasıran cfki\rı umumiye nazarı 
rak ('den Alevi ve Türk mevcudu bin 'ki- itibara alınmak lfı.zım gelirse Alman 
f;iyi bulmuştur. yanın genişleme emellerine karşı 

Vergi Tahsilatında 22 faal bir mtidafaa harelreti için icap 

V eden bülUn şartlar mevcut dcomkth·. 
, . Milyon V nzlalık ar . Fakat önzı hükumetler, ayni dorecc-

Aııt.akyn, 8 (Telefonla) - Antakya de heyecana ka1Hlmış olmakla be
na kadar on aylık tahsilat miktarı 207 raber dnhiH siyaset bakımından ve
milyon 655034 dü. Maliye, 12 milyon ~·a diğer herhangi sebepten ve belki 
188937 si sabıkadan olmak üzere 2tn de :ı.•ransanm azimkflr hattı hareke
milyon 845011 lirayı bulmuştur. Ge - tinden şüpheye düşlüşleriııden ola
çcn yılın ayni aylarına nisbetle fazla- cak fiiliyatta bu endişelerini izhar 
lık 22020233 liradır. etmemişlerdir. • 

Antakya Konsolosumuz Fransa mümessilleri, Pnris JıUku-
Vekalet Emrine Alındı metinin Çekoslovakya hakkında. al-

Anknra, 8 (Telefonla) - Antakya drğı sarih kararın bUtütı chemmiye-
konsolosu Firuı vekalet emrine alınmı§- 1iııi mezkür hükümetlere bildiı·rock 
tır. Firuz bugünll'rde merkeze gC'lecck- talimatını almışlardır. 

tir. Anlokya konsolosluğuna Celili Tcv9 Ji'ransa. Çckoslrn·akyaya olan ta-
fijin tayini kıı.rnrlaıımıştır. 

Katalonya 
(l~ı-t 1arnfı 1 inddc) 

kıye bölerek denize doğru yaklaşmak
tadırlar. 

Diğer eihc>ttcn Prankistler Tortasa
nrn muhasarasını ikmal etmek üzere 
bulunmaktadırlar. 

Salamanka, 8 (A.A.) - Umumi ka-• 
rargiıhtan tebliğ edilmiştir: 

Dün Talarn ve J{la'ret köyleriyle 
Puigmasana grmitajını işgal ettik. 

Ccnuptaki kuvvetler Nogucra Pal-
k T ,. B . \ 1aresa nehrini g~ı:crc rcmp ı arnJı . 

ve su depolarını işgal etmi~lcrdir. 1\:e
za bu kuvvetler Vilaithana ve Lapop
la de Sogur köylerini ve Barselonun 
iki hattına elektrik veren santralı al
mışlardır. 

Ayni ...amandn :Kabel ve Tcrradets 
elektrik santallarını işgal ettik ve 
Balguer - Tremp yolunun 46 ıncı ki -
lometrcsine kadar ilerledik. 

Diğer dokuz köyü daha kurtardık 
ve bu köylerin ahalisi bize büyük bir 
kabul gösterdiler. 

Arngon kıtaatı Villa Naeva de La.
salı ...aptctt.ilcr. Lcjiyoncrlcr Şertaya. 
giden yolun 25 inci, Pmıls yolunun da 
•1 üncü kilometresine vardılar ve bu 
yolun cenubunda E25 rakımlı tepeyi 
i"gal <'ltiler. 

D·a er bir fırka düşmanın muka -
vemetini kırarak Koskolloza tepesinin 
doğu şimalinde Latosayı. :Muntanola
yı ve batı tepesinde de Blnnkayı zap
tetmiştir. 

Gundalahara'da bütün düsman lıü -
t cumlarını piiskürttük. 

ahhütlerini herhangi şartlar altında 
olursa olsun yerine getireceğini res
men teyit eylemiştir. 

Çemberlayn dahi, Çekosloyakya 
taarruza uğradığı ve Fransa da onun 
yardımına lrnşarak ihtilafa girdi~! 

takdirde tngiltercnin alacası vaziyet 
hakkında tf'reddiide mahal bırakma-
mıştır. 

Dinaenaleyh aJ,i.lrndar hükumet
lerden temayillO.tlnrını ,.e garp deY
letlerlnin onların toşrlki mesaisine 
no dereceyı~ Jrncl:ı r giiH•ne bilC'cekle
rini sormalt zamnnı artı!• ı;c lnıi~tlr. 

Polonya, Frnnsa~ a bir askeri itti
fak ile bağlıdır. Ve 7 1\lr..rt ı !336 da 
bUtün taahhütlerini yerine getirme
ğc amade olduğunu nçıkçn beyan 
C'ylcmlştlr. Fakat Polonya ile Çe
koslo\·akya arnsında hiç hir 11111nhc
cle yoktur. Bundan haşkn iki d<'vlc
tin karşılıklı münasebetleri <'kseri
ya müşkül safhnlnr arze~·ıcme>ktc

dir. 

nomanyn Fransa i 10 o kadar sa
rih taahhütleri ihtirn e>tıniyen lıir 

ınıınbe'° iınznlnmıştır. Böyle bir 
muahede olmamakla horaber iki 
rnomlcket arnsındnll'.i samimiyet o 
kadar ucrindir ki. onların nnlaşma
sr asla ciddi maııialarn uğrayamaz. 

Sev.retler Dirliğinin Fransız - Çe
koslovak muahedesi üzerine Çekos
lovakya ilo :ıktettiği muahedenin 
tatbikinde bu memleket ile Roman
ya ve Polonya arasındaki münase
betler hayatı bir ehemmiyeti haiz
dir. Fransa, herhangi bir Avruııa ih
tildfı takdirinde vaziyetin ne olaca
ğını kat'i olarak bilmek ister. 

Bir haber 
rllsıyanı: 1 incide.> 

ıı· 
göre İtalyanın Umumi Harpten sor 
rn Türklve tarafından kendi JcblC • 

w de• 
ne arazi tcrkcdilmiş devletler d 
biri olmak sıfatiyle Filistin uzerlll r 
beslediği a1Akanm Suriyeye, ).f, 

blstana, hattA. Irak'a da şamil ol~ır 
sı ihtimali hatıra geliyor. Du tnlıt f 

de acaba İtalya Osmanlt imparat0 

luğundnn ayrılmı~ olan toprnldB~ 
umumt sulh masasında taksiDli 
bu rnemleketleı· üzerinde kuruıı:ııııı· 
olan iclare tarzlarından bugün ın~· 
nun değil midir? İtalyanın Fili 

hakkında ileriye sürdUğü tnlell d1111
: 

şümüllil düşüncelerin şimdilik oı1. 
ya çıkmış bir parçasından mı ib!lreJ 
tir? Yahut gene dUnkü sayımızds 1•,. 
ret ettiğimiz veçhlle ltalyanm :F'fl~I 
tin hnkkmda ileri sürdüğü ihtlf ~· 
kayıt Almany

0

anın müstemleke t 
leple;'i ile de milnasebeti olan lJfl 

düşünceler ınahsulU müdür? 
11 

HüHlsa 1ngiliz hariciye nezare 1, 
nin ncı:ırettiği bir tebliğ tngiIIZ • J· 

. .. k 1 . . t" !'ii )l!l talynn muıa ere erımn ne ıce. ~· 

kındn yapılan bütün neşıiyatın tll 
t1 nre 

minlere mUstenit şeylerden >1 j<' 
olduğunu söylemekle beraber 

1 
ntng Standaı·d gibi lngiliz gazete ur 
rinin bu mUznkerat hakkında IJl

1
er 

bet \'C muayyen bir takım haberı;\1~ 
neşrlnclc devam etmeleri, hah\1 , 
Filistin gibi f ngilterenin gerek st~:. 
tejll\, gerel~ umumi siyaset nolt 

61
, 

sınaan fevkaH'ılle ehemmiyet ,.er t· 
ği bir memleket idaresi hakkındıııtl 
talyR. tarafından "ltalyau ııuJc\1 t' 

·1 ,, d 
mahfuz olmak kayıt ve şartı c 
nllmiş olması bütün bütUn mail~" 
olamaz Çünkü ateş olma.yan yer 
clııman çıkmaz. 

ASIM~ 

"'" Çinlilerin movaffa 
yelleri devam ed1Y0

' 
..... ;l' 

Hankcu, S (A.A.) - Çin tcbJıgı · , 
. ~ıl 

mal cephesinde dü§mnn ku\'vctıcrı ~ et 
sov muharebesinde uğradıkları beıiJllıtı 
üz.erine Taierşvang - Lingşeng 11~, 
boyunca umumi bir rical hareke 11, 
başlamışlardır. Kılaatımız düşmanı fil , 
lasız takip otmektedir. Krtaatunız tsrf(I' 

fındnıı düşmana verdirilen zayiat t9"ııııı 
'ben on bindir. Bundan maada birl<B!: ııı' 
kişi de kıtnatımız tarafından sarılınrŞ ., , 
vaziyette bulunmaktadır. Bir kısIJll d;&i' 
mnn kuvveti Çemberden kurtularak , 

c:'ctl 
en;vangrn 12 kilometre !iima!indc •1

1
• 

1 rdır• yana kaçmağa muvaffak olmuş a 
9

, 

Çin akıncılan ııimdi Yuşeng mınt~ıe 
sınd:ı büyük bir faaliyet gostc~oı,ıJ 
başlamışlardır. Şantung'un merkeı• f-1' 
Tsinandan altı kilometre mesafede , 
maşan istasyonu akıncılarımız taraf'tl 

dan zapledilmiştir. __.-/"_ 

~e 
§ Amerika ticaret heyeti te~ncıege· 

bulunmak Uzere Ka)~eriye gittiler· ~cıı· 
raberlerinde Tllrkofisten Enver yel 
ci bulunmaktadır. 

• 

~I 

b 

r 
1 
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Engerek dUğtımU 
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Et Fiyatlan Ucuzlama.JC 
O zere 

Belediye ile kasaplar cemiyeti ta • 
raf mdan kurulan 6irkeUn Ceyhan 
mıntakasmdan sa.tın aldığı karaman 
koyunları şehrlmir.e gelnıe~·e bqla -
mrştır. 

V\·elki gün altı \•agon, dün sekiz va,.. 
gon gelıniştir. Bugün de on. yarın 20 
\'8.gOn koyun gelecektir. 

Karaman koyunları ayakta canlı O· 

tarak kilosu 24 kuruştan '·erilmckte • 
dlr. 

Halbuki şimdiye kadar celepler 
canlı koyunun kilosunu 30 kuruttan 
veriyorlardı. 

Şirket.. dün bUtUn kasapları bu sa -
tıs fiatinden haberdnr etmiştir. Bu fi· 
yat gelecek haf taya kadar devam ede
cek, toplan fiyat dü3UklUğU sayesinde 
perakende et fiyatında da yeniden ten· 
zillt !'apılacaktrr. 

Toptancılar fiyatı indirmezlerse 
toptan satılan ele azami fiat kona -
caktır. 

Bir mUddet sonra et fiatinin çok da.
ha ucuzhyacağı muhakkak görülmek
tedir. Karamanın otuz kurup kadar 
dü§eeıeği söylenmektedir. 

!ST ANBUL BELEDiYESiNDEN: 

Belediyemiz tarafından eehrimiz ih
tiyacı için getirilen kasaplık koyunla. 
rm yarından itibaren tercihan pera -
kendeci kasaplara ayakta kilosu yir • 
mi -dört kuruştan peşin para ile satıl
ması tckanilr etml§tfr. 

Arzu eden kasapların borsa idare -
sine mUracaatlan lizımdır. 

Şehir Meclisinde 
Göriifülen Meaeleler 

Şehir Meclisi dUn aaat on bette i · 
kinci reis vekili Bay Tevfik Türenin 
ba.§ka.nhğında toplandı. Mezarlıklar 
Ucret tarifesinde yapılması icap eden 

Kelime bulmacası 
Yeni bulrnacauı 

l 
2 •--:"--:" 

3 4 l-"'l':2= 

5 
6 
7 

s 1--~.;.--.ı.--ı~ 
9 

Dünkü bu~Cln.ıe b:Jledilınit ~~h 

3 
4 
5 
6 
1 
8 

ı 2 a • 5 

9,..g~ ........ ılııılı 

\'UKAltD.ı\N AfjAOI: 
~ - Htriettyanlarm ibadethanesi, al· 

fabcde fkincl harf. 2 - Dumanın birik
meıd, yUdn renıt, :memleket. 3 - Ço. 
cuklara anlatJlaa JıDrlye. arb. t - 'l'l· 
bt olma. & - Kan. ~ ı.tı Ue tlltut· 
tunlan neae. e - Dehi; mtırekkep 
oJauyan. 7 - Bir nm toprak, stıven. 
S - Harpte bir yerin ete ıeçirtlmeti • 
9 - DU!ı)-anm en 'bUy11k ıellll•i. 
VUKABD.\N AŞAGI: 

1 - Btr Ulm ıube~ bealenen dUf-
mlJlllk. 2-Btr ~ypmbef, erbk olmryan 

3 - Deniz HblUnde gOrGten. f - CUm· 
ıe, dalyanlarm ba?tk tut.makta kutlan
dtldan. ~ ...- Kat'llla.tan Ud kitinin Dk 
yaptıktan, bir nota. 6 - Bir pSa, bir 
nota. 1 - Damarda bulunur. 8 - Dk 
rüam, inan. 9 - Ele giyilen. · 

tadilata dair teklif bütçe encUmenine, f;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
Bebek - tstinye yolu istikametine da
ir Nafia encümeni mazbatuı kabul 
edllml§, belediye :r.abrtaaı talimat.na • 
m~lntn mUzakettS!nc geçilmiştir. 

BORSA 
_...._ Anlcar• •· ... •• 

fflıatıırında )'ıld11 tpretl olanlar, ilıe· 
Sucuk "e n!l•tırmalar hakkmdakl ıerlnde muamele ı!Srenlerdlr. Rıbm· 

r-r Jar 11at 12'de kapanıe salat ft,-atlandır. 
maddeler okunurken Bay Feridun , ... ___ ç E K L E R -----• 
Manyaa makamca yeni bir maddenin • Pari• 31Ul8ı1 • Mıdrtd ıt 7388 
il~vesine IUzum gösterildiğini söyledL • N°eTyork o i890 • Berlin ı 9793 
Bun& göte Sosisler'in on bet gün, pu- • MllAno t~om • \'arşo,.a 4 t9'2 
tırmalar dokuz ay, utamla.r tlç ay, au- • BrOltstl •8038 • Budapeışte SOMO 

kta Jd ğun • Atin. a 870223 • BOkreş tos~ cuklar altı ay dayanma o u - "' ,. ..... 
• (ena"rc 8 «63 • Btlııred ~ Qi>Ot dan bu müddetin sonunda satı' ,Yap - .. _ 
• Sofra 6369'2 • Yolcohamt ~ ·-

mak yasaktır. • Amıterün. ı asa • stokllolm s 0896 
Diler madde ile de perakendecilerin • Pral 22 es • r..ondra 838 

ıhU Vt7ana • Moskcwa 18 ~ dükklnlarında bir haftalık aatıı • latHcr•zlM' 
yacı kadar mal bulundurmalan mec- • 1933 T. Bor J 19 5o 1 • Eoıani lsttlr. 100 • 
buriyeti konuyordu. •• ., •• n l s. Ernrum 96 IO 

· o AA:- b d .. .. .. ltl "S. Erıanım 98 
Azadan Bay Hamdı .1wı.ouu. u ma - Efektifler vertlrnemlttfr. 

denin tatbik kabiliyetini eordu. Bay 
Hllil Hilmi bu madde kabul ediline 
sucuk ve pastırmalar her hafta. dWt
kln değletireceklerlni söyledi. 
Di~r bazı azalar da. bu hususta fi

kirlerini beyan ettiler. Neticede f?ncU. 
menin bu madde Uztrinde yepiden tet
kikat yapmurna karar verildi. 

Sucuk va putırmalara kurlun pıü • 
hür konması meeburiyetl hakkmd& da 
mUn&kaşalar oldu. Sıhhat mtidUrü B. 
Alt Ri:r.a Sıhhat Vek!leti ile Ziraat 
Vekfileti arasmda bu mesele hakkmda 
müzakere devam ettiğini söyledi. 

AlAkadar yüksek makamdan tebll ~ 
ğat yapılıncaya kadar sucuk ve ~ • 
tırmalara kurşun vurulması mecba • 
riyetl kabul olundu. 

Bakkal dUkklnlannm kirgir oıma.. 
sı kaydına Bay Ruim itiraz etti. 11tl· 
:r.akere eonunda bu mecburiyet de kal· 
dırddr. 

Meclis Salı gUntı 'toplanacaktır. 

Zahire Borsası 
•·•· •a• 

gujday yumuşak 
Bugday fert 
AfP& Anadol 
Ça~ 
Yulaf çu\·allı 
K\ltyemi 
P'asutyt ufa.le 
Susam 
Z. yağ yemeklik 
Sanlar deriıri 
Xunduı ,. 
Tilki ,. 

Gelen 

5~ 
I~ 
.. :5 

" 33 
i 3* 
7 10 
8-

--------
16 20 16 25 
39 - .a 20 

1800....... 1800 -
1000 - 1330 -
300 ...-r 400 -

Giden 
Buiday 10~ Ton Kepek 39 ,, 
Çllvdar l:S ,, Yapak 12.73,, 

--~-~~-Un 99 ,. Jç fmdık 28.IO ,, 
Suarun 33 ,. a.m.01 l 60 .. 
Maaır 97,l50,, Kutyemi 22 ,. 
KUfyemi 10 .. &uaam lS ,. 
l(eton tohu. 18.T5.. Börillce 20 ,, 

: ' ~ ------------ l 57 Çiçeron i -o- Arpa 25.~ ,, Afyon 6 ,, 

§ DenWI mebusu B. Yuıufun ewelce 
tekaUt. hatkmt haiz devlet meınuT!ukla
rmda tahıflnıt. bendn, !)eker ve petrol 
tnhlaartannm de'\'letçe idare edlldtii za
manlarda m~ ve daimi vuitelerde 
ücretle çabft.mJaıllarm tekaUtHWeri 
Devlet Demtn"Ollan memurlan libl ~·a
pdmuı bakkmdald kanun te~Htlnt mil· 
ıaırere eden bUtçe enctımenl bu tetrltfi 
mUnlcere aonuı:ıda reddetmlftir. 

1 !ktt1at fakfUteıi tarafmdan yapılan 
atıe bU~leri anketinin ikinci de!terle
rl talebeye dairtılinlfUr. 

§ Bursaya tlbi köylerden bfriade Şa
ban adh bir k0y1U tarlada çallfl?'lmı 

kUrettııe tüttan bozuk ve Hkl bir bor.ı
ha ne oynarken, bomba birdenbire Jat-
1&mı1 Şaban ve arkada§! MUmln ajır 
surette yaralanmlflardtr. 

1 it kanunu mudbi~e. bir amme hiz
meti olarak tpi:Jere it \'e mtieU(lıderC? 

de işçi bulmak mak&adfyte teılcll e<iile
et.k bUro 939 •eneli hAstranmdaı:ı itiba
ren faaltyete bqhyacaktn-. 

tıt Hamldlye mektep ~ınüı )'a

kında denb yannıb&ylar1m hamilen usun 
bir ıaeyahata çıkacak. Radol, Eıbna, a -
dalarını d:r-rctle lstrenderlyeye dooe -
cettJr. 
ı Bursa dt tuzu fabrikuı ameteterin

den Cemalin hrm iti1t erkek btrl lnz 
olmak ttMre bir lıatmda üç çocuta db· 
yaya ıeUtmlftlr. Yavrular tun ttbbatte-
dlrler. 

Sinan ihtifali için 
Halken Proaramlan 

ŞelnemW ._.e, ... •: 
JııOmar Sinnm 2&0 DCl f11d&tlim'1 mü

naaebetlyle Embl&nl baJtevtntn 8tnmn 
SWoymanlyjdeki mezarı bepnda yapa
cağı ihtifalden. 80IU"& blltiln. Uyelertmı • 
11n ... t ı T ,ao da Şehrem.IDl Ha!keTinde 
te>planarak Sinanm cevnıllllsln btriclk 
emeri olan Abmetpqa camit ziyaret adi· 
lecelt ve banda muhtelif arkadaflar ta
:ratmdan a&: 86yJeneeektJr. Davettft 
yoktur. Herke• gelebilir. 
Pa&a~ı 
Evtmbıhı 9 Dl.lan 938 puartesi pnu 

... t ıı de bllyilk TUrlt Jıllman K()C.a Si
naam 3'11d&ltlm'1 dolaymlyle bir lht1fa1 
dtlaenlenınlfth'. ı. AÇ11 (Ev tıef'am) 2. 
Sinanm eeerlert ve Bmum devrine h· 
dl!' etlrt Tttrlt mi!llarlannm yaptJtı etttr· 
ı.r. (Mimar Kemal Altan). 8. Sbatnm 
bayatı ve eanatı. 4. 8'b1lk 1lr'k yaala • 
n berinde bir konQllDL (Muallim Re
pt Ekrem Koçu) 

Konf eranlta pro~kliyonJa Slaaam 
vealblan ve Slnaadaıı enenct Tlrk ı. 
bldetert ,e.tertıecetttr. 

BUGtJN llA.l&ACAJl YAPC&LAS 
8adlflpde Jıılenıbadeıı 9,B da 
Sudet SucbnDadarı 6,S de 

Seadet 
Bura 
Sudet 

GBLEClR V M'tJRIAa 
Bandırmaya 

Bartma 
Bandınnaya 

TUBAN 
~ 

Buakpm .... ~. s..- ve arkadqları 
Hallı RuteJI, Eytlp 
Sabri birlikte Med
muel !ılJçe • Pen-

t..-u• vıu·,,., ........... l~tlraldle 
GULDf GOA.ER komedi 3 pefde 

ATUGatJL 
SADln& 

Tl1atro•• 
YAlroe Canıhurf1'et 
stne:mumda cuma 
atnll akpmmdaa f. 
tnıaren yalıım bir 

haf'ta. temsil verecektir. 

HALK 
OPE•Z'll 

Pazarteai dlamt 9 
da Ka4*&y Stıren-a 
ainemMIDda •r -
.,_ 'b8Jlk operet 
3 .,.,.._ 

Yau: Mahmut Ye 
sari. beate: Seyfettin 8elU brdefler. 

(( U R U N \ 5B Hipnotiırna 100 [ Konlerı--·'ar: (, ~., a 59 !nsan :50 ,- ..,'1"~ 
~ ~ 4r 'l.u...1Jeı.ıH sır.481 GAZF.TA j!: 60 Yonl kadın 

".~, E (Bo seriyi birden alanlara ı Ura 28 - Münakatalı Konteranı "ı ''lltı, a. lfflnt11rtıem .. uııar ıtawt.. § • . lira .ı Jrura j 

lstanbul Sıhhi mUeswseler Arttırma ve 
Ekslltme Komfsyonundanı 

'•" it 'c.'tn 'Jıe u.rtınnı lıl'ıfP,.11!11• ·~· : kunt$ ikram edilir, ' 6 3 'it ~l~ll Ralke\iaclea: 
tt... "'•rı..,.. vuıııı.aııc:ı" 1 j p in alınarak kalanı ayda 1 or lira· j Okullarda dJalplbı me1eleal etnfmda 

lı ~11• ııtı 
1
:s. dan \'C~lyc bırakılır.) ,- H&llce\imbde tertip edilen mOnüaph 

''~u Yeo ıKıuıaı melLtupıann.t s konferanatann 4 tlDcUail 10 Dilan puar 
' lı Dul •onı ... ıı~rlar l 7 n el Seri gUnU la&t ıs da yapılacaktır. ''ha n,.ıııtr ~·,. ıcnn~rmeıcter. } 61 Vikontun ölümO 30 \ ---------=------
~"' ,.,.,-.un.. mektupl&nD 'CllM € 6?. Eneit n lOll I 
~ ~~"1"·111 o\tw••nıuınıtu ıı&z -; 63 Uza 100 :.Dok tor Feyzi Ahmed 
'>ıı.~"'- ..::Z11

"mA111 tınıAvı 1trelıt&ı i~ 64 Evlilik 20 lj Denia hastanesi cild \'e zührevi buta· 
""1 0,.<'1Pı. 'Wlf1ft> 'mu. °! ~ Gizli pamuk harbi !Ki ~ tıklan mUtehassıaı ... 

1~ 't'lt/ıloı lfJ kuru~hıt = Safi~ Veri: 1 Paııırdan mıındu hergiln öAleden sonra 

'-"' !I) .\nk:ıra Cadde,ı \'AKIT Kltıbe"I \ ~nal 3-ll )il kadıır ho~tılarını kabul eder. 
"'-1ı1ı, .. etk"" ıruılArt11 .._.""""" 1 - Aılre': Anknrıt rnrfılesl <:nıtnln•lıı vokutu 

.. ,, """""" ee...-ı köşe bıı~ındn num:ıro 43 telefon: :?38!>9 

Leylt Ttb Talebe \"urdu taleltelert lotn raptmtacak otan 930 çift yaı
hk iskarpin açık etıtltme1e tonalmuttur. 

1 - :mtılltme: Catalottunda Srbbat ••içtimai Muannet MBdürliiu 

binasında kurulu Jıomlıyon4a 13 • ' • 911 Ç&rtanba _ıtını ıut U,30 da ~·· 
pılacakttr. 

2 - 'Muhammen flJatı: Bir çift iıkarpln için UO kuruttur. 
z - Muvakkat sarantt: 320 ıtra 81 tanıttur. 
4 - tıteklller ~artrıame ve ntımune:vt her ıtn CerıberUtq cl'\"annda 

Fuatpaşa türbesi karşısında Lerll Tıp Talebe Yurdu merkezinde g"reblllr. 
Ve şartnameyi de parasız elarak alabtlirler. 

6 - btekltlerln cari 1erıe,.. alt Ticaret Odası ftalkut1l• ıuo sa1ılr 
kanunda yanh belgeler ,.. b1I ı.e ,..ter mu•attat sarantt •&-1"11 "J& 
banka mektubl1Je birlikte belJI gtn n saatte toml810Da seımeıert . 

.(113') 



atışı 
Emnl~ret Sandığı l)i r ektörlüğünden: 
Bayan Emine Yaserin 18:.!3~ Jı0.,:ıp mımnra:sile üç ~üz yirınf lira bor

t undan dolayı birinci clcrN·<:>dr ipotek edip vndı>sinde bor<'nııu ödenwcliğiıı
deQ haldundn yupılnn tal; ip üzerine ::::.!O:.! numaralı lrnnunuu 4 G ıncı ma<l
lleslnin matufu 4 O ınC'ı ıııAdclf'sino güre satılması icabcdcn Boğnziçiııdc 

Hcylerbf.>yinde ~rnıı:ıilH'Y me1-t<'p solrn<:ıntla csl•i 8 mlikC'rrcr yeni 1 nıımara
Jı bahçeli ahs·ııı bir cvlıı tnı.ınını bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 

koıımustur. Satı" Tapu sicil kaydına göre rnııılınaktaclır. Arttırmaya ı;ir
mcl• ist<')cİı sc1tsrn lira 1wy nkçcsi rn~oecktiı·. l\lilli b:ınkalarımızcl:rn biri
nin teminat mnkt.ubu dn kabul olunur. Birikmiş' er;;ilf'rl<' çöp ,.c fenrr re
simleri \'O .. -akıf lc·arPSi ,.e taviz hccleli borçluya aittir. Arttırma şartnnnıe

sı 15 - 4 - ~8 tarihinden itlbarrn tP.tkik ctmelc ist('ycnlPl'C' snııdık hukulc 
şervlsincle ı "ık hıılunrluruln<,>aldır. 'I'aııu si('if ı~ayclı ve sail' lüzumlu iza
hat da şaıtname<.lc ,.e tukiı> do::;yasın<la Yardır. \rt.lırmaya girmiş olanlar, 
lıunları tctl\ik ccl{'rek ımtılı~a çıkarı lan ga~·riınenku 1 hakkında her şeyi 
Cı~reıımiş ud n' itibar olunur. l)il'inri arttırma ı G - fi - 38 tarihine mfüm
<lif ııazartesi güniı Cağalo~lundn kain sandığımızda f:aat on beşteıı oıı yedi
re lrncl:ır yn)lılaeaktır . .Mıl\·tıkkat ihn.lc yapılabilmesi için teklif cdflecclc 
bedelin trrcih:rn alrnınası kabaden rayrimenkul mükellefiyeti ile sandı'k 
alacağını tamam<:'n gcçnıi~ olması şarttır. Aksi tnk<lirde son arttıranm ta
ahhüdü haki kalmak şartlle arttırma on beş giln daha tcm<lit cılllcrclc 

31 - :l - 93 tarihine müsadif salı günU ayni saatte son arttırması yapıl::ı

rn ktrr. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttırnnın üstünde bırak ı lacak

tır. ·nakları tapu sicilleriyle sabit olmayan nlı1kadarlar Ye irtifak hakkr 
ı-nhiplNlnin lıu haklarını ve hususiyle faiz ve mnsarifc dair iddialarını 

!lan tarihinden itibaren yirmi gün içinde C\"ra]u müsbitelcriyle he rahcr dai
l"PIDİZC b1Mlrmc1eri lazımdır. Bu suretle haltlnnm bildirmemiş olanlarla 
hakları tapu sicilleriyle sabit olma) anlar satış beclcliııin paylaşmnsmtlan 
l>ariç lcaltrlnr. Daha fazla maliımat almak isteyenlerin !:137 /G i dosya ııu
mnrnsiylP. sandığımıt. hulrnk iı-leri servisine mürncnl etmeleri lüzum u iUın 

olunur. (l 9fı4) 

Hepsine 1100 Jlrn bedel tahmin edilen Aksarayda Orııçgazi mahalle
sinde Scllmpnşa s~kağında 30/3:! N. Jr ah5ap kona k ankazr satrlmak üze
ı u açı le artırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım mütllirlüğüncle gürülc
hiilr. fstokliler 82 lira :;o kuruşluk ilk teminat makl>Uz vera moktubiyle 
lı<'rnbcr 19 - 4 - 938 salı.günü saat 14 de Daimt Encümende bulmım alıclır

Iar. (B.) (1802) 

DC'lecliycmlz için lüzumu olan bir tane hasta taşıma otomobili açık ek
siltmeye konulmuştur. Buna 3200 lira bedel tahmin cdilnıiştiı·. Şartname

r,i lcvazrm mUdürlüğünde görUlebilir. lstekliler 2490 K. lı kanunclıı yazıl r 

\csika ,.e 240 lirnlık ilk teminat makbuz veya mektubi lc beraber l!l-4-0~~S 
salı günü saat 14 de Daim! EncUmcncJe bulunmal ıdırlar. (B.) (l 7!:ı8) 

Belediye Sular idaresinden: 
Elclctrik şirketi tarafından Taksim terfi ilzünümüzdeld t ransfornıa

t ~rlerin temizlenmesine lüzum görülmesi sebebiyle bu üzünden su alan 
. rlC'rclcn Taksimden Tünele kadar olan saha ile Sırnscrviler. Cihangir, 
\, aıp:ışa. Gümüşsuyu scmtleıine 10 - - 4 - 1938 pazar günü sabah saat S 
ılın 13 e kadar terkos sularının hafif tazyikli ve az akacağı saym h alka i
·:·n olıınur. (194G) 

Birinci sınıf Operatör -ı 
lJr. CAFER TAV\'AH 
ı·nıuıııf ccrr:ılıl \ 'C sinjr, dım:ıl; es tclik 

ccrr:ılıisi miitchass ı sı 

l'ııris !'ılı Fokiiltcsi S. u~isl:ın ı, e rkek, 
k:ıı!:ıı arııı·l ı}:ıll:ırı , dlm:ı~ e:;let ik 
"} İİ7., ıııcıııe, t;:ırın huruşuklu!1u ve 
ııcıı\·lık ıwıl'IJ):ıl ı "'. (.'::ıs~iyc ve doı,1um 

rııüteh:ıssısı . ) 

,,u.ıycr.e ~::lı:ılıl;ırı M e c r!I 0 en 
X den 1 O u kadar l:U ı 
{jfü•ılt•ıı ~orır:ı İIC'rclliı!i r . Tel. 4 t086 
ı:e,(ııllıı. l'.ır ııı:ıkk:ıpı, Hu ı ııcli lıan. 

Z A Y 1 
Maltepe Ikinci okuldan aldrğnn 334 -

::::.ı5 senesine ait tnsdiknamcmi ıayi et
tim. Yenisini <;ıknrncağrmdan P.Skisinin 
hükmü yoktur. (~5169) 

\"ahi do 

Z A Yİ 
Selanik Fcyziyc lisesinden almış oldu

ğum §C'hadctnamcnin 1333 scncfii Sclfı.
nik yanr,m•n 1n ,·:mdrğmdan hiil;mii ol -
madığını bildiririm (25168) 

!\a ı ı l O~hı ;\lc'lım l't .~a fi.1. 

ı ... tanbul :> inri icra )l<"murıu ;:;runtlnn: 

I3ir borçtan dolayı mahcuz olup paraya 
~enilm<'~inc karar verilen elbise dolabı, 
halı ve ~in~er dikiş makineı-ıi a<;ık a rt -
tırma suretiyle 19 - 1 - 938 tarihino 
müsadif 8ah r,,rünü saat 2 - ;{,5 kadar 
Büyükdcrrde )fl"ktep soka~rndan 2 No. 
lu c,·de satılacaktır. Almak istiyenlerin 
güstcı ilf'n mahnldı~ me:r.kfır snatte ha-
zır bulunmalan ilan olunur. (25175) 

1 

::==: :=:::::::: ::;.: :: :: : :: ::: :: :~: ::: : IC ı:x:: :: : 
ii :: 
ii Dr. irfan Kayra ii1 .. :: 
fi Röntken Mütehassısı H •• il 
ii Ikr .ı;iin ö~tcdcıt !ionra !;aat 3 t e n :: 

Çü-;; kü-ASPİ RIN -seneler· 

denberi her türlü soğukal· 
gınl ıklarına ve ağrılara kar~ı 

t;siri şaşmaz b ir ilaç olduğurııJ 
lsbat etmişt i r. 

AS PİRİ 
emin olmak için lütfen 

sına dikkat edLniz. 

N in · tesirinde" 
1 

A. 
markCJ~ 

Si 7 ~·e katlar IlCl<"di~·e, Uinbirdireli n 
ji Nuriconkc r sol<ak r\o. 8 - 10. :: 
:!-...................................................... H - - ----- ----------------------

.......... ~.·~··~··~··~;········· Ara~a büyük fark var ~ 
Necaetlin Atasagun 1 Pertev ÇoC'uk Pudra.n: ~imdiye kadar hiçbir benı.eri tarafmaJ.D W 

lid edilememiştir. Bu pudranın, en büyük mcziyetl bilhassa çocuk cil"-
Her gün sabahlan &ekiz buçuğa u-

ak~amlan 1 7 den 20 ye kadar Lale lcri için hazırlanmı~ olması ve terkibinde tahriş edici h içbir madde b 

U tayyare apartmanlan ikincl daire lunmamasıdxr. 
17 numarada hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ?la 
dar hasta1armı parası z , Kurun, Ha 
bcr okuyuculamu da.lcupon muka· 
bilinde muayene eder, Telef: 2;~~15;J 

Sahibi ASIM US 

Ne~riyat müdürü Refik A. Sevcngil 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişµıan, vücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadn"la.r. Viicudtin ilıl

vala.rında ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha mUessir blr 

pudra henüz keşfedilınemıştir • 

ONU Dl CER ADl (TALK PUDRA) lan ile karıştırmayınız. 

GÜVEN 
ANITI 

• • 

iYE 1 BANKASI 

• •, 

. . 

. . 

.. 

Muvakkat t eminat 
lira kuruş 

E:~if bedeli 
lira kuruş 

102 50 1366 75 eJ 
Hazırlanan keşfine göre PreYentoril~m ve Sanatorhım arazisinde ~. if? 

su kııyusun•m t amir , derinleşti rilmesi ve suyun yükseltilmesi işi ız. 11ıl 
taı ilıiPc tesadüf eden Salı günü saat 15 de İstanbul Cağaloğlunda. ) ·r· 
Mekter;l\>r Muhasebeciliği binasında. pazarlıkla talibine ihale edilecet<tltl ~ 

B u kayu i:ı~:ıatmı yapmak isteyen Müteahhid in mün::ık::-..sa günün~·~cf' 
glin cvvc: s:ıat 1~ - 17 arasında yüksek Mektcple1· Muhasebecilindc rrııı ·esir 
idi Komisyona m üracaat eder ek bu gibi işler yapabileceğine dair ' 
göstere; ek ve pazarlığa girmek için bir ehJiyct Ycsikasr alacaktır . 

İsteklilerin pazarlığa başlamazdan bir !>ı!at cvYel Dcpozitolarını 
~Iu hasiplik veznesine yatırmış bulunacaklardır. vtJfıı11' 

Keı;fi ~örmek ve dnh::ı fa zla tafsilat alamk için Direktölüğüne ba.Ş 2()} 
bilcce~i ilan olunur. .<'2 ' 
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. yıl~ız bir.birini a ıyo 
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~~ nez; lbHY1DlYl$'ltlY11rmanoli'il yano saıra, ~~ 
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_IK_U.__.R?_1 U ___ llmllıila: Sayısı her 
yerde 

, 

CUmarteal 
9 Nisan 
1938 

Soqı: 

117 
URU sa ıfa 

Yeni roman ve müsabakalı 
eğ·lenceler 

Tafsnl<!ı'ta üç sayu'lfa D©l ırum o~@lc§l @~{l,!l\fllB fr1ı ~c 



Bataklıktan imparatoriçeliğe 
Yazan: KADIRCAN KAFLI 

Jsım uyad ıir.aua, 
hilum oı• 

Rus bozlnrtanndan Alrill• içlenne 'kadar umaam e11 •&yük paratoriuğuna 
biikiimdar ve generalreri pannnlanntla ~11atao bır kad1m11 bayab 

Romandan bir parça: 
Koridora, üst :kcnan tanııa YBıJJlPJl 

pt:ncarcdcn .ııolPa - n:y Wı ~ 
du. Burası ~an :ıyaUn!mJf ~ wc c1eDa 
bir kuyu gibi lllıım kmçt11. Derlıilerilıea 

nra mm~~ lrap'l.&ll ~ 
tJJnrı, ,kurt ıilıı• bn;, fiDex:;iıl ,,,aeıa 

tekmelemıı-' len ~

du. 
Gıt:t.ikçe lsq;g l zwr llmmnlir .içinde lıı:a

lm apa_. • ._.. 
pencereler a.-k ae>~.vanbL 

Gece iiledbw ~ ~ :aoderla 
ycrinl lloilamc !bir~ bP!ıyardıı. 
Gö7.lari 11.,.ıı ~ harada 1bidı:aç 
snat h'Jwlar '1lrem!DeıiDi aıtma urm eı 
biiyllk. ea ...,.,.th, et 'kalab•Mr l!f!"'b.r.bl

de dQiil. Hhwlln. Mrilmmtı :mıta ;girme
miş ormanlannda. tam jJDMwti)'le p!!IÇC 

ve dit lmvPeiinin hllüm oıa.ğu :ter-
de sqnacalrları1t. 

Vakit gece yarmm ~ 
Odn t IU""hlu tiirilMle 1lııeliilı: ilDeılik llanu-

5uyoıiarih: 

- iMDı:r.ala. 'Sen._ ı.w-ilcrıiie mr 
ka lüdil Oldmı! 

Gitmek için sabI1'817lnndıE;'lm Bl'zdircn 

ince bir kadın sesi cevap verdi: 
- Yanılıyorsun Aknçyos, ben her 

zamnn senin knnnıb! 

m1 n.nlam.ıyorsmı? ~ 
4a Oı:ımiymim ihCr :z:mma lmcamdlr 0-
:na iMpmayJ ~ Dklindiıa ibile ~ 

,iJWi-- -- . 1ıisa :tibtiidi: 
Awter.rmXilli~~'Beiiae-

:Bir ~ 41()...aiL 'Smns ]ıille b

dm llraaııfbl: 
- Ben al!lllla .Pi ~ .en!lc bD

.'hın:ma! -~J1i ~ ..... lk .... 
dar .ahlı'att. 

~ aıaı. Umr;mı ~"' 
:gidiyl!IU ~:: 

- .Al!tcrıyn&'• :bcmlyea gibi 
~ ~ ıBcll .ae etratm.1a Oa:ıii-

tir 
:nıyonnm. :rrmmııı•:. çimki 
ıeewueuem!ir.. 

Terjih qpiriHi'er'!-
Eihjin ~ ı-atW"" ~ yor

zımca 18P.Iİl ..-: 

- ........ ~........ ik.lM-

.a~.ri :ava - ...... ..-n? Ni= 
!:'in bir - &ti 6uia11•'! 

- Ymı:;wsiıı' t• • hF , ne de 
ayvı.,.... bııtııyaribı. ~ ıtlılamıyor-. 

ıChmı. u eiltpiia 1Cwsı5 mm• ]laptlğmı 
bili'~~ stai.; ı&lmee ba· 

1taı:ltea :gr.ti1L Sal --,,.. pğırdıtı 
ınman ıayt1an et ınmne ıfJdi. Ko
-ıcaman ]lir :maaaa 'bocta ~. J{IU't 

m1 'lkart.. .P.arca1a)'DICIY& 'lıılli1ar anamdan 

:rama e11afv+11m, ,ıı :acıyan -· lti-

11w1nf1-n ~ - .. Clo. lbmd abi1e. ııi6sllml bitire. 
enıaa 'bir~ eeai :hJprtilar. :)im! Eti iön&ne lllOyarltcD :bmayı Uırtü-

Genc bam ldba1m Jeocasmm boynu- :me :blc1L Prileyse iinclri lmrara<'1tktJ. 

ına clolftJll1', ona sOkuJı:nmtıı:: Kuannıcnk gilii ~Uyar hma .._ Fakat 
_ Yanılıyorsun s vgilim, seni zehir- k .. r .. onna vum vura sustıırdırm. 71nrhi-

liyorlar. Eğer hayntnndan seninle geçen nt iki knt yaptım. Su ver?"lesf de nvn 
znmanl:ınnı eıkmış olsa yC'mln ederim cl1>rt... Oto yanda Konito lJe Tf'odora 
ki, Mcrvt"mdcn farksız oJncnktım! Bırak saç sar.n geJmialıır. Avı yavnılan dıı oy-

- Knnm olman başka, sevm~n lın§- bu sözh•ri de l]nna inon! Seni sevmesem naıprlarlt1>n AnruılMVBVJ yPre dfl<•Ur-
lta! bunca yıl şı1 yokaıılh•~n katlanır mıy- m"tlPr mi. bıı~ı vavınınnrı! Fıonoi vP'l"f.-

dım? nen çirkin def;ilim; br>nden dahn ne ycti<>f!'flirı? Rıın IRr yef..ntW)'"f'1llR P'1öl - Anlrunıyomm. 

Erkeğin biraz boğuk olan ııesi lıırçm

Jetı: 

nz r.il•nl olı\İıhn· fnı>}dı>r ir.!ntln ~·prn•or- tnm o ıımuln bfr m•Jrın 'Jtı>fpcln~en bo--
lnr. Erke'klcr, kndrnlnrdn gUzclliktPJJ pa"'""'"' 0..tı>hlc pll ... 1{ l>1111ıık 01'111. 

Bu fevlrn'fidc c•Anlı, osk ve entrikn flo!u •nrihl rofllfllJI KUPlT~ ı:: .... ,•n•-.r1o.:ıq taktp edint~ 
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' 

Orman 
Mevzuu tahayyül 
edılmış bir eser, 
bır roman değıl; 

hak•ki vaK'aıar ın 
canh bir üsıupla 

yazılmış hıkayesi 

Q~smi v~sikalarft ve 
hususi malômatH 
dayanerBk yazan; 
1ananmış Aıman 

muharrirlerinden : 

Kurt Ştromayer 

Her hanği bir ve
saikle ormanıa.ra~ 
b~. arada batta 
görmemış kıs•mla· 
ra sığınarak vahşi· 
leşen, canavarja· 
şan adamların is
ledikleri tüyler ür
pertici cinayetler .. 

cinayetleri" l? 

Suç, suc üstüne 
Ormandaki haydut, önce 

bir hayalet gibi ortadan kay
boluyor. Derken kah şurada, 
kah burada ortaya çıkıyor. 
Birdenbire orman bir yerin
den tutuşuyor, yangının sira
yet etıneınesi için canla, baş· 
la uğratılırken, ba~ka bir yer
den bir silah sesi işitiliyor. 
Kur~un sıktığı yere varılınca
ya kadar, orman haydudu, 
ganimetiyle da!Y~ tepe tt.~mıl'
tır; yahut da herhangibir yeri 
siper almı~, orman memuru
nun izini ~ra .. tırmasını taras
ıuttadır. Ve ~rtesi f!\in ölii!ll 
tehrudi ya?.tlt bir me!ctu11 fYÖn
deriyor: "Ge""erece!f'c;in!" im
ZI\ yerin.de: "Yabaniler çetesi 
reisi" ·? 

Bu ha:vdu•l!\.nn baltalarile 
ağıv~lar devrili"·or, kur§un ses 
lerile hayvanlar kaçı~ yor, 
llorucular. orman memurları. 

candarma, bütün muhataza 
teşkilab peşlerinde.. Fakat 
onlar, kah batıl itikatlı yerli
leri esrarenP,"İz hareketlerle 
sindirerek, kah kendilerine 
yataklık eden a~ağılık met
renlerinin yat::ıtld!\.nnda sa
bahlıyarak, taki!> karsısında 
ga danıyorlar; sonra tekrar 
ortaya c::1Ycarrı.lc etrafı kasıp 
kavurmak, canlara hıymak 
üzere! 

Bu ikinci romanımıza: 
16 N tSANDA bn~layoruz 

4~1da twlJa; orman haydut-, etrarı 
kollı't·ara!< h:ılmm·ordo. A••:ıh:ı orman mc
nmr;ı "'llfıh ~cslnl 1 anıt~ mlytU'! Yukan
d~ sağda; orman mı•ınnru ı;lla.Jt M':fllnl 
lritmistl. Dt_or:ıaı dürblııiııl ;:;-~i:ılt•ıtle r;ö
til"."tıü: harılodo ~(ir. birr:ıclc lçlıt f'trııh 
~özd"n ;:;et:irdl ! • 



...4 -'1 Al•r:I A.a,u,,a.nc!!r'? / 
.B&Joda bir "4dınI.r bir erkt!'k ar•ıın-

daki lcıonUflDA: 
- Bnvrun hraı, Nflanru ne JWe 

J:oydunnuı. gördünüz mu? Yuk:ınya doğ 
.ru öyle kabarttınnıJ, öyle kabarttımuş, 
ki! Anlaırlan aklı pek havada! 

Erkek, böyle demenin sebebini araştı
rıyor: 

- Neden havada olsun? Bu, şimdi son 
modadır: rui- Mari Antuvanet1 

- Ya, öyle mi? Miri Antuvanet moda-
51, ha? Hani, ıu Fransızların kanlı ihti
lalinde kafası bap kesilen kraliçenin saç 
bisiınini 

0

taklid? Ukin, o güzel kadına 
yaptığc saç tuvaleti yakıpyordu; resim
Ieıinden belli r Ona 1l'yan frantızlar ace
le etmeyip bekleselerdi.de, onı.;n yerine, 
taklid saç tU\ıtletile bUsbütU.'l sakille
ıen bu Bravnın karısının k:ıfasını kes
ı.elerdi. 

T emizliyecek, Değil mi? 
- Haydı, çocuğum 1 Misafirimizin eU. 

ni öp, o da seni öpecek~ sonra git artı' 
ratl .. 

- Peki anne! 
Çocuk misafire doğru yürürken. bir· 

den bire annesine döndü: 
- Ama yatmadan evvel dadım beni y. 

kıyıp temizliyecek, değil mi~ 

- Esef etme. BeH <U otel 3ahibi ol
madan evvel 1wımaıdım ... 

- Bvet ama, borı hamal olnwldan 
evtHJl otel 8Ghibı idim. 

-~.,,-~.::·-T--:.~ 

Ctınba-:hane sahibi '[>{ııır•ıı eıı enuıt

yetıi 'l/Cf'C kotttll/OT. 

, 

- o{)iıcktör A meril:ıt:ula, cfeJıdinı otın·ım, bekleyin .• 

Şaka 
Evli, Evlenmit! 

Hapishane gardiyanı, meh~ulların ou
lunduğu bir kovuşun kapısından .dağı· 

T:yor: 
- 245 numaralı 1 Karınız gelmiş. gö· 

rll_tmek istiyor! . 
- Hangisi? 
- Hangisi mi? Karınız, diyorum! 
- Evet, .ama benim mahkumiyetim, 

cwll bulunduğu halde evlenmek madde· 
ifndcn!.. 

o 

Kısasa Kısas! 
İki .kadın, h.ıyti uzun nnun karşıJaı~ 

mımıpardı. Yeniden kar1da2tıldarı za· 
man, içlerind~n biri, diğerine ~öyle de· 
di: 

- Seni gördüğüme pek sevindim; fa. 
kat •en, fÖY~ az, bur: değil. adam akıllı 
ihtiyarlamıpın 1 

Diğeri, bu isnadın altında kalmadı; 

tatlr bir gülümseyişle, şu acı mulrabele
.,i yerleıtirdi: 

-Sahi mi? Ukin, ben de seni kati
yen tanıyamazdım; sen de o kadar değiı 
ımııtn ki 1 Ancak bundan on sene evvel 
giydiğin esvabdan senin sen olduğunu 
a.nla<!rm. 

7 İnci Uykudaydım? 
- Saat kaç? 
- Saatm kaç olduğunu 'bil:niyorum; 

geceleyin durmuş! 
- Kaçta durmuş acaba? 
- Bilseyiiim, hemen yeniden kurar-

Cım. Kaçta durduğunu bilm:k için kera
met aahibi olmak gerek: ben ) "akit bel 
kide i 11.:i uykudaydım 1. 

Sıcak Ve Soğuk! 
Bir şey lıilmiyorsam, :•ilmıyonını: 

cahilsem, cahilim! Bundan ne çıkar? Ben 
cehaletinden utanıp ôasıcak :S '.:al: ter 

dökenlerden decilinı ! 
- Peki, ama boyle cmlı;ıplııt devam 

lr surette ü~imek. buz gibi tn de dök
tiıt müvor mu size? 

- Ahmet dü.n kalbini bana verdf. 
- Dikkat et kırma ..ıao: Gcçaa 

,;ın benim klrdıimu söylemiJti. 

- Sofrada altı kişiyiz. se:-ı dıirt kl
.-ilik tatlr getirmişsin ... 

- Merak etme. akşama ka<Lır çocuk
lar tlbctte bir şey yaoarlar. ceıa vcnr. 
ve.,,eğe almayız .. 

Koca.Sinan 

...................... __ _ 
l~te, kıooa 

nın Sulcymaniyen • 
mn yüz sene etnWllf 
hali... - içi 
dı~ı da güzel, ~ • 
b tli oo eşsiz. 

Dahi mimar, 1* 
ccrnıii yaptırdığ• ~ 

• kit ancalc iyi btr • 
Mele olilıığunu aiJy • 
lüyor. llu söz on• 
s:mat 1.-ıtdret ini bi 
tıln o~~mcti ile g6a
tcrmiyor mu1. Si 
bıt cırcrin<üm 

• bir de Edi 
gil:::el bir eser 
ha mcyd.ana getir 
eli. Fakat omm W&-

Türk milletinin bugün andiği 
dahi • 

mımar 
Türk .dlhasmm önünde diz çöktüren 

"t'e kudretini asıriardan asıdar.ı intikal et- ~ 
tiren Koca Sinamn bugün ötUmllnün yıt

'GönUmUdür. 
Sinan iımi .zekSnm ihatası&:da nıdkil· 1 

Uta uf~dıfı bir küllün ifadesidir. ''8 l 
'cami, SO meaçid, SS medrese, 26 türbe, 
14 imaret, 3 bimarhane, S su y:>llan ve ke 
mert eri, 8 bilyıUlıc kCSprü, 17 kervansaray, 
33 saray, 6 mahzen, 32 hamam olmak ü
.urc 330 eseri vardır. Küçük ~..serler bu 
eayıya dahil değildir." diye bir kaç satır-
la bir kagıd Uzerinde tesbit edilen rakam
lar Sinanm yüksek sanat kudretini nasıl 
ifade eedbillr? 

Bunun içindir ki, Sinanı hila liyikiyle 
ve hak ICazandığı derecede anlamı~ de
ğıliz. 

Türh Tarih Kurumu tarihin bu hak· 
~ım vermek için Sinanı anhtmak vazi
iesini de Uzerine alınış bulunuyor. Ese
.rin ortaya koyacağı hakikatleri Fuad 
Köprülü şu satırlarla anlatıyor: 

''Şimdiye kadar Şarkta ve Carpte 
)llz.ılmıt bütün eserlerden istifade olun· 
mvıtar; l..Bkin itiraf etmeliyiL ki, bütün 
o eelü yaZJlar, tarihi tenkid bak:nundan 
~ İptidai ve sathidirler. Halbuki biz, Si· 
aa.nın bibyogratisini vücuda getirmek İ· 

çin, §İmdiye kadar istifade edilmit kay· 
na.ldarı sıkı bir tenkide tabi tuh\rak kul· 
landığımız gibi, aynca, ıimdiye kadar 
t.i,~ istifade odilmcmiı bir çok yeni kay
naklara da müracant ettik: Es!u edebi vf! 
tarihi eserlerden l:mşka, bir çok resmi ve
ıikalardnn (J\r~iv, tapu. ~vkaf ı;,-ri mah
keme kayıdiarı, v:ıkıfr.ameler ıibl} de ••-

tifade ottik. Ve böylece Sinanın hayatı 
hakkında t'mcliye kadar bilinmİ7en bir 
<;:ok teYlerİ me7dana çıkarmağa ve 1Hr 
~k yanlrtlan düzeltmeie imkin bulduk." 

Bu satırlar gösteriyor, ki Sinanin e-
5trleri gibi kendisi de hakkı tle tanmma
mıftır. Onun bir çok gizli kalmı!I listün
llilcleri vardır. 

Sanat tarihi bakımından Sinanı ve e
ıaerlerini tetkik edecek ikinci cild İstanbul 
Üniversitesi eslı::i profesörlerinden İstan
bul Fransı~ arkeoloji enstitib'i .direktörli 
profesör Albert Gabriel tarafından hazır
i?nryor. 

1ıte profeıöriln mütalealarından da 
lıir kac parça: 

" Sinanın adına bağlı abideler, Ana
doluya, Suriyeye ve Balkan memleketle· 
rine saçılmııtır. Fakat yalnız Edirne ve 
bilhaua lstanbulda Sinanın lt.>ınsil etliği 
XVJ ıncı asır Türk ekolünün bütün par
laklığı ve karakter kudreti görülüf'. h
tanbulcla genit lcompozisyontar teşkil eden · 
:;ultanların camileri yanmda mütevazi 
ıncsçidler, ufacık medreseler, mahalle çeı· 
ıneleri, çeıid çetid telakkilere cevap ver-en 
ve üstadm muhayyile kudretiri, amcle
leı İn ciddi ve tam tekniklerini tf'sdilc eden 
bütün bu eserler yükıolir. 

" ..• sathi ve ekseriyetle tarafgiranc 
bir tcdkikin sebcb olduğu yanhtfan dü
n·ltm" {e çıı1ışacağız.. 

.. _, bund"n başka Devlet arşivlerin -
den alın:ıcak ve ço!' elı<!mmiyetli ve ncfl"<l 
dilmemiş \•esikalar, bize b:ızı inşaat ma· 
h .l!erfoi aclım adını takip etn•cmize ve 

tcı•azzu olarak 
lamaya nıccbıırua. . ................... ,. ... . 

milti i,çiliğin rolünü, İ§çİnin Vi' Türk İfça 
teskilabntn y~sek varlığının bütün ""° 
~\t~ ile ortaya çılcmaıına fırsat verecelctir. 

'' Sinanın e.erleri bir !,üJ halinde ..-,. 
t •• ıea edildiği zaman, inp saMtinin Wiot 
vük munffakiyetlerinden biri olarak -"' 
;ü1ec:ek. ve bir adamın dehasile benııMr 
bir milletin zeval bulr.t :ı hasise ve mest
y~tlerini de iı:har ve teyid edecektir.'' 

'Ti.irk mimarisinin şahika" lannr ya 
ratan Sinanın hayatı şu: 

Kayserinin Kesi nahiyesinde Ağıma 
l:öyünde doğmuştu. Babası Abdülme 
nan adında bir köylü idi. Yirmi ilrl }-&fil 

kr.ciar köyünde kaldı. Bu yap geldiği 
ınan Rumelide olduğu gibi An'ldoluda 
Yeniçeri ocağına asker topla:nyordu. S 
naıı da bu v:ısıta ile Ka}'seridcn İstanbu 
geldi ve burada acemi oğlan olarak b 
ınü.tldet kaldı. Yavaş yav:ış Veni~crili 
yükseldi. Bir çok harplere gi ı ·i. YaYUS 
Selim ile Tcbrize. Mısıra gitti. Aske 
Sinan karşılaştığı her eseri tetkik ediyK 
Lazılarına hayran oluyor, bazılarının ka 
s ırlarmı buluyordu. tc:nd,. mnnar ol 
c;r;:usu uyanmı~tı. 

Kanuni zamanında BelgraJa, h'.ad 
Muhaca. Viyanaya yapılan seferler.de 
rnm, yalnu: kılıcı ile değil saruti ile 
lıi1met etmeğe başlamıştı. Köın~ler ya 
yor, Van göfünde işlemek üzere ge 
,~:i•;uda getiriyordu. 

Sinan .so \•aşmcla iken mimu b;ıp 
nmstu. Şch .. adc camiini 53, S<leyman 
vı O, S.ıltan Selimi de 81 y.t ın.dı y 
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müzelerinde 

Vahşi hayvanları ayak 
larına getiren Orfe 

Yazan: NDyazn Ahmet 

MliV' in ilunci salonunda~·ız. 
Burada bulunan eserler Milattan 

ycuı yti% sene e\'VCl yapılmış olup Me
nemende, Aydında, Midillide, Milfısta, 
Manisada, Ku~ adnsmdan getirilm~ 
Jerdir. 

Bu s:ılondn gördüğünüz her şey bir 
tarih sayıfnsıdır. miUisın bir köyünden 
l;Ctirilmiş ta5lar, mabut Hekat'a ithaf 
olunmuş kiiçük bir mabedin aksamı -

dil'. 
Salonda yer üz.erinde görülen bü -· 

yük nıoz:ıyik, Orfc'nin kıssuamı anla
tıyor. 1 

Mil!ittan evvel on üçUncU sırda ya
pdığı rivayet edilen Trakya. kralının 
yahut Apollonun oğlu Orf e, za.manm 

nı~tı. Koca mimar: 
-Süleymaniycyi yaptığım vakıt iyi 

bir amele, Şehzadeyi yaparken henüz çı
raktım, diyor. 

Sinan, Edirnedeki Sclimiy.:yi yaptığı 
•akıt sanatinin listadı olduğun~ı da itiraf 
etmektedir. 

Sanat taı ihinin ölmezler arasında ön 
ı;ah verdiği s:nanın bu şnheserini kendi-

lerine mal etmek istiyen Bulgar dostları
mız, dahi mimann yıldönlimü ~ünlerindc 
bu bahsi t;ızelcdilcr. Anastas Sarafof ad
lı bir yazıcı, Lalu adlı bir:ni Süleymaniye
nin yaratıcısı olnrak gösteriyor. 
Eğer bu I..alu, Sinanın yanında çalı§a

bilmiş ve Sclimiyenin bir taşını yerine 
koymak saadetine erişmişse onun kadar 

ı-astas Sarafo( da iftihar cd :bilir ve bu 
uindc duyğuyu herkes alkışlar. 
Türk Sinan ise bug>:in yalnız bizim de

il, tarihin, sanat:n insan znkfitının üstün 
ir varlığı olarak bütiin insanlığındır. Ve 
ıısanlık onun eserleri kar mnda daima 
ayğt ile cğilt~.:cktir. 

Niya:ıi Ahmed 

KURUN'UN 1 LAVESl 

en bUyUk musikieinası idi. 
Güzel sesi bUtün vahai hay"anları 

araklarma kapandırıyor, kan em n 
c:uınvnrlar onun sesi ile kuzu gibi 
boynu bükült birer hayvan oluyorlar
dı. 

Fakat gene en büyük kötüliıgü hay~ 
vanlard:ın görmüştü. Genç karısını 

yılan sokunca Orfe cehenneme gide
rek oradaki ilahları teshir ctmeğc baş
lrunıstı. 

llahlar: 

- Öiillerin hududunu aşmadan ev
vel dönilp arkana bakmaz isen karmı 
sana iad edeceğiz.. 

Dediler. li'nkat Orfe bu sözU dinle
medi ve karısını ancak bir dcl'a gör -
dükten sonra oğradığı keder onu bir 
serseri haline getirdi .. Bir gün vn.kti
le istihkar ettiği Trakya kızlan tarn
fmd:uı parçalanarak vücudu ortadan 
kaldınldı. 

Salonun mukabil tarafında mende
res Afanis:ısında bulunmu.s diğer bir 
mabedin aksa.mı gözüküyor. Burada, 
iyi ok atabilmeleri için sağ memeleri
ni kesen Amazonlarlarla Yunanlılnrm 
bir muharebesini seyrediyorsunuz. 

I11tc şu büyUk ı;ütun bin bir hadise
ye sahne o!muş mabedin sütunudur. 
Kim bilir kaç insan başı bu taşa çar
pa çarpa parçalanmıa, knç insan kanı 
ile yıkanmış. Daha ilerde Yunnnhlar
Ja Romalıların ilahların babası ve ma
betlerin en büyUğü tanın:m Jüpiter 
mabedinin aksamı ile karşı kal'§1ya 
geliyorswıuz. 

Yerde ikinci bir ınozayik .. Güzellik 
''C aşk ilahesi Vcnüs'ün oğlu ~km 
timsali Eros. 
1nsanhğın pençesinden kıu1.ulamn -

dığı aşk denen hn:rt.alığı !;OCuk ,·Ucu
dü ve clind ki ok ve yayla isle bu E -

-ra~•"-

~\\•n. ~~ ~ ~\.(n T~ 

tn\. Tisa\yede oturan ve ata. binmeıttc 
e§.Siz sayılan bu vahşi eairler da. 
ima yarısı insan \'e yarısı at olan mev
hum bir canavar şeklinde tasvir et -
mişlerdir. 

Buracıa ilk goze çarpan muazzam 
Sidamara. lfıhdidir. 33 sene e\rvel Kon
ya Ereğlisi civarında. eski adı Si da Mn
ra olan nnbar arasından getirilmiş. 

Vnktilc kUçü~ Asyada pek ziyade ta
nmmUm etmiş olan bir sınıf lfilıdin en 
büyük bir nUmunesidlr. 

I.Ahdin \ize.rinde ölü ile lrnnsı ve 
lnzlnr:ım, uçlarda Jüpiterin de oğulla
n DiyoskUr o.dı "terilen l\ostor ile 

J. Polloksi görüyorsunuz. BağWık Ye sa
mimiyet ifade eden bu iki kardeşin bi
ri atları za.ptctmekte, diğeri yumruk 
güreşinde mılhttret kazanmışlnrdı. 

Salonl:ırda en evvel göze çarpan 

büyük eserler değil, orada en küçük 
bir parça bile başlı başına dakikalar
ca seyredilebilecek vaziyette sahife 
ler dolusu yazı ya%llabileook değer • 
dedir. 

Üçüncti salonda daha birçok Sida. 
mada lfıhiUeri (*}, mezar kapılan1 
Sütun ve sütun başlıkları, yukarı sa
lona çıkan merdivenin iki tarafında 
Bizansın Ahırkap!daki me§hur Buko
lcon snrayında bulunmuş heybetli iki 
nrslan vardır. 

İkinci Todos ( 408 - 450) tarnfm
dan sahil surunun üstünde kurulan 
Bukoleon sarayı hayvan beykeııeri ve 
bir öküzü yere deviren bu grup ile 
süalU idi. lmpcretör Niscfor l!.,okas 
bu sarayda kendisine mahsus bir dai
re ve porfirden bir §3.dırvanla be.zen. 
miş avlu yaptırmıştı. 

Jan Tnimises 069 yılı 10 birincik!l. 
nun gecesi imperatonı öldürmek için 
tara.f tnrlan ile burada karaya. çık • 
mışt.ı. 

Daha birçok vukuata sahne olan 

snnı.ym kim bilir kaç sene kapl6Illl 
bekleyen yeleleri kabarmış nrslan, 
topraklara karışan muuznm saroyın 
yegfine habrasıdır. 

Arslanın önünde iki ziyaretçi Bu
kolcon sarayının tarihini konu§Uyor. 
}ardı. Biri yanındakine eöyle cilyordu: 

- Kim bilir, tnril1ln kaydedemediği 
daha neJcr olmuııtur o sarayda. Onla
rı, ·Sfenks gibi k8l"§mıızdn duran §U 

nrslnnda.n başka kimse bilmiyor .. 
ÖbürU iU\vc etti: 
- Dile gebre neler nnlatmnz.. de -

ğilmi ?.. · 

(*) Bıı Uihdin bir qi 1930 yılında 
.Afyonkıarahisarımn 32 J.,1omctre cc. 
nubwıd.a Şııhut kaaabasında bulutı • 
111U§tıı. Bu lahit m'llze müdürümü.: B. 
.Azi:itı nezareti alttnda Ankarayo 
na1do1unmu.ştur. Tck"'nCSi altı ,,c 'ka • 
pağı f ton ağırlujında olan lahit ı~o 
tnctre enimlc, 2,50 metre boyundıı t)C! 

1,"10 metro irtifaındadır. Bu Mlwfüt 
bulwımı~ ~ tıakJini mü:c müdü'TÜ B. 
A~ 11Şuhut kMabasında bulunan J4. 
hit) adlı C3miftdş rıftlatmokt.adır. 

AD\ KADER 
-----Yazan: 

Uiiyük Rus Hikaycc:si 
Ç~HOF 
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'Misaflıin hıırf'..mi kiliseye gitmek llzere MArlyn'yı 

da ynnına nldı. Çayıra inerken ikJsj de uendi. Alnbildi
ğinc açıklık Olgn'nm içini açıyor, M.Ariya dn clUsinde 
bir dost ruhu buluyordu. Giıne.n doğuyordu. Çayırın üs
tünde ve t(\ aş:ığılarda bir o.tmaca uyur gibi b'ilzülUyor
üıı; dc-rc·nhı üstünden ben Uz duman silinmcmJ.ııti; öte
ı:inde berisinde buhnr kütleleri kımıJJnyordu. Fakat 
dcr~nin knrı;ıı ynknsında tepede bir ateş tutUJJDUŞ gi
biydi: mııscnin camlan parıl parıl p:ırlayor ve nrui 
beyinin bahçesinden kopup gelen karga sesleıi ortalı

ğı tutuyordu. 
Mü riya ımlat.ıyordu: 
- Knynata neyse, ne. Fakat kaynana kötü. Bir te

vlyc kavgn. Ekinimiz bahar gelmeden tükendi; şimdi 
unu bakkaldan ahyoru~. Kan çıldırıyor, ~ok l'iyoı11unuz, 

diyor. 
Olga: - Güzel §Pkcıim, dişini sık. Hüner, bu

dur. Kitapta veli var, mevla atkllanl:ırın y:ırdımına ko
BBrınt~. Olgn'nın '>anzcder bir hali \•ardı; kan:ısındnki 
aöyledikço s6y1Uyor, hacca gider gibi :> Urüyordu. Hcr
kecıc bir kili..!ıe mensubu gibi, bir ~e}·lcr nnlnmadan 
yüksek sesle lncil okurdu. Bir cıeylcr anlamaz, fn1mt 
anladığı kndnrı gözlerine yw.ılar getirirdi. Allnhıı ina
nır, McryP..mc ln:ınır, Hnvarlye inanırdL DUnynda ne 
sııkmtıln:rn, ne ncmtılaro, hatU\ çı!ıtlara kem gfu:le 
bakılmammıı llizumuna lmnidl. Ha:>-vnnlara hor bakan
lara bila cezn verllecet'i kanaatinde idi. Bunlnrın mu
kaddes kitaplarda böyle yazılı olduğuna iman ediyordu. 
Bunlcrdan hatta hiç nnlamıynrnk bir ey okuduğu ~D
man yUzline bir balnYct, şefkat ve nur vı.ırurdu. 

Mfıriyn sordu: 

- Nerelisin? 
- Çolct.nndır Moskovn'da:>,m. Moııkovq'ya s~kiz ya-

gımd:ı. girmişim. 

Derenin kenarına geldiler .. Knrı;ı Jcıyuia \ıir kıı.dm 
tı0yunu~ordu. Müriyn hemen tnnıdr: 

- li:Itimiz Fiokla, dedi, bugUn arazi beyinin e,;n-

öc çalışacak, arsız, yırtlk bir 11eydir! 
F..smcr, s:ıçlnrı dağınık, henüz genç ve yeni 

)'C~en bir kJz gibi dimdik olan Fioldıı kendini dereye 

ettı ve mçnunnya ba§ladr. 
Her tarafına 6U sçratıyordu. 

Uuiyn teltrnrladı: 

- Yı:-'..ılt! •.• 
Dere~ i iğreti kirişler üz.erinden geçiyorlardı. Alt-

larında saf ve şo!Cıı.f suda gcnis o.lırilı barbunya balık-

ları manga mnn.t;a yiliüyor; suya doğru Ml"knn dall:ır
lla cbnemler p:ı.rlayordu. A~dan yuknnya doğru sı
tu, leziz bir hava geliyorou. Ne kndar tatlı bir sabah 
~ti idi. Ş:ıyct füli)'aÇ, kimselerin yakadan ntrunadıft 
korkun~ ihUyaç olmnsaydı 6U yer yllztlndo bayat ne 
~adar tnllı olacaktı! Fakat tate d&ıUp k6ye doğru bir 
~nkmnk bir akf:nm c\'Velki zalim Mhnelcri bUtUn ate
~lyle hnt:rl~m!lj"a ve ornda her taraftan kucaklnyor so.
~lnn bUtUn hattm göz nçıp kapaymcıya kadar uçup git

lnırfilnc yetip eh·crirdi ... 
ı mııseyc vardılar. :Mariya dalın ileri gitme[,'i göze 
elamıyarnk kapıda durdu, dua ttu\l&n saat dokur.da 
ı~almnyn ba:;lıldıb'1 lınldo o vn\:te kadar olsun bir yere 
'1\) illıtfp olummadı; hep O) akla durdu. 

Tnm inen okunmr<.~ h;ı:htdrğt mrad~ ıa.rnd b<:>yinfn 
U.nll<.'rinc b<>) az esvaplar gı~ inmi11. b~lnrma ı;cni.; ke· 

2 ------Çeviren: ---

Haydarr RufaJt 

narlı şapkalar geçirmiş iki kıziyle denizci esvaplı gUl
rt:nkh bir oğlruıdıın mürekkep nilcsi efradı (lerefzuhor 
etmiş ve halk hep birden onlara yol verir, yer verir bir 
vaziyet aJmı§lı. Olga onların iltimailc tecsstır duymuş, 

onla.nıı münevver, milmtaz, kibar şahı:ılyetler olduğuna 
htikmet.mişti, Mô.rlyn onlara snnki insan sınıfından dı
pn, ve ônlerlnden çekilmese kendilerini ~ğncyip Pze
cı•k birer ennnvarmıelnr gibi tiksinerek bakıyordu. 

Papaz, 'ltak.ur bir sesle mezamir okurken kadmm 
kulağında Mfı . .aria nnrnsı zonklnyor, ve kadını titrcti
.)"Ordu. 

-111-
Ko.n kocanın köye gcldlklcri haberi her tarafa ya

yılınışU. lbndet vaktinden BOnrn birçok 1:.imscler cvle
ıinP. uğradı. Bunlar cvli.t \•e ayallcrind<:u birinden bi
ı·i lfoskovn'd:ı çalışan ailelerdi. 

Bu ktyUn o'lruma yazına öğrenen ı.;ocukları hep 
'P.loakova'ya gönderilir, onlar orad:ı lokantalara, otelle
re garson yazdırılırdı: nasıl hi derenin karşı yak:uımda
ki köy de ekmekr,i yeilff tlrirdl. Bu }'ıllardan ,.e yıllnr
danbcri böyle idi. Rivayete güre daha ee:uc~t usum cn

ri iken bunların köylerinden htı.ıa ismi yil.dolunroı Liri 
'Moskova klüpleıinden birinde metrdotel olmuş v ma
iyetine hep ken<li köylUlerlni nlmıştır. Onlnr da serpi

lip yeti§ince köye aknlb:ılarm:ı. haber gönderip dağıl
dd:lan muht lif meyhanelere, otcllcro akmbalıırm.ı aı
mı:jlıır. O zamandanbcri köy gnrson hizmetleri iı:in nlenı 
olmu~tu. 

Şimdi hn.stn olan Nikoln bu suretle dnha on bir ynş
l:ınndn iken Moskovaya gölUrlllmUş. Şimdi cvl<'ıine do
lılnlar içinde kendi.Sini Moskovayo. getirtip Y"rle>r.tirc
nin :ıilcsl efradına diyordu ki: 

- O ha.na ekmek vermiştir, iş sn.lıibi cıtmietir. O
nun ömrilno geceli gündüzlU dun ctzem yeridir. nen r:e 
o!dı.nnsa onun sayesinde oldum. 

O uıtin lm~kord~l olın bir ihtiynr lı:adm ce~ap 

\'Ordi: 
- Ah, )'3\'l'Umdnn hiç bir haber yok, adı sanı tı:ıt-

tı • 
- Bu lu,"5 iyi bir loknnt.adn ı;alıGıyordu. Şimdi Mos-

1 <'Va yakinlcri.ııdc bir bnhı;edc iıdcdiğini du}·dum. lbti
y:ırlach ! ESkidPn yru: mcvslmind günde on nıbleyc 
kadnr h:ık ettij;i olurdu. Fnknt sonra sonra her şc)i düş
tü. ~imdi hanya yoruluyor gibidir. 

Genç ve ihtiyar kadınlar misafirin nynklarmdaki 
fi.itr botlara, soluk ylitlinc bnktılnr ve yeis ilo: 

- Sen artık kıwınıunaısın. w.man değişti... dedi
ler. Herltes kızını okcadı .. Çocuk onunu bitirmi~i. ufak, 
nahif bir ynpıda. idi ve nihn:7Ct yüdisinde snnılırdı. Bol 
gline{itc knmrmtş, ençl:ırı iri kcsllmemiş, rengi ntık 
uzun gömlekler giyen köyün kızlan ~·nnmda o, iri kara 
gözleri ne, eaçlarmC!n kırmttı şcrHI ile, tuhaf bir mnn
ınra teşkil cdiyOT', tarlalnrda tutulup şu köy evine gc

tirllmiş kUçürek bir hayvanı nndınyordu. 
Annesi lam muhabbetle dolu gözlC'rlc bakarnk. cu

nır ile: 
- Okunu\ yal"J'lla bilir, : dedi. Ve c;antawıdan İncil 

t'lkıırrp ~nğnn eline eün~ıı·a.nık - oku, hanımlar din

Ji~>P.N'kler, dedi. 
Eski, ağır, dPrl knph, k' lcri po~umu§, kirli bir 

cilt ... Evin Iı:inl p:ıpa21nr bns:nt!J gibi bir koku neı;rcdi

''orou. Yavrucuk kaşlnrmı ~ uk3rr kaldırarnk maknm 
ile okuınaya ba§ladı: ( Dcıxmıt var.) 

: ................................ ~ 
1 Dün ve 
ı Yaren 
= 'fercUme 
~ li Ulllyatı 
i 
: 7 seri Uzerindc 

E tertip edilmiş oJRn 1 
~ 65 dltt-0n ibaret 1Jn 1 kilt.üııhancdc bilgi· 
: ııb.i gen~..ıcuııck 1 
: husu ıncln ldzım o- İ 
E ineni ctlcbt, fenni, İl 
f vo ilmi bUtün JnC\'-

E xuhıra U>nııts ohm· 
i muştur. Ulrind sc-
~ rlyi birden alıı.nln
i r t}t lira :l3 ku-
; l'UŞ ikram edilir; 
i \'C 2 lira 32 knnıı:: . . 
i peşin nhnnra.k ka· 
İ lnm nyda bh'cr li· 
: ı·nd:ın ''ercsi) o bı
ı i mlabr. 1 
E lkind scıi1·i bir- 1 
$ '1<m runnln ı·n 1 lira 1 
f 30 knruş l rıuu c- İ 
~ dllir; 'c 2 lira ZO : 
E kuruş ı•e~in alma- i 
~ rnk lm!ıuu n ·c]n. 5 
~ t eı• lirndnn \~re· i 
~ iye tırl'nl ıl11'. İ 
~ t çU1wU t;CriJ1 bir- i 
E (ıcn ru. n1nm. ı 11- ı' 
~ rn. 22 kuru~ lkrrun 
i oolllr; (' 2 lira 88 
~ Jmnış pcşln nlrnn- 1 
E rnk knlnnı ny<ln • 

~ i ı er liradıı.ıı rnre- : 
~ ~iye bır kılır. i 
i J> rdilncll seriyi c 
: bJrc:lcn nll\nlnra 1 ! 
l Iiı·n 22 lrnrıı~ ik- ı= 
E rnm c-..cUUı•; Ye 2 ll-
! ı·a :36 kuruş pcşhı : : ! :ı\ınn rn k knltun ay• i 
! dn 1 er lirn<lnn ''c- E 
~ ·~~iye hırnluht'. 1 
f Beş:lnd serili bir- 5 
f <Jen alaıılnrn 1 lira İ 
: :;9 kuru:- lkrn.m c- i 
ı • ' i tllllr; ''C 2 Ura 00 1 
i kuru peşin ı\Jm•- ı : 
i rn'k ı·ıılımı •l da E 
İ ı ~ı· lirndnn Ye.re· 1 
E Biye hırB.luln•. 

İ ~ATIŞ \"}-;Rt 
1 ' 
: AD lmrn Cnc.l<letd 

1 VAKiT l·ul'(bı 
............... - ................. , 



ÇWe ~Japon kwntleri ar-
U-dıa. Çlnl1er ,.. ~ çete tq. 

kil etmltdr· ... 
çet.ler Japon pr
ftbonlanr..a hü
cum eclenık nker 

.. Abit1eri .. ·-
ı.,oıtar. Çia ---
-rflı•hlr aepet• 
tli1 bir ...... Wr 

Japoa asllcrillll e lir tutup gedre -
cek ~ 7 cfolar. ,... 1 ,. bdar 

abltler jpn u dolar, bir J•poa .. -
aerall lçia 31 dG1ar mliklfal wrilece-

fini Db etmit*· 
.. mitralylıs ee .... eııts edilen 

t.it u,,aı-eye 500 dolar, bir cemiye 
40,000 clolar weriJeaktlr. 

Bu emirname. Çin çetelerini_ 1eniden 
harekete getirmipr. 

Kumar Kaiıtlan Ozerine 
:Yazılan Vasiyetnameler 

tngilt~rede :a:en
fiıı bir fabrika -
tllr lSldUkten aon
ra ihtiyar olan 
ı:enlln bntmm 
ekleri kiST Olmuf
tur. 

Ha.tabkh olan 
bu ihtiyııt kadm. tlttl1en e1teri 16y-
1emiyen dili ve ~rmiyen gSderi 
jJe YUiyetume yuamıyacalmt anla -
ymca, mirasçı olarak brrakacafl hmm 
•t ôrabasile bir avukat ç~ğıranıtır. 
Avukat ihtiyar kadının 8!'ZUsunu ye -
tine getirmek için, çok ent~reun bir 
vasiyetname usulü tevk!f etmıttir. 

tki deste oyun kiğıdı al:?trmış, bu 
kijıtlardan bir kıunının üzer:ne ihti -
yann bırakacağı mirntan, diğer 1ns -
mın üzerine de mirasçılann isimlerini 
yuml§tır. 

EJlerl titriyen dili söylemh-en ihti 
yar kadına kumar kağıdı gibi bu ka
l;ıtlu bil'er, birer çektirilmi~tir. Bu 
suretle miraalar taksim olunmuştur. 

Tevfik Neaün Paşamn 
Nifanlıaı 

t'iyanada bir lokantacmm kızı olan 
17 yqmdald Mariye Yenlmer ~
lerde ölen 14mrlı ı.enğin Tevfik Ne -
8İm paşa ile ntpnlanmıştı. 

Tevflk Nesim papnm ölmeaile Vi -
,._ya, babalmm ya111D& dönen genç 
kızla gueteclJıer koD1J11D.Uftur. 

lıfarlye, gtmdiden 80IU'a ıııenğin, hat
ta. pNM daM ola yqlı bir adama 
.....,.._. lllttm~ Jsadine gö-
•..O• fi a'c l&hDlt WrJaip ev -
Jı) ... ~ ~ s6~leınt tir. 

Sevgililerin· nikahtan evvel 
en 

hang· 
kazlardan mirasa 

sahip olacak 
Hem etıeaoell ..._ «e ...... 1* 11&

dlae aeoea Mfta. l'aM •lllı-..,elırllll 
clddl bir 9llNtte ...... •Dl•• ur • •
cUaeJI ... .,.,,. ; 

1911 .. Albert ........ " Huri K.ı.. 
bert_....lki-...aa's ·>iciaPa
riste )'Vleladller. • -.. 4la ........ 
zel IDaclet Selo ve llanel l8llel Wm
lerimle iki paç kııda tan ........ Al -
bert ~ile, Baarl de llane1 qe p
bucall .._ ............ ~ 81\'

daya lllla1&p etmeli P 
3 

J it ~ al
pnJdJk ....... ~ ._.,. cllıt 

genç m.....- bnrma ftl'lllll)ardı i
cap eıilea nrıtll ~ bafh-• 
~ lcrm talep .... ve her 
şey yolunda attmei• batlanultı. 

Niklh gllalerialn arefulnde iki &Jet 

ilk sevdalal'lmn Jaftl yavq IUlml by
bettlğlal limdl her lıılrlıae dlierinbı nl
pnlım daha enlbeU ~ blribi
rine ammm itiraf ~- Bu -
nun tızertae bir ..,.U Jrafa patlattıktan 
aonra nlhayet 1Rı latlblrlDl Ud Jladwna -
sele de açmağa mv ~ llad
mazeller nlpnlılarmıa iN Jaillellrl lllUr 
ifitmes ltendilerinbı de aJlll illa w D
naatta olduklarmı eler 11qaPl!I..,. aft.. 
badelesi kabil olursa kendilerini fe'Vb-
lide bahtiyar added«>ceklerini söylemiş

lerdir. 
Fakat içlerinden hiç birisi artık vakit 

geçirmek bıtemiyordu. Belki de Mad -
mazeller nişanhlarmm bu yeni sevdala
rmm yeni izbınameler almmcıya kadar 
geçmesinden korkuyorlardL Bunun icin 
ertesi gün nikih memurluğu humnına 
gittikleri vakit udece Madmazellenn 
ialmleri ve mevkı1eri değiştiribnekle 

iktifa ~ilmlş, arzulan veçhlle nfklhlan 
ktyılmr,tı. 

iki çift handan sonra lhenkli bir ha
yat geçirmcğe ba.qlamı§larclı. Yaptıkları 
iki katb 1ahtekartrk aktllarmdan bile 
ge~miyordU. Eğer bir mtlddet evvel 
Sinkler ölmese idi muhakkak bu sahte
klrtık d vam edip gidecektL Fakat o -
ne vefatnıdao sonra kadmlardan bPr 
ikisi de hakUd mirasçnım kerıdiai olduğu
nu iddia etmeğe talkrşmışlardır. 

Bu lıldlle Parla avukatlarının eid • 
detle alakasını celbetınit ve hukukçu
lan leh ve aleyhte olmak üzere ikiye a
)1l'JDlitır. Blr kısmı, Fransız kanunları
na IÖl'A Siııkler'm Jıaldld olarak Marael 
ne evlendiğini DikAlt memuru ııuzunın
da alacağı lmm iamiaia Kblet olduiunu 
aoylemeaiakl bit bit bikn:ıil olaımya.ea -

ğ.nu Jddla edl7orlu; dljer hü~ 
da bunun tam ~ .,_ .Ut~veU.f'• 

vaıi8intn yabm nlllll dairellİllde llmW 
IÖylecllll karDau .UnhaŞR' ~ 
ileriye ltlrlyOl'lar. 

Ş'1Ddl bir lt.dtadaDberi Parie lıWlaoi 
lerl bu kani* da•JI a&mıle .....,_ 
m1glardır. Bakalım •Unazeah mlrum ha• 

kiki varili - .... , .. 

Yaza hazırlık mı 
Ha)'ır; bena kıştan reni tıkmM 

ya başladığımız mcvsim<le bayan, 
Kallferntra plAJtarmda deabe gl· 
rlror. 

Makaim Görki'nin 
"Kahraman" ı Oldü 

Geçen sene ölen methur Rus edibi 
Mak•im Gorıiuin "'Anne .. .romanı e -
aerleriııin en mqharlanndan biFidir· 

Bu romanda kahıuıaDlardaıı biri 
olu ve Gwgi eöhretlncle yqatan işçi 
kadıa Ana Krilovnazalotova.. bUtUn 
balJml bllytik 1;rir hUnnet ve aempati
si vardı, ç8ııkü llerkes. romanda tarif 
eclilea (kahraınaıı) oldujunu ve Mak
ıim G9rpun bu 1wlmı nımanında 
ölmez bir halde 7apttıpu biliyorl&l\o 
nue. ftt. bU Ckahramaıı) kadm geçen 
hafı. llft)~ıı öbnüstül'. 

•• , -- ~~a.L a y )· 4t::ı.k 
be nı lt ·ı~ l bir boks müsabakr..emın 

hP Zirlıklariy le meııgul: Nevyorkt.ı mı, 
yo~sa fik".~;Jda mı y:ıpılacPğı hcmiz 
kE :ienk ı 1: "l ı dm yaı!, fakt.t her hal
de- ı' ~, } r· :ı "'.t : 3 ••1a .. a!• cıhı:t bu maç, 
t:s'd dünya şampiyonu Alınan M:ılr 

Şmelingle şimdiki dünya şampi. onu 
zenci Co Luisi karşılaştıracaktır. Ev -
ve!ce C'!k Ş:-rl·iye yeni'crek t"ti.ıı"a 

şampiyonluğunu eliuden karıran Al -
ınan, bu k~da.pna neticeainde ıanıpi
yonluk kemerini tekrar kuşanabilece

jini umuyor. 
~nci pmpiyonla kar§Jlqmadan, Al

man son bir tecrübeve daha tabi tutu -
ıı:ıcakbr. Amerikalı Stev Dwlaala rum • 
rukla.şa. •al trr. Bu karşılaşma, 16 nisan
da Hamburgta Hanz.?aten denilen holde 
yapılacaktır. Aynı tarihte Alma larm 
1kJnci ağır aik.let yumıııkçuau Valter 
Nonel de. cenubi Anierikalı Ben Furd-

diğı 
Coe L u.i. mi, galatı Şmeling mi? 

la yumruk ölçtifecektir· Bu Alman, ev
velce Şmelinge yenilmiftir; buna rağ -
men, beyenilen b'..r boPördUr. 

Şmeling, karşılaşa.cağı Amerikalının 

tehlikeli bir rakip olduğuna kanidir ve 
onu yenerek, şimdiki şampiyonla kar • 
şılaşmaya yol IJulmaiı istecUğiodea, işe 
ehemmiyet vermektedir; ona göre bo -
yuna antrenmanla ~&rapıaktadır. Ge
rek Şmeling, gerek Menaceri Maks Ma.
hon, evvelce Amerikada SteY Dudum 
dövtlemeeine ıahit olduldannclan, onun 
usulünü müşahedeye dayanarak bilmek
tedirler. Dolayısiyle rakip hakkında e -
sasJıca bir J•:ınaat edinmiş bulunuyor -
lar; üstelik, Amerikalının, gördükleri 
zamandanberi daha ustalaştığını da u -
nutmıyarak ! Şmeling kendisi, bu Ame
rikalının, zenci ~ampiyon hariç olarak, 
son senelerde kendileriyle yumrukla~ı
ğı boksörlerin en tehlikrlisi olacağı ka
naatini açığa vurmuştur ki, bı: da de -
vüş tarihinin ehemmiyetini :ırtırıcı ea
yıl ma 1ctadır. 

lngıliz spor hayatında olduğu gibi, 
Anıı::ı 1kan spor hayatında da bütün nui
him hadiselerde bahse girişler bilhas. 
sa hararetlenir, kayde değer rol oynar. 
Zencile Alman arasındaki maçın Ame -
rikanın iki şehrinden hangisinde yapıla
cağının daha belli olmamasına rağmen, 
Okyanusun ötesinde bu noktadan faa -
lıyet şim !iden almış. yürümüştür. Şim
dıden bahse girenler vardır. Bu d ... bu 
manı Amerikada spor alAkalılarm ne 
kadar enteresan bulduklarma delildir. 
Diğer taraftan Alınanlar da kendile -
riı den birinin ea.mpiyoD olm&amı can -
dan istemekle beraber, onlar, bahse Jir
mc'•t" Amerikalılardan çok daha geri • 
de irl'!l'! 

• N vyork dev'et ga1'Eltesi", "Ço Lui11-
le .M,akı "ma da·r ilk akial r .. •lev-

.... '* ,. 111 f'Ot 18, u ·
da fJbpda llm 'I\ sdn blilll•lil 
f& bulrlamrlrılll, .,.la ftktl1ll 
cUUl ,_ . ... .... 
4latr =ataırh• kaJıtedlldi; R ..... , .. 1'""'• ........ 1111' 
.... Ot 1 .... leWBe lfldellcUr. 

--- iltiıuıt etUtl ............ 
kımlan, tüil ftlllllf 6ıf1Wlr; ..... 
am""I Od ~ blı.li.rdUIWI 
aydarclır. Banmda beraber, Lallla 
riz clerecede ta:emmül ettiği, keDClll 
itimat 'b..ıendip liatili A .... n 

niyle vaktiyle yaptığı ilk maıPJQlll 
Uibiyethıin &CDlllll çıkarablleaeji 
atini belirtmektedir.,. Böyle diyen 
Nevyork gazetesi, baha.e giri..,.... 
boks maçının neticesine asli. 
olmadıjma ip.retle, neticenin llW 
muhasmım yumruklarında saklı 
ğunu da yazıyor. 

Almanlar, ağır siklet 
şampiyonlutunu tekrar ele nc:inlllllt 
çin Maks Şme1ingin ~hamda hiç 
hesiz en iyi silaha sahip ol4tıkJlıri' 
nHtiadedirler. Şınelins. evvellr cif 
kere Co Luiae karşı üatüalilldd 
termemiş, f evkallde tutulan bu 
rün zafer yoluna, onu nakavt 
etınekle set çekmemiş miydi! Bit 
barla ikinci karttla~manm eekl 
dünya şanıpiyonunun şimdiki 
şampiyonuna karşı kesdirici bir 
elde edeceği pek yerinde olarak 
katılamaz 

Bu arada, Alman boksör Adolf 
zerin şimdiye ka<larki yarı ağır 
dünya şampiyonu Belçikalı Gu8t&Y 
tu geç~nde Berlinde yenerek, f8ID: 
luğu kazanmasından da bahseden 
manlar. Alman oolts sporunun bö 
dücya şampiyonluğu temın 
de övünüyor, böbürleniyorlar! V• 
da.yana,.ak, Almanyanın yakın 
da diğer bir dünya pmpiyonluğu ı 
tihar edeceği imkansız olma 
demvuruyorlar; yani Maka Ş 
ağır aiklet şampiyonluğiyle ! ? 

7 Nisanda. Almanyada ehe•ll 
başka bir maç da yapılarak, 
Sporsarayuıda. orta siklet dünya 
piyonluğu maçmda. şi.ındiki 

Fransız Tdne ile ona meydan 
Alman Yosef Besselman karii 
ringe çıkUU§lardır; bu Alman 
de Almanlar gayet mükemmel 
vaziyette buluyorlardı. 

Netl(ıe olarak, Almanyada 
J'1llldan çok py beklenildlfiııi ve 
profeuiyonel boks aporunua 
yumrukla.ta gUvendlğini, orta: 
yorJar! "· 
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m\lwaceai aon hafta içeriainde öldü. MihTacelu araaında 

Kı• tıılıt ......, hWcri ile ~eçen gün 

~rilmiıti: 
''Patyala mihracesi dün ölmü§tÜr." 
Bu bir satı.r haberin arkasında debde· 

be-li bin bir gt ce masallarından iri kapa· 
yordu. 
Patyale mihracesinin ismi, Avrupada, 

1ıevahate çıkarhen vapurun y:ırıcını tutan 
diye kalmıştır. Bunun ktdar, dün
en zengin adamı unvanı da onun 

•tnginliğini göstermiye kafidir. 

kendisine hususi bir mahiyet ..:erilen Patiyala mihracesi es
ki Şarkınananelerine Avrupa edep ve erkanını karqtırmq 
bir zatti. Bu yazıda mihracenin 1Je bütün mihracelerin 
Hindiatanda ne gibi bir karalıter göstermeğe mecbur ol
duklarını okuyacaksınız. 

Dünyanın en zen
ğin adamı öldü ... 

Patyala mihracesi hakikaten, dünyanın 
ıengin adamı sayılırdı. Bu Hind pren

amin senelik geliri bizim paramızla 100 
yon lira kadar tutarmış ... 

Seyahata çıkarken geminin y:ırısını m:ı· 
eti ile işgal eden, saraymclıVi havuzla· 

er giın mukaddes Ganj nehirinden su 
ttarak doldurtan bu mihrace en kıy
tli hazinelerden birine sahioti. Sarayı 

en muhteşem saraylarından 

MiHRACE NEDiR? 

Hindistanm bu peri masalı gibi esı ••• 
~z §ahsiyetleri kimlerdir? İngiliz ha· 

yeti altında olan memle'<'!tlerindeki 
yeti eri nedir? 
Mihrace" Hind lisanında (büyük 

-1) demektir. Bunlar, İngilizlerin mem· • 
ti hakimiyetleri altına almad .. n evvel, 
katen birer kraldr ve yliz milyonlar

a Hinlinin yaşadıgı toprakları iste-
eri gibi idare ederlerdi. 
kat, Hindistan İngilterenin eline gl"Ç 

en sonra, mihracelerin (büyiik kral· 
rı) yalnız isimlerinde kaıırrştır. Mih 
nin istediği gibi yaşamağa hakkı var· 
yalnrz, İngilizlerin kanununu boz
k sartile. Mihracenin büyiik saray-

lan, kıymetli taş hazineleri ve memleke· 
tin gelirlerinden muayyen bir hissesi var
ciır. Bununla hazinesini doldurur; fakat, 
t..?baası üzerinde hiç bir haki:rıiyeti yok
tur; l ngilizlerin tasvibi olmadıl:ça hiç bir 
harekette bulunamaz; fngilterenin bü
tün tekliflerini kabule mecburdur. hatta 
İngilizlerin istediğini meml.:ketinc ka· 

hul ettirmek vazHesinded'r. 
Hindistancla 500 kadar mıhrnce var

<•ır. Fakat, bunların hepsi arn~ mevkide 
değildir. Bir yere gittikleri za"Tian bazı
l::ırının şerefine 5 pare top atılır, bazıla· 
rının 11, bazılarının 17, bazılarının da 

21. 
Müslüman lıind prenslerine de "Na· 

\'.ıb" ismi verilir. Mihracelerin kanlarına 
ve kızlarına (Maharane) denildiği halde, 
No:vabların kanları "Begı:im" ısmini a· 
lır. 

Agahan. Hindistanın en mel?hur mih· 
n.:esidir. Mevki itibarile en ) üksek de
recede bır mihrace olmamakl:ı beraber, 
Hind ve Arab müslümanlan tizerinde en 
faıda niifuzu olan bir adamdır. 

Mc§hur Fransız muharrirlerınden Mo· 
ris Bares anlatır: 

"Bir gün l"ilistin.cle, ismaili kahiles'n· 
dc:r. Ara.blarla berabermiş. Arablardan bi· 

l i birarıılık kalkıyor ve bir resme karsı 

}>erkesi adeta itahi ihtiramat-ı davet e
diyor. 
Agahanı Avrupadan tanıyan oris Ba-

rn: 
- A 1 diye bağırıyor. Agaırnn bu 1 
Ve onu bilhassa at yarışların.da ve ku· 

maJ masaları başında gördüğünü anlatr 
yor 

Bunun :izerine Arablar: 
- Tabii, diyorlar. Allahın da. ara sıra 

cglcnmiye hakkı yok mu? 
Arabların Allah gibi tanıdıkları Aga

h.mm bu nüfuzu, Peygamberin damadı 
Alinin ahfadından olmasıdır. 1 marn Ali· 
ııiıı sülalesinden gelen Agahan. onlarca, 
t.i nah işlemez bir adamdır ... 

Agahan, mihracelerin içinde, hayatını 

er. fazla Avnıpada geçiren oliugu iı;in, 

I '..ntpalılar üzerindeki niifu ... u da bü· 
yuk tiır. 

'f\'\)\\\ ~~ '~~"'~~\\ 
şaheser yaratan 

adam 
Greta Garbonun Sevgilisi 

için Böyle Diyorlar 

iki defa evlenen 
Stokovski ni-

. çin ikisinde de 
mes'ut olamadı 

Yirmi altı yaşında ve yakışıklı bir 
g<'ı1C"', umumi hal'pten evvel Amcriknya 
g~mit:.i. Cebinde meteliği olmıyan bu 
gı>ncin adı Stokovski'dir. En büyük ser
mayesi, isminin etrafında toplanan 
J:Öhretı idi. Musikişinas olan Stokovski 
fc\.-kalMe keman çalıyor; piyanoda da 
isterse muvaffak olabiliyordu. Ameri -
kada S('yyar bir musiki heyetine girdi 
\'c geni§ Amerika topraklarmda bucak, 
bucak dolaşmaya başladı. Çok az bir 
müddet içinde Amerikada da şöhret 

yaptı. Para kazanmağa başladı. 
Çunkü, lngiltercdc Oksford ünivcrsi

tcsihi bitirdikten başl,a, Berlin ve Pa
riste musiki tahsil etmişti. 

ı:i<'yyar bir nıusikisinns olurıı.k ~cy:ı. -
hnt ettiği sıralarda kemanı ile bütün 

Fladelfiyayı kendine meclfıp kılar. ~5 

yıl evvel çıkan bir Flndclfiya gazetesin
de onun h:ıkkında şu satırlar ynzılmıı;:
tır: 

F'lacldf iy!.l11ın biltıin 1;adıııları Sto • 
1.oı 1.iyi s vtııcğe ba§lanıışlardır.,, 

Bittabi bütün bir memleket kadınını 
kcndınc meclup edecek kadnr güzC'l \'O 

müstait olan Stokovskinin istikbali çok 
p:ı .. lnk olacağı şüphesizdi. Fakat böyle 
olmadı. l<arşmına çıkan hır kadın bü -
yük sanatkarın hayatında bir dönüm 
noktası oldu. 

Çalı13tığı orkeslı anın diı·ijanı Sto -
kovskiye bir gün şöyle dedi: 

- " Siz deli misiniz?. Bu kadınla ev
leneceğiniz. Şayet bir hakikat ise kon
fK'rlerimize ı:ıimden sonra hiç bir kadın 
gelmıyccektir.,, 

Genç Stokovski bu sözler kru"Jırında 
boynunu büktü: V(> bir kaç dakika dü -
ı;ündiiklen sonra: 

- Evet, e\·h·neceğim., diye cevap 
\'crm ·klen başka bir scy y:ıparrıadı .. 
Hntt.ı. u~rni orkestrada çal113an scvgili
sı ile 24 saat cvvE>l düğünlcı inin yapıl· 
dı~ım d:ı ilave etti. 

Seyyar orkestra bask:ı bir ı:ıelm.• nak· 
lclliği zaman. f'tokovslti «>vli olduğu -
nun gizlenmesi icap edect•ğini takdir et-

•'dt.T "IA'\""l'\~"\~ 'm"\la\'w..\'U\aM. "'-~ 
Ame.n\~.a \•.ad\n\anımı. me.c\~"'o\~t.\\ U"J• 
bo'.madı. Gene kanın i\c Ü<$ ~\\bu suret.
le yaşadılar. Ne kadın, ne de erkek ev
li olduklarını başkalnrına söyleiiic:Uen, 
yalnız evlerinde karı l:oca hayatı geçi· 
riyorlardı. 

• Günler, aylar bu şekilde devam eder. 
ken Stokovskinin kar§ısına başka bir 
·kadın çıktı. Bu kadın musiki§inası 
milyonerler arasına kattı .. 

St.okovski musiki heyeti arkada§lan
nın önünde, ayak üzeri.elindeki kemanı
nı l.Dletirken, salonun bir köşesinde her 
ge« aynı masada oturan genç bir ka
dın, .rrıütcmadiyen gözlerini onun göz • 
)erine dikmi~ bakıyol'du. 
Çok sarı saçlı, daima yalnız ve gii?..el o

lan bu kadmm kim olduğunu sanall<fir 
bir türlü öğrenemiyordu. Bir gün. Ame
rikanın mc~hur cnıiüstri sennaycdarla
nndan Mister Cor.son'dan bir da\'ltna -
me aldı. Consonlar Amcrikada kimyaya 
müteallık endüstri i~lcri yapan büyiik 
bir aile idiler, Ccnç adam. bu davet ü -
zcrjne, Consonnn snrayma gitti, kr.pıda 
s~rı sııçlı kadın t 1rnfmd:ın !mı Aıl:ınclı. 

Mister Consonla on dakika kadar ko
nuştular \'C meşhur milyoner hiç tcı l'd
dütsüz, kızının Stokovski tarafından ha
yat arkad:ıslığına kabul edilip cdilmi -
ycccğini sordu. 

füz daha baba~ının Lıyatındn birlrnç 
milyona Eahipti. Stokovski bu t<:ltlife 
derhal müsbct cevap ve:l'di. M:ı:unnfıh, 
karısiylca ayrılabilmesi ic:in birknc müş
kül mani karsısında bulunduğunu söy-
ledi. • 

Mılyoner. bu müşküllc::-in k<'ndi avu
kntı t~rafmdan <'Ok ko'nylıkla h llolu
nabileceğhıi .. ,'iyliyı>ı ek StokoYsk:yi tat
min etti.. 

Birkaç haft~ sonra Stokovsld Ameri
kanın milyonerll"ri nra~ınrla ypr almı~ 
bulunuyordu. Hc1 kes onun musikiyi 
terke ece~ini zann<'tmiı:;ti. F ıknt öyle 
olmudı. Mıısiki!':inrı.s n·vca!kın1rn Clahn 
cok caiışmn\'a basladı: V<' o .ııalnrd:ı 

henüz mt>ydına çıkmaya ba~lıyan ccs!i 
fıh'll"re b s•C'Jer ya?.rna ~:ı 1 o\• Jdu. 

Holivutta yerleşmis, orke~ !.ı cıd ki di
rijanhğı terk lmi<:ti. Film ı::t !ırin l<' o -
nun scasli film i.;ın b<'stclcdıgı musiki 
parçaları şöhrctıni bır knt dal!n arttı • 

rıyor. O derC'Ccde ki. film !' nnn~cdar -
lnn "Stokovskı, kötü bir filmi, beskli
yeccği musıki pnrraları \'e krnuını fla • 
yesinde bir ı::ahesE>r hnline ko~ nbilir., 
derneğe başladılar. 

Şurası da cok şayanı dık!. tlir ki, 
k:ıyınpe:icri ile knrkmdan ı a a almı -
yoıdu. Eğer istemıs olsaydı. mılyonla

ra sahip olur \t: kC'ndı bac:m::ı bir film 
mih.ssesrsi de kurabilirdi. 

Fakat sana ti \ e <'alı"lmıılıi ı ~tokovs
kiye çok pa .. u kazandırıyordu. O bu pa
rai:u la bol, bol yaf:ıy.ıbıliyordu. 

Holivuddr. en büyiik bit· orkestranın 
ŞC:mğini de idare etmeğ<' başlaınııtı· Si
yah elbiflclerini giyinerek ()rkestrayı 

dirijc ('deı ken kadını bol ohm bu ,,.htr-
( Sonııııw 10 wırrt ~ı/ad") 
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seurr~rsr 
(1.l inci aayr/adtln devam) 

ae de peJc ~k mecJOplar etrafına top • 
Janmağa ba3Jadı. 

Bunlar arasında zayıf bir kadın var
dı, ki, adı, Greta Garbo ıdl, bu bUyUk 
filin yıldız.mm Stokovski'nin kemanı 

kareıamda du~-duğu hicran herkesin 
maUlmu olmai;'ll baelamışlL 

1ki aanatklr tanışmışlnrdı. Aradan 
blr yıl geçmiş ve bu arada, Stokovski -
nln tklnci karısiylc de, sırf Greta Gar
boyu sevdiği için ayrıldığı ~aylaları do
laşmağa başlamıştı. 

Birkaç vakit gazeteler, bu ıJ&yiayı 
resmi bir eeklc koydular ve söylene, 
söylene bu şayla nihayet blr hakikat 
aekline girdi. 

Greta Garbo ile Stokovaltl kolkola 
girml§ bir halde ilk defa bir lokontaya 
girerken görlllmU~lerdı. 55 yaşında, 
saçtan gUmUşlcnmiş, ytlzUnde henUz 
gençlik parıltıları görilnen Stokovskl -
nln sağ taraf mda, gözleri bir kor gibi 
yanan, r.a.yıf, fakat çevik Greta Garöo 
yO.rtlyordu. Bunların yanında genç bir 
kız bulunuyordu, bu kız, Stokovsldnin 
birinci karısından mlras kalan çocuitı· 
dur. 

Greta Garbo bu genç kıza şimdi an
ne olacak. İşte Lenold Stokovski'nin 
maceraları hayatından kısa bir safha 
alze ... 

Yeryüzünü Vadetmiş! 
Kan koca, kavgaya tutuımu~!ardı. Ka 

öm. hırçın hırçın çıkt§tı: 
- Yazık sana! Hani büyilk vaadin? 

Göya yeryüv:.inU ıyağtmın altına koya· 

taktml 
Erkek, öfkeli bir tavırla yeri gösterdi: 
- Vaadimi yerine getirmedim mi? 

Yeryimlne basıyorsun! 

lamlyacağtmızdan evlenmedik. Kardeıim 
hakkında bir hiklye uydurdum. Fakat 
&eninle mesut atabilirim. Artık bu i~ktye, 
kumara nihayet verelim. Dotru dii"1st 
bir hayata ba§lıyalım. 

1 STİFASININ kabülü'ldeıı sonra 
Riçard Amerikaya seyahat et· 

t:. Tayyare motöril imal eden meıJıur b1r 
Amerikan firmasının İngiltere mUmess.i· 
U oldu. 

tkl .ene aonra şirketin mQhlm hiasc-
darlanndan birisi ve direktörll bulunu· 
yordu. Zengin ve ıahaaında nı.Hudu bit a 

. d.-ımdı. 
Bir ıeyahatten avılette Savdamt(lnda 

,,.apurdan karaya çıkarken eline aldığı ga· 
.ıetcnin birinci sahif csincle şu fıkrayt o· 
kudu: 

" ( ... ) hilkfuncti iktidara ı:eçince, bek· 
lenlldiği gibi sefirler aruınd.ı uulı bir 
Geliti1dife karar vermigtir. Bu oümleden 
o'arak Tokyo, Brlikael, B~nos Aires. La· 
hey sefirleri geri çafm1mı~lardcr. 

Boenoa Aircsc ta.nmtnrf ~br:l::ıtöder
<..Jc.n ( ... ) tayfn edilmiıtlr.' ' 

A1dantnrJıol'dll, ( ..• ) Polinin k~s~. 

hileleri 

hiş bir maarafı icap etirlr. Duamı ko. 
lru'I Tar, AkdeDlzl sttld707& getlrmekl 
Nuıl mı:r Çok sade. 

Film ope~atarlcri Akdeniz kıyıla .. 
rına. gtd.orlor. Orada muhtellt denls 
ma11urası atırlar, bunları Pariatckl 
st1ldJ'Of& getirirler. Orada ekran n • 
zlfc lnl ~ören 7an l}C!faf. bl)'l.k bir 
ar:naya. akaettlıirler. ArUst.Jer de ba
ruın Dnllnde rollerini f&par1ar:. BôySe
ce çekilen mmıer, bize o sahnenin 
hakikaten Nlste cereyan ettiği ht..ı.. 
nl Terir. 

Bu uulli tamim ederek her oeJi 
yapmak kabildir. Meçhul alaçlardaa 
vlcut bulmq gayet blJak blr ormau . 
iclnde kaybolmut blr talmn imanla.. 

Allil1Tr•,.,,/nr/• - , ...... ..,. 
__,..~- ·-~~ 
pil~. 

Jle,.ıaaa uJılbl olall b4fm aumsıa 
odaya cjrlııce, •• garip yabueı ile • 
mea yOdnl peçe~ ne örtU)"or. Fakat 
lnanu btedll.I kadar eab11k yape••. 

, 4ılı itin kadın OllaJl J1ldl olmadığın 
gOrtıyor. 

Bu adam, profeaör Kranıe,.-m na ~ 
muzsuzça hareket edeıa talebe.a Grif. 
ftn°dlr. Profeslh11n .. Görtlnmemelc_. 
B1mnı çalmıştır. Görilnm17e11 ada.• 
stğar& içerken klbritın n 81,garanıa 

llıareketl, dumanlarm çıktılı görilll· 
yor. Ftkat kendlalnln vllc1ld ndan • 
aer yok. ' 

Bu sahne lydı elbise gt)"ilDiş, J'I • · 
.Untl elyaba boyamq, eleı1nde alyail 

eldJvu bulunan bir aktnrlhı 111,.ah bir 
foa'4e almmq reamldlr kt aonradaa 
filme katJlmıttır. 

B!r def& 81,..:JL ,.asnııe sarltla.r u.

nlmtt oldufu halde. BOlll'a aucıtan 
çıkanrlum :reaml almmqtır. Sl)"d 
renkten obekttf bir te7 g&lterm1J'8 • 
celf lef• n.rtılar çıkınca 7&mb da
rak gUrlJmliŞtllr. 

rı göstermek için birkaç lc1içlik maa. 
tana. ~ut ot Ye aman ~ıinta 
pek plcm4aıı reamlnl almak, bun• 
ytne o ayn.aya a.bettJrerek btec!Jıt • 
nls l11uııl&da birlikte fthae çekmek 
klfldlr. 

'Ka.)'bolmq dün,-a., tılml bize ... 
gine ka•ar keşfe ,. mcmı.ı, •ahtl 7er. 
lerl göateriJ'Qr. Orada DlplodOkn. 
broatollor, dlnoeor gibi tarilatea çok 
oneHd doYlrlere ait haynuılar ,,..... 

G&'bmtyea aılallllll 90ll11 pek fee&. 
• • 411'. Karlar betinde g1aeru. eıraa 

anım ... nihayet Wr ... aaırta ime • 
mak meclnırl)'etlade blm,.ar. · • 

yor. 
BUQ,Jar blrbirleri7lo kavga e4erek 

nfaçları derirlyor, oralanaı keşfe gl.. 
den .seyyablıı.n kovahyor. Da filmin 
hllosl de bundan ibarettir: Du tarih -
ten evvelki devirlerde yaşamış olan 
müthiş hayvanların mukavva.dan ya. 
pılmıl) vo boyanmış kilçllk mikyasta 
bir nümunolcrl hazırlanır. hareketle-
:rl zonberckler vasıtaslyle temin edl -
ıtr. Sonra pek yakından tilmo alma.. 
rak nınthll) bilyilklnkte g6sterllir. 

Kilığ • Kont filmindeki müthlı.J 
maymun da bir bilenin muvarra.klre• 
tidlr. Du maymun Nevyorltun o bü • 
yUk gök kazıyan lMnalaTına tırmana.. 
rak çıkl)'or; uçan tayyareleri bir al • 
nok avlar gilıl y:ıkalıyor. Hakikatte 
böyle bir nınrmun yoktur. 

Bu rolü yapan, maymun postu giy .. 
dirilmiş bir aktördllr. O bürüt bina .. 
ların atlldyoda yapılmış küçük nilmu. 
nelerine tırmanıyor ve resim pek )'ıt• 
kındaa nlındıı;-ı için bUyiik görtınıı .. 
yor. Tayyareler de yukarıda söylodt. 
ğlmlz gibi nncoden alınmış ve ayna • 
ela nksottlrllmiş resimlerden ibarot • 
Ur. Maymunun müthiş sesi, vahşi hny. 
, ·nnlarm soslorinden nlınmıştır. 

Hayalet tllmleri içinde en ı:ok mu
vartak olan Vola'ln romanından alın
mııJ "Oörilnmiyon adam .. tllmldlr. 

Dlr kış a.ttşamr. krr moyba.nelcrfnlo 
hlr1 nı!o ır;kl içenler gıırl(l bir ndamm 
ıı: •.r:iyo r.lrctiğinl ~iiı'ijr1or. Du adnmrn 
ı.·u~a .sar~ılnrla sarıl mı~. r;ö11lcri bl r 

1Car berinde ayak lslerl takip • • 
dfJmlf ın aamamrta &tef ...tıalftlr. 
Zanllı a4am orad .. atim bH114e :rı.
ralı Olarak cıkmqttr. 

Fnmde ayak izleri. Yiicudbb ille 
4iştUa yerdeki iboıJ'l•k. -ra hayat. 
tan .aklaştılt al9bette 'l"kdı-. 
meydana çiktığı görlilüyor. 

Du sahnPnln tilmo çeldllşl pek ba· 
aittir. Bunun için ikl Alete lUzum Yar. 
drr. Dlrl karıarı dllzoltmeye yaraya .. .. . 
cak pek uzun saplı blr mııla, diğeri 

de ctilşen adamı, kudakl lal bozamı -
yacak ~lr surette, kaldırnblleeek bir 
makine! · 

Yanmakta olan samanlıktan çıkan 
artist 'karlar Uzerlnde ayak lz1erl bı .. 
raknrak operatöre dotra )'lrGyor. ıra: 
kat bu sırada ttlm makinesi işlemez. 
Nihayet bir yero gelip orada boylu 
bo1u11<:a kar üıertne d4lşe~. Makine 
kendisini 3•nvaşca kaldınr. Şlmdl fllnı 
çeki llror. 

'Yalnız kıtrlardakl lıter Ye aktörliu 
dUf}tü~U yerde vtıcudUnün şekll alnu .. 
yor. Bu auretlo görGlml1en bir ada,.. 
mm yOrildü~U nn1a.şıhror. 

Diitün bunlar bittikten sonra blr 
tarafta - tabll yine kar Cıerlnde -
yatmış olan aktöriin ..OcudOnlln reeml 
tek111yor. işte bu onatı coeodldlr. · 

Ha:ralet gıseteren nımlorln en bQ .. 
)1lk muvaftaklyetl 0 GôrUnmtren a .. 
dAm .. dadır. 

Otmllıs ndnmlart hortll\lmak, caa.tr. 
ları takip eden hayaletlor ı;öat.Prmck' 
için baklkaton bllyilk ltlr ~kA NJerl 
otan hllet~r. bugünkü slncnlanın hl .. 
<iis~ r:ırabnları tein eon~ıuı htr hHt .. 
nc1llr. 

• 

--~ .. ;:;------ ...;.;;.~ 7 
...-.;-,,. ~ ...... ~ ... b#' ,.,..,,_ 

,,._ .,.,_,. ,,.._ bir otomobil dtlv-

,..,_ tdMfll", ~ndeldler ,m. 
_,,. tlğrtir. Naml oZuyor1 Bu yazı 
.-..... Mleıerinin bfr kısmım 8i=e : 
.ıatClalk. : ,._ _____ ........................................ ! 

Sinema hileleri 

1937 • l 938 slnema menlmlntn en 
karakteristik vash hortlaklar ve hn.
.,aleUer gösterllmesldlr. Ekran ilıo • 
.rinde canlılar arasına karışarak ·- .. 
Jara tarlQ 01unlar 7apan bu kadar ha. 
pıt gölge, bu tadar hakikate a1krrı 
mabtQtlar hiç bir zaman görülmüş 

terlorden değildi. 
Bunları ekran tııerlnde seyreden .. 

Jertn çosu cldrl.ea. birer k•1Hı• geçirt. 
J'OP sannına dtlşmektedlrler. Rena 
Kler'ln "Satılık hayalet., t. helo ou 
meşhur "Oörülmlyen adam., filmleri 
bunun birer nilmunealdlr. 

:S:sklden tiyatrolarda bllJlllt mıı.Jd • 
neler bu glbl ha1alt şah11lan yarat • 
mak, bulutlan taklit eden boyanmış 
autavYalar arkuın.da saklı aaananr. 
ler perilerin. meleklerin inip binme • 
elnl temin etmek için kullnoılryordu. 
ratat bunlar ne kadar taba, ne ka.. 
~ar yaı,maeık şeylerdi. 

Du~n slneımı, toto!rafıu sonsuz 
kllynn1tlurın ·~an u1ttahkla yııpılnn hl. 
tfllerd~n lsUfnılo eılerelc ~le fr.,,knll\· 

Göl~eier n_asıl canlaııır; irısaniaı 

nasıl gölge haline gelir 

Yüz kath binalara hr· 
manan King -Kong 
Fotoğrafın~z varsa hepsini 

tecrübe edebiıirsiniz 
• de netlcoler eldo etmektedir. Merak 

edilecek taratr bunların naaıl 1apıl • 
dıft, tabll olar•k l1lcut bUlmuş gibi 
:null göaterlldifldlr. lşte bunu tetltlk 
edecetta. · 

Farzo.cUnlz kl. yeni evlenmiş Ud 
ııenç blr otomobile binmittlr. Otoma.. 
bU bU,Ot btr hızla giderken bir ağa .. 
ea çarpıp parçalanıyor. fki gencin ce. 
96tll orada bnlu:-.aa bir hendeğe yu. 
Tarlcn•-...... 

Sla bü1iıtc bir helocan lle ülUlero 
bakıroraunuı. Birdenbire gözleriniz 
açılıyor. Vücudunuzdan solluk Orper • 
meler geçiyor. ÇlnkU cesetlerin üze • 
rtndeo els glbl bir gOlge alır ağır y~. 
aell1or ve derec9 derece belirerek ha· 
klkt bir vileut glbl görOollyor. Bunlar 
öten ~ençlorln hortlaklarıdır. 

Parlste ı:i\storilen tıir fllmtn ipti • 
dası otan bu hldlse blrbtrl 0%erlne ı. 

ti fotoğnt ftlmak suretiyle vücuda 
getirilmiştir. ı 

Rğer fnto." :ar maktnf!nlr. •arM 

büylo şeylere tesndnr etmiş olmnnrs 
ııok mUmkUndnr. MeselA. dalğmhğa 

selmiş de bir resim ilzcrlno bir başka 
resim dn'ııı çekmişsiniz. Hor iki roa
mlu karışmasr lpttda.da mnnftsız bir 
şey gÖ8terlyor glbl gelir. Du ağaçlar 
urnsıod:t. ::rk:daşını~llıın bir grupun 
resmidir farzodellm. Eğer dikkat e -
dersenlı "a kanşık rosınule arkada.. 
şınızm bir nohlre bnttığıur ,·o bir ka
dının n~~ : •ar nrnsmdn olduğunıı gG .. 
HlrsünU,;. 

tik çctllen mm üzerine a.yul rcsmt 
hafifçe çekerseniz, aktl}r1cr hayalet 
görnnnr •o böylece horllnkln rr vUcu
da getirmiş olursunuz. 

Manzaralar da böyledir. Du tarzda 
fthnmı' man1.nra resimlerine .. hnya -
let m:ınz:u-a .. :ıdr veriliyor. 

Fanodcllm 1:1 Akdeniz kenarında 

cereyan eden bir eahno fllmo ıılına -
c.llk. stüdyo Paristedlr. Oyun:ı iştirak 
~ılecek olan 1rldtıları, nıosell, Nlee 
ı;O~rnıek. ora4& tertibat almak mlt-

(SOftuftt'T! 10 urnm :wıy,-.) 
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~ ~ b.-1A 6a.\nanA• 
kabul etmiıt\. 'Yanın ua\\\k sam\m\ b\r 
:görüşmeden sonra şu sözleri ttöylüyor· 
öu: 
1 - .. Azizim Stratton·Forbs Luraya ta· 
yininizden cidden sevindim. Bununla be· 
:raber gerek leydi Gripsted, gerekse ben 
~vli olmamanızdan şahsen müteessifiz, 
Ptk iyi bilirsiniz ki, resmi kabullerde, zi• 
:yaf etlerde, meclislerde bekar bir adam 
bir kusur gibi göze çarpar. Bu şirin şeb· 
ıin kibar ailelerine mensup ni.:e sihirli 
lcufar vardır. Omid ve temenni ederim 
ki .. 

- Sir, ben evlenmek aleyhtarı değilim 
fakat benim beğendiğim kızlar ... 

- İzam ~iyorsunı.:z. İyi idare ettik· 
ter. sonra sizi hiç 'biri red etmez sanınm. 

Riçard, güneş ziyasının baştan başa 

\•urduğu yumuşak halılarla döşeli odadan 
ÖÜ§Ünceli adımlarla çıktı. !malan şefini 
Y°"nlış bir düşünceye sevk etmi~ti. Her ne 
hdar Britanik Majestesinin (.:.) elçisi 
Sir Andru Portfild Gripsted K. C. M. G~ 
yi tam manasile aldatmış sayılamazdı. • 
Bahsettiği kızlar onu değil, hayır o kız· 
farı reddetmişti. Ya elçinin sözleri. 

Riçard ilk bakışta romantik !>ir adama 
br. nzemiyordu. Genç, .zengin, bl'kar, dinç, 
asil ve yakı§ıklı olmasına rağmen. 

Kendini iyice tahlil ettikten sonra şu 
neticeye varmıştı: mesleği haricinde ala· 
kası pek nzdı. Çok haristi. İstikbalini te· 
rr.in etmiş ve yükselişinin ictinap kabul 
etmez merhalelerini adeta riya.:i bir kat
iyet1e almıştı.. Bugün, yirmi sekiz ya-
fmda sefaret ikirt:i katibi idi. Otuz ya
§lnda Poreyn Offise tayin oJunacaK, 
ın:ıhtelif şubelerde tecrübe gördükten 
tıonra yine harice gönderilecekti. Otuz 
be~ yaşında birinci katibliğe, kırk iki veya 
kırk üç yaşlarında maslahatgüzarlığa, el· 
li yaşında C. M. G. rütbesiyle küçük bir 
elçiliğe ve elli yedi yaşında da mühim bir 
mrrkezde sefiri kebir olarak bulunacak· "'I 

tı. 

Riçard böyle düşünüyordu. Yalnız 

mükemmel projesinin bir noktadan aksa
dığını hissediyordu. Elçi bile ilk görüşme 
)erinde bu can alı'.:ı noktaya dokunma
mı~ miôi? Bir diplomat için evlilik müb-
rrm bir ihtiyaçtı. l 

R 1ÇARD"ın aşk maceraları inkisar
larla dolu idi. llk facicı Peking

deki memuriyeti esnasında olmuştu. 
Hon. Betti uzun boylu, vekarlı, ültra 

modern bir Misti. Sol gözünden monokfü 
l cwaya mnvi helezoni halkalar savuran 
~ğrmdan da uzun kehribar cığara ağızlı
gr eksik olmazdı. Zannedersimz ki resim
li mecmuaların kapağını süsliyen modern 
kadınlnrın öz modeli.' 

Bu kadar mı? Afyon içmeği basit, hoş 
lıir tecrübe; çay masası etrafına topladığı 
genç Çinli müne\'Verlerle flört etmeği de 
'akit geçirmeğe değer bir eğlend.:e sa· 
yaıdı. Riçard bunları ancak bir ayda öğ
:renc:bilmişti. 

Bir sene sonra Londrada Elinor ile ta
nı"'mıştr. Nışanlanma arefesinde bir mu· 
tallaka olduğunu öğrendi. tm1<ansız bir 

!2divaç, tatlık edilmiş kadını:mn saray
daki resmi kabullere davet edilmemesi .. 
aı!Alnesi devam et.tikçe diğerleri biribirle
nni takip etti ve geçtiler. 

Ley.di Gripsted mevkii icaoı resmiyet· 
lr, hususiyeti geregi ölçUlerde kullanabi
len temkinli, samimi bir ev sahibesiydi. 
B:r çay söhbetinde söz gelişi Riçarda ev
lmlrse daha mesud olacağım ihsas etmiş· 
t~ Riçard: ''Müstakbel zevçesini seçer
l-en içtimai mevkii bir sefir kansı olına
ğa ınüsaid midir?" sualini kendi kendine 
sorduğunu anlabrken leydi Gripsted bir 
mazeretle yerinden kalkıyordu. 

Riçard bu şehre üç ay evvel gelmişti. 
Muhitini genişleteceğine her gün biraz 
c!aha kendi kabuğuna çekiliyor, yalnızlığın 
~aresini yanlızlıkta arıyordu. 

İç sıkıntısının kendisini cvder. dışarı 
attığı bir gece, §ehirin büyük •.:addclcrini 
<ic-laşırken kendisini bir kabarenin önün· 
,ıc bulmuştu. İsmini bol elektrik ziyala
nr.ın ilan ettiği (Bazar) kabaresinin şöh
retini bir hayli işitmişti. Tesadüften mem· 
m:n, derin bir nefes aldı. Şapka ve palto· 
SLnu gardıropta bıraktı. Geniş, cilalr mer 
ciivenlerden aşağı inerken musiki ile ka
t lık gelen kuvvetli bir hava cereyanı yü
zilne çarpıyor, onu sersemleştiriyordu. 

Göz.den uzak bir masada viski soda içi· 
ycırdu. 

Ri_sard, u~ dort ki,Şiyi rahat~a alabile· 

..,. 

cclı: 'kadar geniş locasında yapa yalnızdı. 
Dans salonunu çerçiveliyen diğer localar• 
Cnn kahkahalar, konuşmalar ve hareket 
ı.;edalan aksediyordu. Prkestra tekrar çal· 
mağa başlamıştı. Bir kaç dakika ör1.:e 
rmtruk duran sahaya dans eden çiftler 
stli akıyordu. Saçlan çiçeklerle süslen· 
miş bir çok kızlar, içki barının etrafını 

bir çit gibi sarmışlardı. 
Riçard, mevcudiyetini saran ılık romans 

havası içinde mestolmuştu. Gözleri barda 
bir noktaya saplanmış kalmıştı. İradesi· 
ni kaybetmiş, tabteşşuurunun tesirile ye
rin.den kalkarak bara doğru ilerledi. De
nıindenberi gözlerini üzerinden ayırma

ôğı kızın yanına oturdu. Kız onu tebes· 
sUmleriyle davet ctmi~ miydi? Bilmiyor
cu. 

Kalçalarını sim sıkı saran saten etek· 
ligi, donuk koyu siyah ceketi, ayni dere· 
cede siyah, parlak saçları onu teshir et• 
mi~ti. 

- Bir cıgara verir misiniz? 
- Maalesef içmem. Fakat .. 

Riçard, yanından geçen saticı kızı dur
durdu. Lüks bir cıgara paketini açarak 
uzattı. 

- İsminiz nedir? 
- Annem Luiza diye ~ğmr; burada 

Polin derler. 
- Bir içki? 
- Müsaadenizle evetf 
Ricard. dostlarından Bazar kabaresi 

kızlan hakkında bir sok §eylet: 
i!;i.ımişti. Bazıları iyi, bazıları köl'J idi, 
~ok para kazanmazlardı. Akşam yemek
Jc r: parasızdr. Kon9'Mllasyondan hissele
,foi alırlardı. Vazifeleri göz alıı.:ı elbise
leriyle gece .saat ondan itibaren, son zi
yaretçinin gidişine kadar hazır bulun
mak, dans davetlerini kabul etmekti. 

Misafirlere refakat edip etmemekte ta· 
mamiyle kendi arzularına tabi idiler. 

Sabah saat dörde kadar bekl'!mek mec
buriyeti yok mu onları bir çok müziçler
<lcn koruyordu. Sabah saat dörde :kadar 
;uykusuzluk ve içkiye dayanan erkekler 
sok değildi. Sabahlıyanlar da tehlikeli 
çJmaktan çok uzak idiler. 

Riçard, Poline locasında yer gosterir-
1-.rn, iki şey nazarı dikkatini çekti: Onun 
hüzünlü güzelliği ve tavırJan:lln tabiili
ı,ı. 

emek ısmarlanırken Riçard şarabı in
t"hnp etmesini rica etti. Listede mutedil 
fiatlı bir nevi işaret etti. Riçard dana pa
halısında ısrar edince "sert gelmez mi?., 
itirazında bulundu. Gelen şarab tahmini 
gibi sertti. Polin hiç bir imada bulunma
Öı bile. Riçard "medeni bir kadın" diye 
c·ii.ıündü. 

lkinı.:i bir şişe, Polinin sıca!c eli, eli i
çin.de. 

Saat iiç buçuk. Potin vakur fakat hr:.zin 
bir tavırla eşyasını almağa _gitti. Dı§arda 
tekrar buluştular. 

Donuk mavi gök, donuk yıldızlarla do-
1u. Melankonik bir hava. Yürümek iste
mediler. Bir kaç kelimelik: fasılalı konuş· 
mclar. Otomobil evin ön:indc durdu; in
ciler. Riçard, Polinin uzattığı eli öptü. 

Gud nayt, gud nayt. 

B 1R hafta içinde Riçard aşık, deli
cesine aşık olmuştu. 

Aşıkardı ki Polinle evleneımzdi. Mes
leği. Evet, aşikar değil imkansızdı. Fa
kat bir gün Polinden uzak ~alsa, onun 
mevcudiyetinin en mühim bir parçası ha
line geldiğini hissediyordu. o~idsiz bir 
tevgi. 

O, kadınlarda gıbte edilen vPsıfları ha
i1cli: Şık, şarman ve güzeldi. Ama, her
k<.s Bazar kabaresinde tanıştıklarını bili
yordu. 'Evlenmeleri imkansız ,abes ve cü
rct klirane olacaktı. 

Müstakbel bir sefirin kansı olamazdı 
üphesiz; yahut da mesleğini feda etmek 

Hizım geJ<.ı.:ekti. 

Poline sahip olmak arzusu y.ıvaş yavaş 
meslek ihtirasına galebe çalıycrdu ..• 

Potine gelince, o Riçardan hoşlanıyor
du. Ona dü kün olabilecek derecede hoş
l.ır.ıyordu. Fakat, Riçard onun. için bir 
muamma idi. Yanındn adeta kabahat işle
miş bir çocuk gibi mahçup davranıyordu. 
l'olin ona karşı bir iştiyak duvsa, o ak
.r.ine soğuklnşırdı. Aı.:aip mahliik 1 

Çayda beraberdiler. 

'~~~'tııı:tıııS.~"
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ye ısrarla 50ruyordu. 
Polin dü!:inceli, mağmum. 
Riçardın ıstırabı Polini içten müttes• 

sir etmişti. Anlaşılmaz bu genç 1ngilize 
tahmininden fazla bağlı idi. Vücudu so
ğok bir ürperme geçiren Riçard: 

- ''Polin, benimle evlenir misin?" di· 
ye sordu. 
· - Evet Riçard. Fakat bir itirafım vat 
Riçard, şimdiye kadar kardeşimin i_şin .. 
den sana behsetmemiştim. 0, ( ... ) elçili• 
ğinde müstahdemdir. i 
Eğer kardeşinin bir cani olduğunu söy .. 

lemiş olsay.dr, Riçard darbeyi metanetle 
karşılıyabillrdi. Fakat ( ... ) elçiliğinde 

müstahdem olmak!. 
Daha iki hafta evvel elçi ( •.. ) de akşam 

yemeğine davetli idi. Masaya servis ya• 
pan genç belki de Potinin karde§i idi. gü-

• nün birinde, kansiy1e birlikte misafir bu· 
Jundukları sofraya, kayınbiraderi servis 
yJpacaktı. Aman yarabbi 1 .. 

Riçard, çenesini kaldırdı: ''Peki Po
tin ~vleniriz." diyebildi. 

E RTESİ sabah Sir Andru, Riçardı 
yanına çağırarak ani rahatsızla-

.;ııar. kuryenin yerine ( ... ) şehrindeki in
ci1iz sefaretine bazı mahrem e..-rakı der
hal götürmesini bildirdi. 

Riçard, resmi vazifesini yapar yapmaz 
r.ışanlarının bozulduğunu Potine telledi. 

Avdet edince bir hafta ncf:Siyle çarpış
tıktan sonra Polini görmeğe karar verdi. 
Polin fabrikatör ( ... ) ile evlenmiş. şehri 
terketmişti. 

Eve dönün'.:e odasına kapandı. Yum
rukları dimağında, yirmi senC!denberi ilk 
cida dökt:iğü gözyaşları arasında bağırı
yc-rdu : 

- Hayatın neşesini, saadeti:ıi kendi el
lerinle yıktın. Ne için? Bir gür. sefir o
lı.trsan diye değil mi? Abdal a~ml .• 

Ertesi sabah hayatın en se.1Zasyonel 
rıdımını atmış bulunuyordu. 

İstifasının sebebini Sir Andrnya açık
ça anlattı. Karan kati idi. 

Elçi ellerini Riçardın omuzlarına ko
ycrak: 

- Azizim Stratton-forbs size bir şey 
söyliyeyim. Aramızda kalmak şartilc ... i 
Zevcem vaktile bir Korusgirl idi. 

A YNl dakikada 750 kilometre u-
zakta Polin kürklü r.eglijesi o

muz başlarına düşmüş, altın şırmalı, dört 
köşe burunlu terliklerini ayağında oyna
tarak kocasına şöyle diyordu: 

- Sevgilim. Kafi derecede oynadık, 
cğ!endik. Aileme karşı gösterdiğin iyilik
tt'll müteşekkirim. Aruk ciddi bir hayata 
hşlamak istiyorum. 

Daima hakikati söylemek Jazım geldi
i,ınden itiraf ederim ki seninle evlenme· 
min sebebi budala bir İngilizin bana dir
sekçevirmesidir. Budala ve bazı cihetler
de cidden dar görüşlü bir adnm olmasına 
rağmen senden daha iyi bir karakter sap 

• hibidir. 
Ondan hoşlanıyordum. Fakat mesud o-
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