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iki mühim hadisenin 
ertesi gününde 

Eden 'in istif asından sonra 
....... 1 ..... o --···· • • 

Hitlerin nutkundan sonra ... . ...... ··-- ··-. . ···-· 

-
Almanya ve Avusturya 

Almanyanın •• •falya memnun .. 
Amerika ve ispanya 

Fransa mahzun 1 italyanın mı? 
l.oııdra. 21 (Husul!) - Baıvekil 

b Chanıberlain (Cemberlin) in daveti 
tlıeruıe ttaıyc.ı elçisi b. Grandi, bu sa· 
1-Ja saat 11 de Baıvekilet dairesine 
ltlnıtıtir. Baıvekilin yanında Lot'd Ha 
llflkaı ile Hariciye nez•eti &imi ldtibt 
-'lrııuıııtsi bay Kadogan bulunmakta idi. 

.Bay Grandi, Baıvekilet dairesinden 
"at 11,45 te aynlmııtır. 

Halifala Hariciye nazır •ekili 

tb.~clra 21, (A.A.) - R~men bh -
~tine ı6re Lord Halifab fimdiki 
~ Hariciye nezareti itlerini ilclareye 
~ edilmlıttr. 

(Sonu Sa. ~ Sü. l) 

··+~nhıılıın 
rlk aavası 

~klrlk ,ırkPtlnlo 
~I sUrDleo talep
~ kabul edişi çok 

kurnazca ve ka-

çamaklıdır. 

"'•at.,. Veklletl ile letanbul elek
~ tlrkett arasında uzun umandan 
~ ~ ..... eden lhtll&f artık mtısbet 
.._~eeye dolııı lnkiş..~ safhaama 
i.:.~· Duna Veklle& De flrket .. 
~ eerepa eden muhabere •u
. --..a.den anlayorm. 

~ llılektrfk flrh:etfnln halktan blrta
~ ı.._u paralar aldılmJ bir der--
' kadar hemen berkee bW1orda. 
~ teelsattald 8&katbldar bulun
a-.; "9 tehrln için için 7anan Ye 

._..._-. lllltbJ., bir lnfllAk ile lstan-
~l'l btr gtln b8)"1lk bir fel&ket 
' e alacak mahl1ette olan bir 
~t• beıızcdtifni fark bile etıne
, •• Bunu Nafıa \'ek&letl ile tlr-
~:llld1etll fen adamlarından 
~ ep bir heyetin tetkikleri ve set ile firkat arumda .reçen 
'9l"eler ~rmlşttr. Nihayet 
S!ekAJetının clddl teşebb8slerl 
' "-da "rket te artık eok açık S klkatt daha fazla glzlemeğe S kaınıadıltıJu gördQI için hl
lllt '-.,: taleplerinden mtlhlm 'kmnı
~ 1 etrnı,. ~lektrlk te&tutmda 
~ 01•n ekı.lkllklerl tamamlır• 

.. ~en blldlrmtşttr. 
"'- 't!tt._ ~atta \TckAletlnin J'udJl'ı S Dltı11ttupta bllhas.•a t~n-t ~ 
~ •••ketin hUkGmeı.., ileri 
la&.ıo_ =-- talepleri kabul edt,ı, eok 
~ ..;.e katamakhdır; flrkf't e
~'----:_·"titndAJd nobanlan ta
~;:-" 498as lttbarl1Je kabul e
~.:-q "'•kanı ... ın tatbik .,. 

""e" mlltevemt bir kusur 
"-\ ~"-itnnıı bir tirli itiraf et

--....,or. Dalıa dotran bn ta· 

aa111 ua 
<ao.s..~sa.u 

Bdeıt ~wıw re7dl· 
ma JIQlyma. e1'faf 
Qe~B. Ç.,.._ 

berUta 

K~m arttk ai
~1'1mune1kto ~ 

glh'ett A~ Oum 
~ B. Bu.veıt 

Londra. 21 (Huıual) - VaP,ncton 
da Hitlerin nutku pe~ iyi brplanma • 
mrttır. 

Almany:ınm tspanyanm boltevlkleı • 
tfrilmesini kabul etmiyeceli suretinde
ki bevarwt, Avusturya meseleainae ı&s 
terdiği uys."tllıia mukabil bay ~uuo -
liniye iıpMyayı bırakmak için yapılan 
bir vaid gibi tellkki olunmaktadır. 

Pariı, 21 (Huİust) - Hi~erln nut
kundan bahseden .. Ptpro,. pzetai dl· 
ynr ld: 
"tsİ>anya meselesi haklı;mda ıunu kay 
dedelim ki P'ranko ne beraber tapanya
cla harbeden Almanlar Ye ttalyanlar, 

(Sonu S.. .J, Si. 1) 

.. ~lmanya şimdi de 
Çekoslovakya'ya 
Baz.ı tekliflerde bulunacak 

Ordakl Almanların muhtariyet kazan
maları için yardıma hazır 

Londra U (Husust) - "Deyll Tel
graf" gazetesinin yaıdıfına göre, 
yeni Alman hariciye naztrı Fon Rl
bentrop, önOmtııdekl hafta itinde 

Romaya glttltl zaman Şuşıılc·Hltler 
görllı,me•I hakkında Musollnlye iza
hat verecektir. Bundan maada, Or-

(!OtU& &a. • sa. 8J 

Avam kamarasında --------------.................... ........ 
Edenle Çemberlin 
Araiarındaki ihtilafı anlatdılar 
Lon4ra. ıı (Hususi) - Bugün A· 

vanı kamarasında ~ok heyecanlı bir 
toplantı olmu,tur. 

B. Edfl'n, tstlfa etmt' nazırlara alt 
olan yerde oturuyordu. Ayağa kalk· 
hfı zaman tlddtıtle alkıtılandı . Eski 
barteiye narırı letffaınnın eebeplert
nl anlatarak bllhaesa dedi ki: 

!Jenim tnrrlme «öre. İtalyan bU
ttmeUntıı umumiyflt ttıbarl7l• bey
nelmllıl me11Jıler ve bllhaua lugtJ. 
tere mllnctheaSııdıkl hattı hareketi, 

1 halen tnsmz - ttaı;raıı mtlzatereıe
rla• bqlamayı nrln4• cfieterecek 

mahiyette değildir. 
İtalyan hUk6metlnin fngiltere a

leyhindeki propagandası büttın dtln· 
yada eartdlr. Bizzat ben, bu buma. 
ne propaganda keslltnceye kadar 1-
talya lle görOı,melere baelanmıyaea
~ını meclis önUnde teabhOt ettim. 
Dl~er taraftan. blrcok ·vaatlar yaptl
mıt olmasına rağmen, İ•P•DJ'& mese
lealnln balll 7olunda da pek u ıe

raktl kardedllmlfdr. 
Ba•nkU n arkadaflan batta 

ttırıı dlfllDl7orl•rLl$.atlı ol•btllrler. 
,..,. S..jSI. '~ 

BuğQn 12 s-ayra 
Sayısı heryerde 

100 para 

Romanyada yeni Ana~ 
yasa neşredildi . 

Kanunla fırkalar ve parlamen
tolar ilga ediliyor, itatyadaki gibi 

bir meclis kuruluyor 
, ......... ______________ ,\ 

A1A1l.JR[( 
BUGUN ANKARA.YA 

HAREKELERİ MUHTEMEL 
Ankara, 21 (Telefonla) - Cum. 

:ıurreisimiz AtatllrkUn ya.rm (bu 
;ün) lstanbuldan hareketle çarpm 
ba gllnil Ankarayı tereflendirmelt· 
rl kuvvetle muhtemeldir. 

ATATVRKltN 
TEŞEKKttRLERt 

Riyaaeticumlıur umumi k4tipU • 
ğirulen: 

HalkevJerlnhı yıldönQmtı mtlııa -
~betile halen mevcut olan ve ~ni 
açılan Halkevlerinden, AtatUrke, 
vatandqlarm eamJmt ve yilklek 
hislerini ve kUlttır çalıpnalarmdaki 
tuurlu azmini bildiren telgraflar 
gelmektedir. Bundan ~k duygu
lan&ll Atattırk, teşekJdlrlerlnin w 
bqarı dileklerinin iletilmesine A
nadolu Ajanamı memur etmleler
dfr. 

~lcrUKaroZ 

BUkret 21 (A.A.) - Yeni Ramanp 
anayaauı bugtln resmi guetede Clk. 
mıem. 

Y~ anayua, Romanyanm rejimi
ni tesbit ile bu rejim aleyhinde her 
ınruı hareketi yasak etmekt.e, vatan
daılarm haklarmı ve borçlanm telblt 
hUkbıetin letWll ve otoriteeinl tar-

(Boıts • .f • Si 1.) 

Sabri Topraoın cena
ze merasimi 
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Realizim yalnız 
pasif midir? 

YAZAN: Sadri Ertem 

O acar Nllde der ki: 
"On dokuzuncu asnn realfzm. 

den nctrctl, yUzUnll &)"nada gören 
CalllJan'ın hl<'lclettdlr. On dokuzuncu 
asrın romantizmden nefreti )'tlzllnll 
aynada göremeyen Oallban'm hldd~ 
tJdlr." 

Ikl san'at cereyanının ruhunu 
kavrayan bu tarlt insanın fc ve dış 
Aleme duyduğu hasretin başka bir 
tnblrle hayalle hakikate susayışrnın 
lta<'lesldlr. 

Fnkat her zaman hayal lrfşllemez 
bir "Utopl" dUnynsı, hakikat her za
man passlf ve yüzUne uzun zamnn iş
tiyakla bakılamaz bir varlık mıdır? 
Snnatkllr bu fkl dlem ortasında mut
ldkn birini mi tercih edecektir? 

Sadece Utopl felnde yaşayarak, fn
ea Pdeceğl dUnyayı sadece kendi mu
bnyyeleslnln kazanında. kaynatacak, 
kendi ruhunun kalıplarında ı;eklI

lendlrcl'ek. l-TUJflsa hnlkedcce~I Alem 
yalnız kP.ndlslnln olncaktır. 

Bu lllemde o, yalancı bir f!Ah ro
lUnU alncrı.k, lstccllğl şekilde insan 
lıalkedecck, kıtalar, c1Unyalnr tethe
decek \·e bUtUn bu şeyler nsla bakl
kattn hududuna girmeyecek. 

C'topl'yl ham madde olarak kulla
nn<-nk. yeni htr Utopl halkedecek. 

Ifaltlkatten kncan insanın ruhunu 
sar'ln, ve ona bir nevi tcsclll olan bu 
hUlyıı dünyası mltyolojlye, ve din 
hfssinfn hnlkcttlğl dleme inananlar 
tein hakikaten dnha az kıymetli de
ğ-ildir. 

NJtl)kfm Pletonun "Misal Uemt" 
ve halk arasına yayılmış o~an "Ya
lan Diinyn", "DUnya yalan, ahret 
geı:çek" tt'll\kldaf ayaıtt:a duTOllKCA 

sanatın bu rüyası bakl~atin yerine 
scç:er. Ve "hiç bir rüya, rüya feln" 
güzel değildir. 

......................... ·--·-·-........ .._ .......... 
Giinle1 in peşinden: i 

i 

Bir ibret lavhasıi 
Aylardanberi Japon ordıtlan Çin 

topralclarında, Japon harp gemileri 
Çin deniz!erindc, Japon bombardı
man tayyareleri Çin havalannda, 
harp iltın ctmckm...~n harp ediyor; 
Çin ~chirlerine, 1~abalanna köyle 
rine denizden, karadan, havadan 

ı ölilm at~leri yağdırıyor. Bu hal 
1 bir harp değilse acaba nedirt 

Hiç kimse ~mdi böyle bır mı.ali 
sormağcı bile lüzum görmiy<Jr. Fa.. 
kat diln es1.."i gazete kollek8iyon'lan : 
tıı karutınrken 935 senesi kdnımla.. : - : 
rmda /ngiıtcronfn Japonyailcı ecre- i 
yan eden hadiselerden §ilphe'lenerek ı 

1 
To7-...,ıo hiikUmetine sorduğu bi't su
ali ile bunun cevabını gördUk ki bu : 

1 gUnlcfl hadiseler kar§'t~nda dikkat· 
le okumağa değer. 

/ttgfltero Tokyoda1d f.Jgllderi va
sıtcısile Japon hilkümctinfn Çin hak 
1cında.1ci hakflı.i niyetleri ne olduğu
nu anlama1.: için bir müraoaatta bu
lunmu~. Japon Hariciye nczar6ti 
yüksek memurlanndan biri şu ce-
vabı ucrm ı.,: f 

ı - Şimali Çiııde muhtariyet ildnı 
1
• 

!.:. kendi 1cendine ortaya çıknıt11tır. Bu • 
Çln için tam.amile da1ıfli bfr mesele i 

İ dfr. B/5y1~ bir mcmler.ctin dahill 1 

Sil ~;~:t/O::ı!:~::R :~ 1 

Şimali Çini cenubi Çinden ayırmak 
1 için aç ttemı evvel Japon tahrikçile-
1 ti lhtiMller yapıyordu. Fakat la.. 
ı pon diplomatı.an btı Çl" Cçin dahili 

bir meseledir. diue bu l~e 1:an§ma
dıkt'lrını !thJllluorUırdı. Vç aene ~ 
vel Çinfn dahUC f~lerine ~yıı 
dimmler ~;mdı !tfne mn {lzerine 1tal
dırmı" bulunmıor. Fakat 'bu saU! -
n~n bfr h'trp old11li ,,m lMn etmf
uor' Hatta Çinin dcı1ıili i~lcrinc bil.e 
10!%rtŞmamış olu·yor! 

Ha.san Kumçayr -'-----·······················-.. 

RUyanın gUzelllğl kendini hakika
tin yerine koymuş olmasrntladır. 

Haklkntten kaçan sanat daimi bir 
rllya içindedir. Fakat bu rüyanın sa
dece rUyadan ibaret olduğunu ldrdk 
bugllnkU hayat ve kllltUr şartları do
Jayrslyle asla gtıç değildir. 
nuyanın arkaernda botun vuzu

hlylo, keskinliği llo realitenin uza
nıp glttlğlnt anlamak tein bugUnkU 
teknik ve ekonomi dUnyasrnın içinde 
bir hatta kondl başına knlmak kA.tl
dlr. 

F.'fakltfon toıılaluk, gıda, ve clnst 
temayUllorlnl mUtev:ızlh bir surette 
temin edon insan nşağı yukarı bir 
sehavet denizinde yUzer gibi idi. Bu 
tıdnm için fizik hayatın ötesinde cin
ler, pcrller, flAhlar ve kendisinin 
halkettlğl gllneşler, yıldızlar, insan
lar, mllletıer, tarihler vardı. 

1 1 

On dokuzuncu asır tabfatt delik 
deşik eden tılm ve zekt\yı yanında 
bir uşak gibi kullanmıştır. Fakat in
san ta.biati dc~lştirlrken kendini de 
tleğlştırmlşttr ve bir zaman sonra 
lrendl kcyrl ie!n kullandığı uşakları
nın dOnya görUşUnU, hayatı anlayışı
nı de. kabul etmiştir. 

nPallte yUzUne bnkılabJllr bir dOn
ra gUzelldlr. ÇilnkU on dokuzuncu 
nınr bOtUn kudretini, haşmetini, aza
metini gübreli bir tarlaya, yahut hiç 
te ildbt gUzelllğl olmıyan kayalar, 
rıle, köstebek yuvalarına benımyen 
toprak yığınları yahut ta kalbi ol
mıyan, insana aşktan bahsetmeyen 
manfvelftlnr. tekerlekler, davJom
bnzlar, "tio.lyoz11u .... 

Bir eondnj makinesi, sondaj makl
nesf nf Irat eden milhendlsten daha 
krymetll idi. 

Bfr petrol kuyusu bin velinin ne
festndcn daha değerli sayılıyordu. 

Platon, hnynllnf realite yerine koy
muştu. O kadar ki kendi haynllne 
realite diyordu. Onun sanatı kendi 
fca.tettlğ1 l\lemtn karşmnn geçip hay 
ranlığı anlatmak ve vasıflarını tes
b!t etmekti. 

On dokuzunr.u asrın realizm! ~e 
tabiat karşısına geçti. Tablatl oldu
l'n glhl vnsıflan<iırmak istedi. 

Fakat hu arada reallzm artık ha
kikatin nrrlrndnn koşan dalma passlt 
kalnn bir unsur oldu. 

İnsanın elinde fotoğraf objektıfl 
nıuut rnuhtPllf davaları lsbnt fçln ve
elle olursa realizm de bu şeklide bir 
devrin neşelerlndcın. ıst.ıraıılarrndan 
haberler ~etlrdl. Fakat o, ne geç
mişi, ne de geloce~I insana hatırlnt
tnadt. 

Pnsslf renlfzm Epfkllrclllerfn elin
de sadece yaşanan Anın ifadesi ol
du. 

Cemiyete kin duyanlar, ıstmıpla
rmı gRyet objektif bir ımrette bu ay
naya naklettiler; bitkin ve bedbin 
realizm bnyle<-e hayatın arkasından 

Ça raz 
Yeni bulmacamn: 

Sfya.'lf icmal 

iki hadise 
Bir günde biri beklenen, diğeri beklen 
miyen iki hadise oldu: Alman Cumhur 
reisi Hitler Rayştağ toplantısında 20 
şubat nutkunu söyledi; İngiliz Harici
ye nazırı Eden de aynı günde istifa. 
smı verdi. 

Bitlerin son nutku bize esasen bil· 
diğimiz şeylerden daha fazla bir ~y 
öğretmiyor. Yalnız gayet sarih olarak 
Sovyet Rusyaya karşı takip ettiği sı. 
yasetten dolayı Ingiliz Hariciye nazr. 
nnı tenkit ediyor. Acaba Edenin istf. 
fası ile bu tenkit arasında bir müna
sebet var mı diye hatırlara bir şüphe 
gelmemek kabil değil. Hususile Ede
nin istifasından sonra yerine Hitle:r 
ile samimi dostluğu olan ve Almanya 
ile anlaşmak teşC'bbüslerine bir müd
det evvel önayak olmuB bulunan Lorcl 
Halifaks Hariciye nezaretine getirilh 
.se ..• 

Bununla beraber FAen ile Başvekil 
Çemberlinin arasında ltalya ile anları 
mak meselesi yüzünden ihtilaf bulun 
duğu efkô.nurnumiycce esasen bili
niyordu. Hariciye nazırmm istifası 
bu fikir fhtilafrnm ha1ledilmemiş, ni. 
hayet Başvekilin fikri kabine içlndn 
ekseriyet almış olduğunu g5steriyor 
Fakat telgraflara inanmak lazım ge 
lirse Edeni çekilmeğe mecbur eder 
şey İngiliz Başvekilinin İtalyan Ba.cr 
vekili Musolfniye teklif ettiği yeni bh 
anlaşma projesidir ki bu projede Mu· 
sollninin ısrar ettiği bir nokta olmat 
Uzere İspanyada.ki gönüllülerin gerJ 
~kilmesi işi İtalya ile İngiltere a~ 
srndaki diğer ihtilaflı meselelerden 
ayrılmıştır. Eden ise f spanyadald gö
nUllUler işinin de Akdeniz meselesi ile 
alakalı olan diğer ihtilaflar ile bir kli' 
halinde halledilmesini iltizam etmek· 
te ısrar gösterdiği için bu noktaJ na
zan kabul edilmeyince mevkiinden 
çekilmek mecburiyetinde kalm'tştır. 

Hulasa Edenin İnglUz hariciyestn
den çekilmesi, gerek Alman vaziyeti, 
gerek ltalyanm talepleri ile alakadar 
olsun, artık bir emri vakidir. Şimdi 
ıni\'hlm olan IN!v 'hu .-lruı..ı- ~-• 
mı .e'i mcecıct~ıı çıor-eya.ııı \\terine ya .. 
pabflece&ri tesirleri tayin etmektir. 

lngiliz Başvekili bir taraf tan Ede
ni istifaya mecbur ederek yerine Bit
ler Ue anlaşmak taraftan olan Lord 
Halifaksı getiriyor, diğer taraftan 
Musollniye bir mektup göndererek İs
panyadaki gönUllülerin geri alınması 
lşt Londrn. ademi mUdahale komitesi
ne havalesini kabul etmekle beraber 
Akdeniz muvazenesinde İtalya ile bir 
anlaşmak yoluna girmek hususundaki 
arzusunu teyld ediyor. Bu vaziyete 
göre şimdiye kadnr Berlln - Roma 
mihverine ka~ı dnima ihtiraz! bir 
anlaımıa siyaseti tntbik etmiş olan 
İngiltere bu anlaı:ma te!'!ebbUslerine 
daha açık ve kati bir istikamet ver
mek istiyor .• 

lşte son iki hadisenin bize ifade et
tiği mana budur. 

:4.. u. 

snrUklendl. 
m 

insan makineye bAktmdlr. Maki
ne ln<tanrn değil, insan makinenin 
efendlı:ıldlr. 1nsan tıtblatln bir parça
sıdır. Fnknt onu değiştirebilir. O 
halde artık insan tnblnt karşısında 
paRslf bir mahlnk, bir fotoğraf ob
jektlğl değildir. 

(Snnrı Sn. rn Sii .1)' 

da papası, içten emer. 3 - bir içki, 

şahsi. 4 - sefarethane, 5 - Küçük bir 

parçalara ayırma. 6 - pişmanlık, Av

rupada bir yer. 7 - berenin büyüğü, 

hayret. 8 - Bir nota, engel, 9 - Av

rup·da bir millet, 10 - Yazın, y~a· 

cıktan emer. 11 - Bir ot, ayırmak. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - Karıştırma, düz değil, 2 - çok 
iyi, iğr:lince, 3 - tuzlanmış bir nevi 
b~lık, almaktan emer. 4 - Şehir, ga
zetesi 5 - Bir uzuv. bir gün ismi. 
6 - tş, Frans'ı"1a bir şehir. 7 - yap
mak 8 - Atılnıal.~an emer, haypret e
datı, bir emert 9 - aydınlık değil. 

1 Mahkemelerde 
armak Simon 

' Tabanca ile yaraladı(lı adam dün mahke-
mede hadiseyi anıattı 

"Gözüme keskin bir e:ektrik fe
ner· çarptı; arl<adan bir el silah .. ,, 

Parmak adam Simonun bir gece saat 
bir sularında evinin taşlığında rastladı
ğı Hayri isminde birisini hırsı.ı zannı 

ile vurup yarı:ıladığını ve duruşmasının 
ilk celsesini yazmıştık. Parmak Simo -
nun duruşmasına dün sabah Beyoğlu 

ıulh ikinci ceza mahkemesinde devam 
olundu. 

Yarnlanan Hayri davacı olarzdt mah
kemeye gelmişti, yarası tamamiyle iyi
leşmiş bulunuyordu. Simon avukatı ile 
birlikte suçlu sandalyesine oturdu. ö -
nüne bir dosya açtı. Gözlüğünü ta~ 
ve dava safhasını not alacak bir vazi
yette durdu. 

Hayri 42 yaşında ve Şilenin Ahmet
ler köyünde orman mUsaha memuru 
olduğunu söylodi. Haklın Emin aordu: 

- Davacı mısınız? 

- Tabit, dedi. Beni vurdu bu ooam. 
Kıtnunuevvelin 19 uncu gilnll idi. Me
zunen lstanbula gelmiştim; yemekle 
beraber hafif bir içki içtim ve sinemaya 
gittim. Sinema dönüşü Sirkecide otel -
lerin krıpalı olacağını tahmin ederek, 
rastladığım birine, burada otel nevin -
dt"n pansiyon fil!n var mı? dedim. Bu
ralaı'da olacak, ıu evlere sor, dedi. 

Birnz dolaştım, Taksime gelmiştim. 

Sonradan Nane sokağı olduğunu öğren
diğim sokakta o evin kapısı açıldı. İçe-· 
ri girdim. Göz g8zU g8rmiyecek dere
cede karanlıktı: 

- Otelci, otelci, diye bağırdım. Sea 
veren olmayınca ldöndüm, tam kapıya 
yrsklaştığım aırada gözüme kesitin bir 
.. 1 .. ı,.+ .. n. ,.,." .... -
andıraı:ı Dır ıca: 

,,._ . . 
- Kimsin, yanıma yaklaşma, dedi. 

Yabancı yok demefe k,almDdı: bir si 
mı patladı. önce yaralandığımı 

anlayamadım. Sonra hemen abıtaya 

mUracaat ettim. 

Dtrvacı Hayrinln ı8zlerlnden ıonra 

H6kim Emin ıahitleri dinlemeğe geçti. 
tık gahit Nevrik idi. Ayni evde otur • 
duğunu s8yledi ve: 

- Vaka gecesi saat bir varc!ı. Uyku
mun arasında bir ıes duydum, dışarı 

çıktım. Simon "Dokunma bana, hırsız 
var. Yetişin 1., diyordu. Sonra da bir el 
si15h patln1r. 

Diğer §ahit Marya da: 
- Sesleri duyunca yataktan kalkıp 

kapıyı hafüçe açtım. Bu sırada silah 
patladı; 1\orktum; kapıyı kaprıyıp he -
men yattım ve sabahleyin kalktım, di
ye üade verdi. 

Bundan sonra Simon hakkında ceza 
evinden gelen tezkere okundu. Bunda 
Simonun IMhkQmiyeti olmooığı yazılı 
idi. 

Bunu milteakip suçlu vekili söz ata
rak: 

- Davacı Hayri vakaya kendisi sc
bebiyet vermiştir. Biz zannediyorduk 
ki, ktndisi davadan vazgeçip ıdaletin 

tecellisini kolaylaştırıx:aktır. Halbuki 
aksine şahit oluyoruz .• Davacı o gece 

cası 
Dünkü bulmacanın halledilmiı tekli 

· 'ottir• umumhane aramış ve oraya gırıru,. 
Bunu müstantiklikteki ifadesinde iO'r 

lüyordu. Şimdi ni§iin saklıyor? 
Hayri: 
- Katiyyen, dc:ldl, ben yatacak yet 

Dradım. 

Neticede mahkeme, gelrniyen ~iğd 
iki şahidin ihzarcn celbine karcırr vere
ı ek duruşmayı Martın 4 iincU ıU • 
nüne bırakjtı, 

Mahkemeden ıonra Parmak SiJıı011 

dışarıda etrafını alanlara: 
- Ben, diyordu. Leblebici operetiıı• 

de "Cmyakan,, rolüne çıkmış tdi.ISJ4 
Amın:ı bu işi bilmiyerek yapmıj:rT:· 

Ve sonra merdivenlerden koJundl 
bastonunu tutarak hızlı adımlarla itıdJ. 

Babasırun katilini öldüreıs 
mahkemede 

Bir müddet evvel Tophane nhtırtıffl• 
da bir kaç giln ~ekliyerek, vapurdan ~~ 
kan babasının katili mevkuf BEJSrlJ' 

jandarmaların arasında öldüren 16 y•• 
tında Malim ve teyze zadesi ~uı:affr 
rln ağır cezada duruşmal;ırına de\'~ 
olunmu§tur. 

Kaptanpaıa sahillerindeki 
ceset 

EvvcJ19 gün Ortaköyde Kaptanp•1' 
sahillerinde bulunan cesedin, Şi§Jid• 
Pangaltıda Akbaba sokağı ı numa~.: 
oturan 55 yaşlarında Makruiçaya al 

olduğu tahkikat sonunda mcydroa ÇJ" 
kaulmıştır. 

Fakat olümUn ne suretle vutcubıı' ~ 
-okaıdıriımıŞtu. Tahkikatı mUddcium"'1 
muvinlerimen Orhan K8nl idare et 

1 

mektedir. 

Vapurdan düıen öldü ~ 
Geçenlerde limanda bir vapur4 t 

düşerek ağır surette yaralanan Abıt'~ 
oğlu ibrahim, dün aabah kaldırıldı , 
Beyoğlu hastahanesinde kurtutaın1Y' 
rak ölmUştür. · 

Ahmet oğlu lbrahimin cesedi ınorı' 
kaldmlmı~ur. 

Palto çalan tevlii! edildi 

Halde rdilkUncılık y<wpan Muh•ı1':. 
• b • • de ç min paltosunu bır el ara ası ıçın lı , 

lan '"'yar satıcı Basri dün Sultana r 
met ikinci sulh cezada ıuçunu inkSr 

derek: ,tf1' 
- Ben Yahudiden dört liraya • 'f , 

aldım. sonra sıkışınca sattım. perııı 
tir. Basri tevkif olunmuştur. __._/ 

KURUN 
ABONE TA n 1 FF~'it 

, Mtnılrket Memll'kel 
lçınıle dışını!• 

Ayhlt 95 15!> l\rf. 
S aylı~ 200 425 ". 
6 aylık 4i5 820 " 
Yıllık 900 1fi00 ,. JI 

Tartreııfndcn nnlkan Birlllıl le.'" 11~ıP 
otuz kuruış Jüşülür. Posla lıirliil• 0~",.uf 
mcycn yerlere ayda )'el:nlş beıer 
znmmcıllllr. ~e tel• 

Ahona kaydını blldlretı mekfll:dll er 
grnf ücretini, nlıone parnııının P "t:ll" 

· idare " ya lınnka ile yollaıııa Ocretıoı 

di üzerine alır. • & •b""' 
Yenldrn !ı nhone yn1an Yt"Yll kôY od,_ 

blrılcn yar.ılanlarıı, mektepll"rle 
larına ~yrıca lenıilM yapılır. d• 

TUrldT1t'nln htr pt'lda mtrkt:ffl 
Kll/lfl,V'n nhnnt 11a:ıtır. şfuf• 

Adre& değiştirme Ocrctl 25 ı.:uru 
-o-
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Şehiı: hab~rleri 1 

Karadenizde fırflna 
Sinopa sığınan vapurlar 

çıkamıyorlar 

Avusturya Başvekilinin 

tiJe ~enir.de kar tiplal bUtUn şidde
~vaın etmektedir. Dün muhtelü 
'e ardan deniz ticaret müdürlüğü
._ !elen telgrafta vapurlarm bu yüz. 
>lca Btflndıklan Umanlardan çıkama..
~klan bildirilmiştir. DUn de haber 
._, fhnlz gibi Sinop limanında Ak
~ Cunıhuriyet, Hora, Ege Kurtuluş 
illa lan _Y&nl biri Tllrk gemi ku~
~rketinin 4 deniz yollannın olmak 
111!? be, vapur bağlanmıştır. Bu va
dlııın lar hareket etmek için fırtınanın 

et1inl bekliyeceklerdlr. 

BlR. KAYIK BATTI. 

l:>on Öğleden sonra fstanbul lima
~ fırtına. allmeilerl görtilmtlş, Ar: v~ Şirketi Hayriye vapurlan se
lte lertnı mUşkülAtla yapmıştır. Haliç 
Jıa de bir lmınn mavnalar öğleden son 
bııo Çtkan glln doğu rUzg!rlarmdan bir-

1erintn tberine dilşmUelerdir. 
'1ıı '&u &rada köprünün OakUdar iskele 
~:u ~ıkan Bolulu t.mailin idaresin 
1\ kayık rll~lann teairlle alabo
lb.~l~uş, biraz sonra da batmıştır. 
-oqıı bofuımuştur. · 

~iSTE 
011e1clv •ah'llerlnde bir 

ceset daha 
~ l\ııraltıda Hacı baba sokağında otu '&;, Yaşmda Ma.krohl iamindeki ka
~ dUn sabah Ortaköy sahillerinde 
~ çıkmıştır. Kunduracı Boğosun 
,~ olan yaşlı kadının denize 

1 dUştUğil tahkik edilmektedir. 

hte bir tah•llder 

~.YtırYl'~fll~~ernurıarı Ren 
l!o\ l>t~a memuru BUatl vererek bir 
ltt..L~leri doJandıraıı hmirll tbaan 
~bir genci yakalam11lardır. 
~ bir eenedenberi takip edill
bip Hı_ Jl'akat sabıkalı olmadığından 

ıı.~111 ele geçmiyordu. 
feııı ~ Cihangirde oturan Gülailm 
dG] lııde bir kadmm on bet llrumı 

1'ldtrırken tutulmuttur. 

ör..~Ol.fORoEN ZEHiRLENEREK 
~ U - Erenköyde Bafdat cad
~~~~e k&leleci sokafrnda Samiyenin 
'lk~de bahc;ivan Adapazarlı tıyaa 
~~ 1 gQn kÖ§ldln apteshanesinde 
lbı,, Ufu ınangalla apteshaneyl mıt-.r:nra girip yıbnımftır. 
1tt c:c> n1c1a lytee yanmamıt kömtır-
61-~lduc'fundan tıvaa r.ehirlenerek 
~iuırı · Tahkikata OıkUdar mild-

U!blliği el koymuttur. 

-n-
~: 

lt1Jı1or drrelltörUnUn 
ıtıu teTU,ıarı 

)ttt tUr direktörU bay Tevfik köy 
~~kteplerini teftige bqlamıttır. 

I dtln Beykoa gitmiştir. 
"•n a!tesıne alt pro)e 

bitti 
---~ye camii etrafındaki Si· 
~ile ait belediye ve evkaf 
1'- Proje Dıtlltereken yapılmakta °"" 
~bitirilmiş, evkaf umum mtl-
~ IÖnderilmiftir. 

"'- )!'9...~te&intn tanzimine ~38 mall 
-~ IODra bqlanacaktır. 

l~ Bir 1 rtı 
il,~ hu ku.aaı ntlfua memuru bay 
~!'1~ Yozgat vtl'reti ntlfua mU
·~ llıtt ~Yin edllmletir. Kendlaine 

eaınde ınuvatfakiyet dileriz. 

~ - o ~~1 ~1LDE 
'·~ •rkall Wccarlara 
~I bir karar 
~ ~~ tUccarıan. alt Cumhu
..;.~ t.atı 'baııkaamda bloke edilmiş 
4IJt ~ t 1!ebıe -dair hazırlanan 
~'i..era Vekilleri heyetince tas-
. ~. '-a ~•darlara tebliğ olun-

• toıa rare. tutı,e 1tı 

bir kitabı 
Dr. Şuşnig diyor ki: 

için hükumetinıizle Danimarka ara
sında bazı esaslar kararlqtırılmıştır. 

Danimarka menaeli malların bedel
leri Türk lirası olarak Danimarka mil
li bankası namına Merkez bankamız. 
daki hususi bir hesaba yatmlacaktır • 

Bu suretle hesaba yatırılacak para
lar bu protokola göre tediyat yapılm
caya kadar Danimarkadakl sahipleri 
lehine bloke olarak kalacaktır. Bu ala
cakların tasfiyesi için Danimarka 
bankası Merkez bankasına faizsiz ola 
rak ve Danimarka kroni ile bir hesa
bı cari açacaktır. 

'' Avusturyanın 
yaşamaya 

hakkı vardır,, 

PARA DORSASINDA 
İstanbul borsasında dün birinci ter

tip Tilrk borcu tahvilleri 10.05 den 
muamele görmüş, ikinci tertip Tilrk 
borcu tahvilleri üzerine hiçbir muame 
le olmamış, üçüncü tertip Türk borcu 
tahvillP-ri 19 dan satılmıştır. 

Bundan başka Sivas Erzurum tah
villeri 95.25 den arslan çimento tahvil 
teri 13.30 dan muamele görmUt, bir 
İngiliz lirasına Merkez bankası tara
fından 630 kuruş tesbit edilmittir. 

Dün Londradan İstanbul borsasına 
gelen telgrafta bir İngiliz lirumm 
152.59 franktan muamele gördüğü bir 
doların 500.82,5 dan satıldığı ve Unl
ttırke de 343.5 kurug tesbit edildiği 

bildlrilmigtir. 

BELEDiYE iŞLERi 

Et komisyonu çah,ma1a
rına devam ediyor 

Et komisyonu dün yine toplanmq, 
ucuzluk etrafındaki tetkiklerine de
vam etmiştir. Komisyon iki gtlne ka· 

~~.c&~lı~!füll~ bl~~rerek alman ka-_ 

AvU&turya Ba§Vekili B. Şupig 
son giin'lerde bir kittıp ne§Tetmif 
tir. imparatorluk devrindeki A· 
vuaturya, harpten amanı e.riT va
ziyete diifen A waturya w Del
f OBM11 oanlatWlırdığı Awaturyo 
olmak üzere memleketini ~ ta
nı. devresine göre taAZil eden 
do~-tor ŞU§'nigin bu kitabt""4n, 

"°" 1ıadiaektr mtınaaebetile, *' 
parçalan alıyoru.ı.. 

Awaturyıı B~kili bu eae
riftde memleketfnita utUc?4le ne 
kadar ihtiyacs olduğunu w bu 
f8tikldii muhafaza. edeceğini eacu 
ol~rak almıthr. 

Bugün birçoklanmız, Umitaiz dakf· 
katarda, Avusturya. var mı yok mu df. • 
ye düşünüyorlar. Avuaturyanm hak l 
vücudu var mı? Hayata hakkı var 
dır diye iddia edilebilir Dil? Bir A vua
turyalı olarak insan A vuaturya vata
m lehfnde söz söyliyebllir mi! 

Buna verilecek cevap tµdur: Bin 
kere evet. Şekil ve vücut geçicidir; 
fakat ruh daima kalır, ruh ölmez bir 
eeydlr; tarihten ders almak ve mazl
aıt.len gelen aeeleri tettmek vazüesl 
blstmdlr. 

- BugUn A vuturya, Uçtlncll defa 
• - . .. ··•- t...- r- &- .ı""a.-.···"'''"-

nuyor. Bu <Syle bir devir idi ki Avua-
turya vatımmm vu!tell olcluğwaa ve 

devam edeceğine inananlar bu inanla
rını serbestçe ifade edebilenler gittik
çe azalıyordu. 

Şiiler zamanında da Avusturya ve 
Avusturya medeniyeti etrafındaki mU 
cadele bugUnkU gibi günUn meselesi 
idi. O me@hur ''Valell§taynın ölümü,, 
bunun bir delilidir: '"Avusturyalının ( 
bir vatanı vardır, onu sever, aevmek
te de çok haklıdır.,, 

... Diğer Alman memleketlerinde 
doğup da A vustw-yalı olanlar çoktur. 
Onlardan biri, hepsinin en büyUğil 
eserlerini bizim memlekette yapan, 
dünyayı Viyanadan fetheden, mirası 
ve mezan bize teslim olunan biri var
dır: Bethofen. 

Bugünkü gibi, Avusturyanın son 
nakikası gelmiş zannedilen bir devir
de, istiklal mllcadeleleri devrinde, en 
bUyUk Ustatlanmır.dan blrl olan Bet
hof en askerlerimizin piri Haynrih 
fon Kolinin şiirlerini besteledL 

"Avusturya. tek istesin. Daima her 
şeyin üstünde kalır. Bunu da istemek
tedir!., 

Tesadiifün bir cilv~i olarak, Betho
fenin bu yazısı 934 de. evrak hazinele
rimizin kıymetli veaikalan araamda 
bulundu. 

Awsturya h:-T te~ tısttınde kal • 
mafı istiyor! 

EVvelce de yudığımız gibi ete aza
mi fiyat konacak ve bundan fazlaya 
satılamajacaklar; ancak daha ueuza 
satılabilecektir. Azamt fiyat ekmek 
de olduğu gibi icap ettiği zamanlar 
değiştirilecektir. Avusturya öldümü? 

ASRI MEZARLIK 
Zincirli kuyudaki a.aı1 mezarlıfm 

toprak tesviyesi bitirilmek tızeredlr. 
Mezarlığa afaç dikilmeye bqlanmıt
tır. Yollan da yapıldıktan sonra öUl 
gömlllmesine başlanacaktır. 

Londra ile Paris bu hususta ne 
düşünüyor? 

-o- ce, Avuaturyadakl gelecek veya uzak 
Londra ile Parla Vlyuıaya beraber-ı 

MOTEFERRIK hadleelerin vua'atı neticeleri hakkmda 
A•kert mUtekalller "malt&mat kabilinden,, denilen bir te- , 

cemiyetinde vebbUste blllunmafa karar verdiler. f 
Askeri mütekattler cemiyeti ııenelik İhtiyatlı ve aflltunl bir teşebbüs; 

kongnısini yapm11, AtatUrke, Bqve- doğru. Fakat istikbalde hakiki bir 
kile, bUyUk erklnıharbiye reisine, Da- manaBI olabilecek ve olması lAzmı ge. 
biliye Vekili ve parti genel sekreteri len teşebbila, - daha doğrusu, böyle 
ne te§ekkUr telgraftan çekildikten diyorlar. 
sonra idare heyeti ııeçllmlttlr. Yeni I 
idare heyeti binbafı RUtttı Demirel, l ı l ŞlllAyeUer, temenn•ler 11 
yUzbqı Lütfi özgOn, yarbay Rifat Öz ' - - - - __ .___ 
demiroğlu, yarbay HUsnU Özbilgen, Bu deriden ne va-
yarbay Mehmet, yarbay Aziz Nutre- k I t k I 
nar, binbaşı MU7Affer, kurmay albay Urto 8C8{f1Z ? 
Alf Erel, Albay Yusuf, yüzbaşı Cemal Kılgük Ayuo/yada oturan 1ot.ıri • 
binbaşı Vehbi, deniz yarbayı Azmi li1imizden bir~ ycmy,,,-: 
Varoldur. Belediye, tehirde gllrilltü ile mU-

Y akta Ragıbın btr oııu cadele için elinden gelen her veyi 
oldu yapıyor; hatta avaz avaz bağıran 

Muharrir arkadaşlarımızdan Yekta 
Ragıp önenin dün sabah bir erkek ev
lAdı dünyaya gelmiştir . 

satıcılara ceza verildiği için elham
dutWı eekir.den evvel satıcı aeei ieit 
mlyoruz. Fakat IU çöp arabalarma 
ne diyelim? 

Arkadaşımıza, refikasına ve ktıçük 
yavruya hep bir arada uzun ve mesut j SabJhm ~a::~ !: ':'nt!~n itibaren, 
seneler temenni ederiz. Kadlrgadaki çöpçü ahırlarmdan ÇI· 

Zlı-aa' kongresinde 'l'llK karak bütlln Ayuofya ve Sultanah· 
met halkıoı U)'&lldıran bu arabalar· 

....... de lronu•uldu dan hiç rahat bir uyku yUsU gömıl· 
Ziraat kongresi hazırlıklarına ehem yecek miyiz? 

miyeile devam olunmaktadır. Kongre- ' 

1 
Şimdiye kadar muhtelif makam • 

de pirinç ve yapafıdan başka tütik 1 lata ya.ptığmm ıiklyetlerln htçbl· 
berine de bir rapor hazırlanması ta- 1 

DUn akşam Londradaki bazı maha 
fil çok fena görüşlü tefsirlere itiraz 
ediyorlardı. "Siz Avusturya öldü, ar
tık yapacak bir şey kalmadı derse
niz, diyorlardı. Hllkİnetler ne yapanı? 
Almanyanm tazyikına hemen mukabe 
le etmek harp tıkarmak olurdu. Hal· 
bu ki: 

"Şimrli bir harekete g~mek ile en
dişe ve korku içinde bulunan halkın 

Avusturyadaki Nazi saflarına iltihak 
etmemesine mani olmak kahildir.,, 

ROMA iLE ViYANA 

Roma Viyanayı terketti. 
Ümitlerini pek kesmek istemiyen

ler ilAve ediyorlar: 

"'Bu terkedilmekten Başvekil Şuş

nig herhalde denı alacaktır .. 

''Hakikaten, Avustueyanın dahilt 
siyaseti, Brenner U7.erindeld hareket
tenberl f ~izrni kopye ediyordu, onun 
Uz.erinde dönüyordu. Şimdi Avusturya 
hllkiımeti batta sol unsurlar bile yak
laşmak istiyoT. Yeni kabineye eski bir 
sosyal demokrat bile girdi. Seli.met 
bu istikamettedir.,, 

Fakat, arzulan hakikat olarak ka
bul etmiyelim, • hatta doktor Ş~l
şrln geçirdiği de~slkllğe. yanmda Dol· 
fusun, son nefesin! vermeden evvel, 
vatanı müdafaa. edeceklerden biri ola
rak gösterdi~ Skubl bulnnmuma 
rağmen (Parimar). karrUr etmiş, dün Ticaret odasında rinden netice &lmmad!; eler bu el· 

bütün tiftik tUccarlarmm iştlrakile 1 varda oturanlardan blrçofumuzun KONFERANSLAR: 
bir toplantı yapılmıştır. ı evi kendi evimiz olmua haydi çıkıp 

Toplantıyı Ticaret odası tetkikat bafka bir mahalleye gidelim! Fa- ıa·anbulnn fethi 
! kat ev de bizim olunca hangi dlya- ı 

mUdUrU Te~ik idare etmiş, tütik tUc . ra kaçıp gideceğimizi doirusu bil- Eminönü Halkevinde stanbul kon-
carlarmın tüttk ihracatının inkf pfı mlyorus. GUrWttl ile mücadele eden feranslan B!risine devam edilmekte. 
etrafındaki mUtalealan almml§tır. 1 beledi in bir kere dah 1 dir. Bu akşam saat (20,30) da· Univer-

Bu mUtaıealar bir rapor halinde ha- dikka= lbedetlz. a nuan I ı · site tarih doçenti Mükremin Halil ~ 
sırlanarak kongre ummnl kltipllğinıe , ·- ce ı' rafmdan verilecek olan konferamm 
göııderlJecektlr. mevzuu tlataabuıun f~ dair) dlr • 

Şu§"igm kitabında Lttni geçett 
beatekdr Bethof en 

Çukulatalarda 
ne mikdar ka
kau kul1anıhyor 

lstanbul maliye teşkllltı muamele 
vergisinin tarhına esas olmak U7.ere 
çukulata lmalltmda kullanılan kakau 
miktarım 6ğrenmek için ticaret ve 
sanayi odasma müracaat etmiştir. 

Oda bu mtıracaatı ehemmiyetle kar
&ılamlf, piyasada geniş mikyasta tet
kikler yapmağa başlamıştır. 

Bu arada birçok allkadarlarm şikl 
yetinf mucip olan çukulata aanayllmiz 
de tetkik edilecektir. Haber verildiği· 
ne g<Sre, bu lfklyetler piyasaya son 
zamanlarda IUrWen çu.kulatalatda ka
ka mtırtarmm 'bir lla)'ll uatm; o:: 
tu yolundadır. 

Maliye teşkllltr muamele vergf.11 
dolaymlle çlkulatalardald kaka mllr· 
tanm ~ f8terkm ba suretle 
yepymt bir meeele ortaya çıkmış bu
lunmaktadır. Oda bu hususta yapaca
ğı geni• ~lkler neticesinde rapor 
hazırlayarak lktıaat Vekfiletine gön
derecektir. 

"DÜNYANIN KORKUNC 
KADINIYD(!., 

Londra mahkemalne geçen gUn genç 
bir kadın müracaat ediyor. Bu çok 
cazip bir emner g111ıelldir. Fakat, mah 
kemeye: · 

- Ben dtlnyanm eıı korkunç kadım 
yun! diye mtlracaat eden bu g(lr.el, 
herkesi hayrette bırakıyor. 

Ml8is Dorott Luiz 'l\uıstel ismindeki 
bu genç kadmm an1attıklan tunlar-
dır: 

- Ben dtlnyanm @!il korkunç kadı· 
mymı. Çilnldl. limdiye kadar dört ke. 
re evlendim, dört kocama da sadakat 
BlZlık ettim, onlan dalma bUyUk bir 
azap içinde yap.ttmı.,, 
ı&ta Dorotlnbı buglln btltnn sug. 

tarından dolayı nedamet duyduğu ve 
kendisini tamybe ~ lçhı ree
men af fstedftt anlqıltyor. 

Mista Dorotl bundan bir lld 1en8 

eonra lld kocah olmaktan dolavı lld 
gUn bapee mabkGm olm~. l'abt .................... 
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Sabri -ra ı 

• 
1 

(Osttarafı 1 incide) 
nnmıştır. Namazdan sonra merhumun 
en yakın arkadaşlarından lstanbul 
mebusu B. Hnlil Etem namına Darilş
§efnkn lisesi müdürü B. Ali Karni Ak
yUrek bir hitabede bulunmuştur. ' 

Cenaze merasiminde İnhisarlar Ve
kilimiz B. Ali Rana Tarhan mebus-

' lar, İstanbul valisi ve belediye reisi 
B. Muhiddin Üstündağ, Şehir meclisi 
azaları, birer kıta asker ve polis efra
dı, DarUşşefaka lisesi talebeleri ve 
kalabalık bir cemaat bulunuyordu. 
Cenazeye Başvekil, Meclis reisliği, İn
hisarlar Vekili, İstanbul belediyesi, 
B. Muhiddin Üstündağ, Killtür Baka
m, Yeşilköy tohum ıslah istasyonu, 
P. T. T. umum müdürlüğü, Fenerbah
se ve Güneş klUpleri, İstanbul Halk 
Partisi Başkanlığı ve daha birçok ma
kam ve eahıslar namına çelenkler ge
tirilmişti. 

Cenaze alayı Tcşvikiye camisinden 
Şişliye, oradan da otomobillerle Zin
cirli kuyudaki yeni mezarlığa gitmiş.. 
tir. Burada, merhum Sabri Toprak, 
göz yaşlan arasında, toprağa bırakıl
nuştır. 

• 
enın 

sın dan 
(Vstyanı 1 inci sayı/ada) 

Almnnya memnun oldu 

Bcrlin 21, (A.A.) - Bay Edenin is
tila~ Berlin siyasi mehafilinde saklan 
mıyan bir memnuniyet uyandırmıştır. 

Şiddetle tenkit edilen Eden progra
mına mukabil yakınlarda Berchtesga -
aen'de bu derece iyi bir surette kabul 
edilen Lord HDlif aksin programını ile
ri sürmektedir. 

Berlind~ Bay Edenin bu ~ekilişinin 
İngiltere ile İtalya arasında gerginli • 
ğin izalesini kohıylaştmp kolaylaştrr • 
mıyacağı büyük bir alaka ve merakla 
beklenme1ı;tedir. .Mııtımallll. muttetık 

1talyanm sedakatından burada hiç şüp 
he edilmemektt!~ir. 

lta1yn dn müteessir değil! 

Roma, 21 (A.A.) - Bay Edenin isti 
fası haberi, burada bir guna teessürü 
tnucip olmtımıştır. Bilmukabele Bay 
Bitlerin nutku, büyilk bir memnuni -
~·etle karşılanmıştır. 

Siyasi mehafil, Führer'in İngilizlerle 
ttalyanlarm uzlaştmlıruısı için halen ya 
pılmakta olnn teşebbüslere karşı mania 
tlı:ame etmeğe k .. 1 kışmasının pek gay
ri muhtemel olduğu mütaleasmda bu • 
lunma\tndır. 

Gazeteler Edenin istifau hakkında 

miltalealar yürütmekten ihtiraı: etmck
\edirlcr. Manmafih Popolo di Roma 
gn:etesinde, başlık olarak, §U yazılar 

okunmaktadır: 

•Cbamberlain'in realist siyaseti ne 
Edenin st tik siyaseti çarpış~ ve 
Chamberlain, muharebeyi kazanmt} -
tır ••• 

Gazeteler, Lord HaliFNtsın Edene ha 
!ef olacağını ümit etmektedirler. 

Eden niçin aynldığını nnlabyor. 

Londra, 21 (A.A.) - Bay Eden, B. 
Cha:nbcrlain'c gönderdiği bir mektup
ta bilhas şöyle dcmcl\tedir: 

Son günlerin vakayü, h .. d:lizatmda 
mühim olan bir çok netayiç tevlit et -
mcsi muhtemel bulunan bir karar bak
kmda aramızda derin bir noktainazar 
ihtnafı olduğunu ı'neydan~ çıkarmıştır. 
Ben, tasvin etmemekte olduğum bir 
iyaseti parl5mentoya tavsiye edemem. 

!Bundan bn~ka halihazırdaki beynelmi
lel meseleleri1e bu meselelerin halline 
çalışmak hususunda takip edilecek u -
suller hal\kındzı tfa aramızda ihtilaf bu
lunduğuna dair bende bir kanaat hasıl 
olmuştur. 

Memleketin işlerini idareye davet e
dilmiş olan kimselerin tam bir aheng i
çinde çalışmamaları memleketin menfa
atine muv~ıfık olamaz. Binaenaleyh, de
l'in bir tecr.sürle. sizden aynlmağa ka
rar verelim. 

Japonya d memnun 

Tokyo, 21 (A.A.) - Hariciye neza
reti namma s6z sSylemeğe salUhiyet -
'ar bir znt, bay Hitlcrin nutkunun Ja
t>onyzmrn ?ıer tarahnJa çok iyi kar"'Jlnn 
nış o):Iuğunu söylemiştir. 

i 1 in nutkun-' 
dan sonra 

(Üst tarafı 1 inci 8ay/aiüJ) 
söylendiğine göre, sanki ispanyol nas
yonalizminin istiklali azmi ile hareket 
etmekte imiş. Bu beyanatı memnuniyet 
le kaydetmek isteriz. Fakat o halde ıen
Sebastien'de yapılmakta olan gizli ta.y
yare hangarları kime karşı 'k.uruluyor?,, 

"Ovr,, gazetesi diyor ki: 
"Bay bitlerin İspanyada Cümhuri -

yetxilerin galebesine karıı koyduğu Ve
to, İt'dya ile tam bir askeri anlaşmanın 
kabulünü tazammın etmektedir. Bu key 
fiyet Almanyanın İtalyaya karır aldığı 
bir teahhüttür. 

ttalya iyi karırladı 
Roma, 21, (A.A.) - Bay Hitlerin 

nutku burtıda çok iyi lcjafJTlanml§trr. 
Bu nutka Führerin §imdiye kadar söy
lemiş olduğu nutuklarının en özlüle • 
rinden biri nazarile bakılmaktadır. Bol 
şevizmo karşı medeniyetin müdafaası 
sahasında Bay Masolini taıırafmdan sarf 
olunan faaliyeti ve yapılan icraatı ha
tırlatan fıkra pek ziyade memnuniyet 
uyandırmıştır. 

Fı-an58da aksi soğuk! 
Paris, 21 (A.A.) - Hitlerin nutku 

burada soğuk karştlanmıştır. F.fkan u
mumiyenin büyük kısmı bu nutku, ö -
tedenbcri tamamile maınm olan bir ta
kım noktai nazarlann ifadesi alddetmek 
tedir. 

Humanite gazetesi diyor Jci: 
Dün bay Hitler, beşeriyetin yllzde 

90 ma karşı harp ilin etmittir. Franarz 
Hükumetinin bunu anlayıp anlamadığı 
nt yann öğreneceğiz. Bakalım, bu hü -
lrllmet, korkn~a bir intihara mı yoksa 
vazifesini şuurlu bir surette yapmağa 
mı hazırdır. KroJJ operası binasında 

ylikselen bu tahrike karır sulh seven 
mifictlerin toplanması hakkında sesini 
yUkseltir ise. beşeriyetin yüzde 90 ı 
cırkasından gelecektir. 

Amerika .ilihlanacak 
Vaşington, 21 (A.A.) - Bay Hitle

rln söylemiş olduğu nutkun Amerika 
Rcisicilmhurunun sil!hlanma progra -
mrnı kolaylaştıracağı beyan edilmek -
c.~. 

Vaşington Herald, bay Hitlerln harp
cuyane beyanatına Amerikanın vere • 
ceği cevabın dişten tırnağa '19ldar ai -
ltıhlanmak olacağını yazdıktan sonra 
şunlan ilive ediyor: 

'Hitlerin Japonlar tarafından Çinin 
istila edilmesini tasvip etmesi bizim i
çin §arktaki menfaatlerimiz için S.şikir 
bir tehdittir. 

Vc:ışington Post, Almanyanın komü
nist tehlikesi mevcut olduğu fikrinde 
bulunduğu takdirde dünyanın her tara
frnl:h mUdahatede bulunmak hakkına 
mal~ olduğu iddiasmda bulunmakta 
olduğunu yamıaktMlır. 

Cenuhl Amerikarim bay Hitlerin dok 
trininin §ÜmulU haricinde olmadığını 

farzetmck mübalft.falr bir gey olma.t. 
Her halele Asya, bu doktrinin şumul 
dairesi haricinde !değildir. 

Roman yada 
(tJsttara/1 1 incide) 

sin eylemekte, ziraatçilerin, ~iler~ 
entellcktüellı.?rin ve diğerlerinin par
lfunentodaki temsilleri nisbetini ka.· 
rarl:ı.ştırmakta, hrrsızlık ve bilhassa 
ihtili.sları şiddetle cezalandırmakta 
istimlfık sul'etile köylülerin eline ge
çen ve geçecek olan toprakla.rda bun
ların mUlkiyetini tanımakta tdevlet 
tarafından istimlak olunan madenle
rin sahiplerine 

1 
daha adaletli bir para 

temin eylemekte ve Roma.nyada bir 
nsırdanbcri oturan ekalliyetlere mU
sa.vi va.tanda§lık hukuku vermekte· 
dir. 

KRALIN BEYANNAMESi 
Rcsmt gazete anayasa ile birlikte 

kralın millete bir beyanname15ini de 
' neşretmektedir. B~yanna.mede diyor 
kl: 

"Bu. 1~n.."k vo cndi§e ııerim Mman 
larda 7ıarc1~etime saik olem yegOne 
dilşiitıcc t~tmı 7111ygı8'1dtr. Yetti anaya
sa, Romcıı devletinin temellerini daha 
sağlam ve daha ailaktli csa.,l.arC! oturt 
nuığı ve devlet hayatım daha emin, 
da7ıa ~ür ve daha .!alim bir yolda yü,. 
riltmefji istihdaf etmektedir.,. 

Beyanname, anayasanın başlıca 

noktalarını saydıktan sonra şu sözler 
le bitmektedir: 

··11.ııwı.n tcibirlcr Romen milletine 
,cı·best bir inki§a.f ve mııTuulderatına 

Almanyannı 
teklifleri 

(Üılyanı: 1 incide.)' 
ta Avrupa. hakkında tatbik edilecek 
mUstakbol pltı.nlar Uzerlnde de gö
rUşlllocektlr. 

Ayni gazeteye göre Çekoslovak· 
yadaki Alman ekalllyetine, mnh· 
tnriyct ıılabtlmclcri i~.in Alman 
bük.ümctl bütün rardııni yapacak
tır. Şubııt nihayetine do~ Almıın 
hükfimotl Prağa mttrııcaat ederek, 
ÇckosloYııkyadaki Alman ekalli
yet! hakkında görüşmek üzere mü

zakeı elcre başlıınmasmı istiyc
cel.11r. 
1NG1LTERE AVUSTURYAYA 

SİYASI YARDIMDA BULUNACAK 
Londra, 21 (Hususi) - "İvnln~ 

Nlyus" gazetesinin blldlrdlğine gö
re Vlyanadakf tngiliz sefiri Avus
turya hariciye nazırı Doktor Şaht ta
rafından kabul edilmiştir. 

İngiliz sefiri bu görüşmesinde, hU
kilmetlnin, Avusturyanın istikbali 
meselesi ile çok yakından alAkadar 
bulunduğunu, ve bu letiklAlinin mu
hafazası tçln lnglllz hükilmetlnln 
kuvvetli diplomatik yardımlarda bu
lunmağa hazır olduğunu temin et
miştir. Çünkll, Orta Avrupnyı ala.ka
dar eden blitUn meseleler nzerlnde 
lnglltere ve Fransa hUkflmetlerinln 
çok sıkı bağlılıklan vardır. 

-0---

Avam 
Kamarasında 
Bu takdirde, pollUknlan, kendisin
den istenen usullere tamamen kani 
bulunan bir harlclye nazın tarafın
dan takip edlJdlğt takdirde, muvaf
fakıyet lbtlmaU şüphesiz artacaktır. 
1stltamın mnzakerelert kolaylaştır

ması mUmkUndnr. Bu takdirde, be
nim kadar hiç bir kimse memnun ol
mıyacaktır. 

Son defa ben de tedrlcen şu ka
naat hasıl oldu ki, biz de, başkalarr
nın bizimle anlaşma arzusundan çok 
,. ------ --.. ----- -
anlaşma arzusu vardır ... 

B. Eden'ln bilhassa bu son sözleri 
çok alkışlanmış, sözlerini gene alkış
lar arasmda bltlrarek yerine otur
muştur. 

Başvekil Ç~mberlln verdiği ce
vapta, hakikaten sulh letentyoraa 
bazı umumi prensiplerin feda edll-

1 
mesi lAzımgeldlğhıl ve ltalya ne mu
zakeralere girişmenin bu sulh hava- ı 

srnı yaratmak için icap ettiğini söy
lemiş ve demiştir kl: 

Ben daim , biç olmazsa ltalyanın 
Habeşlstandakl vaılyetlnln tanınma
sının, ancak bu tanınma umumi ya
trşmada mUhim bir A.mll olarak tc
barUz edeblleceğlna kanaat basıl ol
madık~" moral bakımda.n yerinde 
olmayacağı kanaatinde bulundum. 
- Burada. işçi mebuslar şiddetli pro
testoda bulunmuşlar ve: "Bu hiç bir 
zaman moral bakımdan yerinde ol
mtyacaktır" dlye bağırmış laroır -
Görüteooktlr ki, zikrettiğim görüşme 
Habeşistan meeelosl de dahU olduğu 
halde mualllltta olan bUtlln mesel6-
lerl thUva eden en derin btr mllza
kereye knt't surette lJ'lUsait idi. 

B:ışvekll, bundan sonra, ltalya ne 
mnıakerelcre derhal mı, yoksa blraz 
daha geç mi başlnnmnsı lAzımgeldl
ği hususunda Edenle nasıl thtnAfa 
dllştnklerlnl anlatmış ve Grandi ne 
bugün yaptrğ1 görüşmeden şu şekil
de bahsetnilştir: 

Bu sabah, hafta sonunda kentli 
hUkQmcıtl ne muhabere halinde bu
lunan Grandiyi kabul ettim. Grandi, 
ttnlyan hUkQmctlntn yabancı gönUl
JUlerfn tcktımesl haklnndalrl lnglllz 
formülnnU kabul ettiğini bana bll-
dlrdf. • 

a.Myi.ş, $1tlk oo terakki yolunda ha'!."im 
olmak imk4rJannı tam.in etme Ne •r w 

ALIJ..r.AN ŞIDDBTLI TEDBIP.LER. 
Bil.kreş 21 - Yeni nnaya.sad ı.:.a 

hususlar vardır: 
1 - Fırkaların ilgam. 
2 - Parlfunentonun ilgası. 
3 - ltnlyanmkinc müşabih bir kor 

poratif temsil meclisinin ihdası. 
4 - öz Romanyalı1ann himayesi. 
5 _. HükUmctin siyasi sinayetlerl 

daha ziyndc Riddetle tenkil edebilmesl 
f çin ağır ceza mahkemelerinin ilgası. 

~ '(Vstyanı 'J. inci sayı/ada) 
lcplcri yerine eeUrmek için üzerine 
n1ınası iktiza eden masrafla.rı ken· 
disino ııit mıı<lcll hııtal:ırm mesulfyo
ti olarak değil de, hükfii:nete karşı 

mukavele hariclnde bir tcdakArlık 

glbl gö termcğe çıılış:yor. VeklUet 
be çok haklı olnrıık cevabrnda bu 
nokta,ra itiraz edJyor. 

Zfl'a bu işin esası sadece bir mu
kın·clenln icrası ve bir hakkın yeri
ne getfrllmcsl meselesidir. Yoksa e
lektrik şirketinden herhangi şekilde 
bir lOttıt cUlemeğe ihtiyacı olmadığı 
gibi, devlete lrnrşı muayyen blr mn
kltYele ile bn~lı olan bir ecnebi şir
kete bu mnkınelo bnrfclndc teahlıUt
ler '\'e mosullyctıer yüklemek de as
la mcvzuuhnhts değildir. Nafıa Ve
klllctt tnrnfm<lnn elektrik şirketlnln 
mnnmch\tmı ve tesisatını kontrol l· 
tin tcşlrll e<lilen komisyon hlzznt şlr· 
ketin mcsnl memurları ve ten adam
Jarı ile birleşerek tetkikat yapmış, 

bu tetıdlmta fşttrnk eden memurları 
cln lm7A koymuştu • VekAlettn şt .... 
ketten istediği ve şirketin şlnıcU res· 
men icrn~rnı kabnl ettiği ısltlbat bu 
vc.c;lknlnra istinat eden i~ler<llr. nu
gUn ortndn. mevcnt olan bir mukave
lenin nhkllmı tatbik edilmez do hü· 
kOmct ş.lrkett tcahhütlerinl flilen ic
raya <lılvet •••krso bunu g<inUlflen 
kopnn bir fcdnkArhk snretinde gös· 
tcrmck do~ oJur mu? 
Şu halde elektrik şirketinin sndc

co hti'kömet tnrnfmdan ileri sürlilen 
tnl<'plcrl kabul TC hnttA lcro. etme 1 
kllrt olamaz. ~irkettn bu yolda ihti· 
ynr e<lcccğl yeni mnm-~tıa.rı bir ıın· 
gnryc, \"cya bir Jrıtüf, ynhut herhangi 
F,ekilcle bir tedııkliı·lık gibi değil, bir 
mukavele hllkmiinün tntbtk;ne nit 
znruri bir n~llce olnrnk yaptığını kn· 
bnl c>hnesi H\znndır. 

Nafıa Veklllettnfn bu nolctıı Uze

TIR~ ı~rı~rtı\tıı~re~ ~:-ch'~9on~ 
nıeselcsf olmnkla beraber ııyncıı. bn· 
nn knp eden h'1STI!'t vnzlyetlc-r ve ll· 
miller ıle l'nrdır. H" tum'.?t ile r:trket 
nrn..c;Jnda lmhsc mevzu olnn ihtill.\fın 
ilk çılch?tl gtınlcrde hlrtalrnn Ilelçl· 
kıt gnzetelcri tarafmClan ynmlım ncş 
rtynt bn !\miller cUmle,.inclendir. 

lfnldkaton bftZl ncıçtknlı ı:ı;n.xetc
forln bu neşriyatı elektrik şirJ·ctfnl 
mnknvcle ntı ulmmı lcrayrı clavct <'

(len teşchb\istcrt '.li"ilrkiycntn ecnebi 
scrmnycsino J·nrşı g(;ste1·<1iği bir hn· 
snmcıt cscrl olm·ak tavsil cdirordn 
ve hl~ ı;:iiphc yoktur kJ bu yoldaki 
ne .. rh·at pıJrketln RelçiklL m"r ·ezino 
m~ns"tıp hazı mnhnfil t:sr:lfmdnn ida
re olunuyot"dn. Şn hnlde, madem ld 
bugUn. elektrik şirketinin Belçika 
merkezi nrtık h ld\mctin tnleplerln· 
de hnkh olduğunu kAbnl etmok zn. 
rnretlnt dupnnştnr, eVTelce DelçikA 
dkl\rmmnmiy.-st ka?şı rnda memle
ketimizin ('\l'e!ini ştipheye CIU..şiircn 

o rnnlı., neşriyatı tashih etmeleri do 
bir -çaztfo olnr. 

Kaldıld Tlirklyo ile Belçika ıu·~ 

tıındnkt edu dostluk mtina~obctleri 

do bnntt icap eder. Nitekim Türki
ye, değerli dlıllomııtlnrınc1an biri o
Jn.n Cemal Hü .. nü'yU bu df>fn. Erlik· 
~ele elti ol ro göndermekle Belçi· 
knyn ve Ilelçikalılam luırşı olnn iyi 
hl Icrlni oçık surette gösterml,."ltlr. 
1 tnnbul elektrik şirketine ait bir 
sull ttmnl ve bir menfaat meselesi
nin l'nolıc; tefsirlere mnhal verecek 
şo.ktitoro 

0

konnrnk cfkAnumnrnfyeye 
<' tarzcln nn.ccUlmcsi Türkiye • Belçi
ka (lo~tlnk münnsebctleri bnknnm
flıın nftcllflmez bir suç olur. 

Ilu csıısh cihet bi.>ylecc kaydedil· 
dikten sonra şlmı'li t;Ur'ntlo kabnlU 
şirlccttn lnsnfmdnn eklenen daha. 
bıı .. Im noktnlnr buln dıır,"lıno cln söy· 

1 • 
lcnıek isteriz: 

Meseli' şirketin mektnpln.?mdnn 
nnlar;:ılclığmn göre, şc.hekeyo ait nok· 
sıınlnrı ynpmn.J.· lçin beş nltı sene U
rccck bir progrnğ ileri sürülmekte
dir. Ynpılnn tetkikler şchcke(1cld 
Irnsnrlnrm tehliltc.U olıluj;,"lmu orta
ya koyduktan .sonra nasıl olur da 
hnnln1-ın lknmli öylo beş, altr yıl uza
tılnhlllr':' Nasıl olur dn hUk\unet 
bliyle bir gcclloncden dolayı zuhur 

rik 
a 

-- ı le edcblJeccK mcsnl!yctıere tuıııts Y 
bckcnfJJ 

lştJrak edebilir? Sonra şc tıd 

ıslA:tu ışı e n mukavclenJn tatbıd• 
mahiyctlndo olduğundan bu 1° 

tpl,.. 
sarfedilccek parnlnr ile asıl se ııat· 
yenJn artrnlmnmnsı tab!idJr. 
bnld cleid:l"lk şlrektinin ce\•nplarıJl" 

ktııl'' dn. hunn dntr hiç hlr işaret r 0 JJ 
Nilıayet hükiinıetln haJkt<m abll~ 

b&T•" fnzla paralarla tesisatın ısll\lu rl 
clndo 1 nlnn daha blrtakml taieP:.. 
vardrr ki şirket hcnUz bunlar UzC 
de bir karnr ""ermiş görttnıneıne1'te" 
Jir. • 
Şnnn dn. tlAve eedlim ki t!A:ete: 

lektrlk mrkett bir tnrnftan bUI~iıJll 
• o~ 

karşı iyi niyetler ile hıırckct cdJ1 
muş dhl ~örUnUr, t'U~cr tnrnftaıt •r: 
tla1d ihtilAfı mllznkorelcr ile 11Jll 

rnak isterse Ron büyUk hata.ya o z:; 
man düşmilş olur. ÇünkU bu yold~ 
bütün gocllonclcrln me.ı:uUyet1 t• 
olarak kcııdisino tev ccilh ed~· 
tl.r. 

ASIM U.!-.--

--...r-ŞV ki 1 
(Üstyanı: 1 incide.) 

Bir mü'ddet sonra Dolmabahçe sstr 
}'l rıh~ımmdan hareket eden Acar r.d' 
toriyle Haydc:ırpaşaya gcçmi§lerdir. ·d-

Acar notorunda Başvekil ve garı 
ye V ckilini uğurlamak üzere Haydat" 
paşaya gidenler arasında Büyük ön~ 
Atatür'Jsün baş yaveri B. Celil bu•. 
ktılem direktörü B. Süreyya, :MaJı~ 
Vekili B. Fuat Ağralı, inhisarlar ve1'ili 
B. R&ni Tarhan, şehrimizde buturı: 
General ismet lnönil. B. Ali KılrÇı 
Cevat Abbas, esld sıhhiye vekili J}t· 
Refik, İstttnbul Vali ve Belediye re~ 
Bay Muhittin Ustündağ. Emniyet dl• 
rektörU B K:lıç bulunuyordu. 

Haydarpi'>jadtı İstanbul kuman~ 
General Cemil Cahit, General thsaıı J 
fitr.sı!Yı;lfct\ı~ti-H\Js1uşCttmTA.f11'1 
Kuttoğlu, Sümerba.-ı\ Genel dire~ 

•ıA ~,, bar Nurullah Silmer, vı ayet ve eJ' 
diyenin ileri gelen zatları ve gazet~ 
ter tarnfından da karşılanan B::ış~ • 
ve Hariciye Vekill, kendisini teşyi~ 
denlerin ayrı ayn ellerini sıktıktatı. ,,ıt 
ra sact 19,30 da hareket eden ikinCl 
ek presle Ankar"Ya gitmişlerdir. f11bl• 

Maliye vekili Bay Fuat Ağralr. ._,t 
sarlar vekili bay RanS Tarhan, ftctı fıJ 
ve sSleti milste~an bay Faik ~urt~,et
de ayni ekspresle Ankarl)}'a gıttnİJ' 
dir. '}.f>' 

DUn yo'eular çok o!duğu cihette e~ 
karaya ikinci bir ekspres tahrik etil' 
lüzumu hasıl olmuştu. 

Hariciye Vekilimizin Mısır 

seyahati c!iıU• 
Hariciye Vekili Dr. Aras, keti ?ı(ı • 

görüşen gazet ellere, Mısır kra;ı ri ret 
jeste Farukun An'k ·-ayı ziyaret e .,.df· 

- ··yle~1 

men karar1a mış oldt!!!tınU ao 9' 
kil. • ·n de Yakmc!a Hc;.ricjy Ve ımızı tt"' 

bireye giderek Mısır hükumeti ne 

masta bu1l1 ıa"a<!r malitmdur. ~ rf • 
Ancak, Krn1 Farukun Anka .. ;:ıiıt 

· · Velohrf'I yarctl tarihi ile, Harıcıyc bit e' 

Kahire sevahati tarihi benU:ı: te• 

dilcmem"ıtir. i1 Tt(~ 
Harici ve Ve kili : "Tü rld ve ı • e .,sr-

c'I 1.• d eeesıııe _v 
~ostluklannı 'k,:\r e.; ıı<: er ufı:--
~mnı• ikt millettir. Arnmu:da en 19 ~ ır petn 
btr meseİe blle yoktur.... oıtaıcl" 
"Mısrrla aramı~dtı bir ittifa~ ':ıısııtt# 
'brına d'lir r'va,•ttl .. re kAY'1'1·· bt~ 
malClmatr oım~dığınr söyleıd!I f· 

s·yasette" Leon Blum 
ııeklltyor .-" 
"' • gaır;•-

Paris (Hususi) - Liberte '-il V 
' ,.. ki Başvc~ 

sinin yazdığına ~ore, es .. idare ııe~ 
on Blum, sosyalist partısı siY'~ 

•v• b" ınektuplıı. . bit tine gönderdıgı ır diğitı' 
h"Yattan çekilmeğe karar ver 

d. . • ··rfde' 
ınnıştir. ··ı uıntı 
Leon Blum, kn ısının o ğa battl'" 

sonra fazla yorgunluk duyma verı1'el' 
b karan . ..-c • 

masından dolayı u da~·-
ktubUn mecbur olduğunu me ~ 

miştir. -

111-
HlJRll~a abone 0 

:« 
d/Jlll! nuz ve abone e 
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EdE:bi roman : 

WWann Jıldn """' ıılanlıu. il» 
rtadıı ruwuUtılt• ftı""1Jerc111. l&alıt.MuıW 

YAZAN; Kenan Hulüsi 
ı U uaı ~~~ wa&&e ll)aU;u1 "' 

p ·HALA H 
MAREŞALİN KARISI: "BEN 
NE YAPTIM!., DlYOR. 

. "Alman ekmeği çavdar ekmeğidir. 

Fakat çavdar ekmeği yemek yalnu: 
milH iktısat bakımından fayclalıdır sa
nılmasın. Çavdar ekmeği ,ayni zaman
da, beyaz ekmekten hem daha fazla 
besleyicidir, heı:ı d::ı.ha çabuk hazım o
lur." 

1 
ltarnabnttan iti bnren tren yolcu

b~ğu bUtün seyahatlerde olduğu gi
.ı ~dl. Bilhassa gece içinde gidiyor-
11u1t. h • ve sanki önümüze çıkacak her-
b~rıgı bir istasyona değil de dUşUne
r hıceğtmız diğer bnşka blr yere doğ 
tı ! .. 

,,.. lJir aralık kendi kendine düsftn-... (lg • 
ten vazgeçen Zehra Osmanof: 

Q - Biliyor musunuz, dedi; şimdi 
b~ hatırlıyorum; Peşteyf !. l<"'akat hiç 
~ r Vakit ailem için orasını hatırla
l''tınıı zannC\tmeylnlz. Acaba, dlyo-
llın· t • oradan çıkmamış olsam, haya-
tın nasıl bir yola do~ru gidecekti?. 

d - Şlındl olduğu gibi, dedim; sa-
~ce, belki dnhıı başkalarlyle ... 

t Bunu sl)ylUyor ,.e Büyilk 0fı~ano-
u hatırlıyordum: Bir <?::"n. "sllktınet 
~~ tablatldlr" d~iştl: inanmamış 
1 • fakat bir ~k eıe)'lcri Osmanof-
arı • 4 y 

tırı a kon ı•;;ınınd r~ın ı bıtırord um: bu-
ke"..disl ne s6yledlrn: 

.... - llUtUn konuştuklnrımm ters 
4uJa •u rna~·acnklnrını nereden blllyor -
cı nuz: dedi. Bunu ben de istiyor -
um. ~ ' · onn~mnlc!.. Mt"sPı~ h~n·~hm1 

e:latmak, ynhut Osmanoflara bunu 
rrnnk, ne olarn~ım?.. 
lltr Mnlycı durdu: 

tı - :F'n.kat kiminle lrontışmnk? .. 0-
1 'tn için ister istemez f'eşte)1 hatır-
a.roruın. 

bt~Ornpn.rtım:ında Burgaz.11 1htıyar 
~ huJ~n.r kadınından nnşka klmSP 
b~ktu. 'N!hayr.tt • g~zlcrlnt garip 
~ r l\rUtnrA\.: J?lhl n<:mış: 7.l"hra. hen 
~ı°ro~onka tıe aramır.da bir şeyter 

)I attııtk lstı>yordu. Fnlcnt bunu ta.ta: ~clt\mPyor: ve yalnız tızerlmtzde 
lu 1 rtnı gezdirerek bizi Meta yok-

J'or11u z . 
ehra Osmanof: 

,ı .. ' lıul~nrlard::ın nefret ederim, 
ır~,. 
~a ııl>,tı1 "'o?f '"lıı'2if-y·apıy&1ar~"n!lid 
te ~ltt lıırJ Ustunde bfle ... Haklknt
let UyUk Oamanof .. Onun şefkatini 

er 1 l dot s emez hissediyordum: daha 
du~ru!!u Osmanoflar da her şeyi ol
tıı u gibi bırakmak lcfn bana ma-

Olt13 or lt . 
eııaı~'Uı>artımanın ıslak penceresini 
dah ' lıUytık Osmanofun şefkatinden 
dl ~ bn~ka bir şey dUşUndUğU bellly-

· .... lr<1enbtre: 

dty liatff bir yemek ister mlsln!ı?. 
e tıorcıu 

lla\'Ul . 
\ta~ u a.ctım; Bulgnr kadını ya-

Yava,, uyumaya başladı. 

~;anıkoru eeyahaUnln dııba baş 
ltııı atıııcıa, Osmanoflara yapılan bu 

a t(.lrn 
d~nb lllltnn eonra, Zebranın blr-

lre ı:ı.ıı-ı,ıır onları konuşmaktan \•azge-
rıı tı bnşka btr mevzua. atlayacağı
)~" llılt ediyordum. Faknt onlardan 
Ilı•.,: Yavnş m:altl-ıı:ımnya başladığı. 
tr>~·ı-l::rle> Osmancflıı.rın nP garip hlr 
lla 

01 
1 vnrdı?.. .Mnhlt '\"0 ıRman. 

\. 11113 
<1111,l'l 0 "ls\ln, kcndllcrlnl Zehrn:rn 
lıın h ı•ıh11m,..1nrl ll'ln !!llerlnı1P.n gı:ı-

"r ş ?lınnor oyt ynpıyorlarclr. ZPhra Oıı-
lar1n1 8"Ynhatlml7.ln bu tık dakika-

n hunu 1 d '> lloıltı nn nmış mry ı ... 
ltııl'td ... Başka bir tarafta da do
lı •11 ~~um gibi, meydana. gelecek 
hu~11k er bir ruh adesesinde, onu 
hu 1tt<1 bir nydınhğa bırakıyor, ve 
"a. 1) •ntı~ın ortaeındn yürüyen Zeh 
~ 8ttınn r lll\un ° • Osmanoflardan bir ~o-
~ar~ıtı ~1 Yurdamlyle bile bul•ıp ~ı
bır tn llYarnkıarı şeyleri en görünür 
\' adde ı 
1 
'~ut z 0 arak ortaya koyuyordu. 

1lırı 1~ Ohra Osmanof bu ruh aydın
llır dôrtnsında ld 1 ! 

:"'"'n hl~~n çıkar glhl. <!UşUneelerl 
ı.ırıflı"ı tUır!ll.rın eıtnde. yavaş ve 

l Z"hr:'o ltMera hırnknrn k t.. 1 

: tı. 1a ııtnRnof 11p11ı;lz bir mUdahn-
I: Dtıl;nn bu tahlili anlnm1ı, gl-

1) ...... l<ork 
11tn n tıyor11m ki, dedi: k~ndlmt 

~al'lıı1~~fln rt1,.n hlc bir '·nklt kurta-
Ve h ıtlhırı?. 

'" "rn" \. l"tf11. ' n lııınıı tı;t\vlııodf~t nnldkıt-
"'t \.. • 'IYJth t h r Qer 117!-"tını nrtı,.ım va-
e,.ıı.n dt 'Y 01'nınnotııırın lehinde <'e
' li Yordu: 

ttıı ~l'Uk o 
tını, dl errın.not tcln mU~flk, dc- I 

r devaD'l etti: bu ktlçUlt 

bnğaj tamamiyle onun eseridir. Ba
na lbım olan her şeyi içerisine koy
muş .. fideta odamı buraya sıkıştır

mış Ahmet Osmanofl .. Halbuki lh· 
Uyacım olacak bir şeyleri unuttuğu. 
mu zannet\\yorum. 

Birdenbire gUtmcğe başladı: elin· 
de sedef bir kitabı açacağı tutuyor
du: 

- Bir çocuk gibi bununla oyna~ 
mak IUyadmda olduğumu bilir, do
dl; -ve nynl dakikalarda: 

- f ki sım{l cvv~ll hatırladım, diye 
konu~mnva başladı: 

- Karnabatta onn flk tesadOf et· 
tlğlm vnkit, nrn.dığım bir sUht\net i· 
çln Ahmet Osmanofta birçok şeyler 
hulnblleceAlme inanmıştım. Hnlbukt 
dn.ha on sene oırvcl, kendime 61Unce
re k1\dar bir arkndıtş tnsavvur ettt
~lm vnkit, hiç bir zaman bUyUk Os
mnno!u hatırımdan r;eçlremer.dlm. 
O, daha başka birisiydi? ikimizin a· 

rtısrnda kimin htı.klm olmasmı lsU
yordııın: bunu da bulup çıkaramıyo
rum. Fnkat oznmankt tasavvurlarım 

her halde OsmanoCun tipindeki bir 
adıtmda, yaşlı bir adamda. toptanmı
yormuş. Delkl, bu kadar şefkatli 

olmıyncaktı o. Yıtlnız UstUmde daha 
bnşkn tesiri olacaktı: bir tesir; na
sıl? •. nunu da btlmlyorum. 

KUçllk ş:ırap şişesini ortaya çıkar
mıştım: yl~·ecf"k için, tıpkı Osmanof
larm sofrasında oldu~u glhl burada 
da her ~ey hn1.1rdı. Kompnrtımnnrn 

içine girdiğimiz ilk daltlkn.lardn, Ah
met Osmnnof: 

- Soğuk et vnr, demişti: gidince
ye kadar Flzo yetlelr; lstcdlğlniz ka

dar dn şarııp! .. 
Bu lklelnl da 1carısınrn çok sevdi

ğini blllrdl. A:rrılrğın hemen baış ta
rafrnı'la, SPyahııt" çıkacak bir tnsan-

kad~ti1ÜŞnnu~tctf~1b~~ ~~'; 'd~ğ~l1dı~ 

• Franlı aa 'Man ~-
• ooıaı 126 ~ou 2it.-
• unıt 106 ·~ 2&.-
• Belçika~. 8' 'lA1 H-
• l>ra.nml 119 • lJuıaı &ı.-
• l!ıvıçre Fr ~ Yea 
•Leva ~ • Kroa~ 8:1-
to•ıuıuı 10. • tı\eruu csı-
Kroıı«,;e ... ~ ı\JUll -9UW AVUI> l!J Rllniuıol - -
ı•eute 

ç l\ L 

• t'&rU H.ü • M&Cb10 12 adh.1 

• ~~yyorlı 0,1UJj..ı • lieru.a l.,W.O 

• M11AııC lb 1 ı;a .. • llafJOYlt • .2J 

• Ur\lk.961 4,6:J u • UuaapefU S.!lS:!O 
•Atına tın.i4tll.I • Bllllr91 lu619 

• lJenof'n 8-!~d7 • Ueıı;no.O s l, J ll\İ) 

• Ootya 6B 4U'JJ • Yokoımtn.A 11.'UG.::I 
o ıt.mııterdı\Ul 1423 i • St.okh~ 8,01J-l 

• Pr•I ~4.617.ı • t.onanı 80 -
• l/t;,-aıa ,,.l6J • MOllkon 23,lill 

e. " M 

~ tıankA!J 'SJ ı ır Hayrty -
M&dolu 28 76 Çtuıenttı ıssı 
twJ l 60 Uerku &rı11l'6ao 

- tlkr zl r-111hvlller-
• 1933 lJU>J, I l!:lekttD -
• •• '1 19 OC> l'r&mftl -

• • • • o Kttıtml 

• • • m ıu..o • "n.a'1tlla • ,06:> 

• l!:rııenl lııUk 1!8W A.ııadolu D '°s;, 
S E~ruııı 00- '"'"lolll m llJH 

• llllk l>ahlU ~ YUmeıısll A 'oo;, 

Zahtre Borsası 
'·2· 988 

nuftdny )'Umuşıık 
BuAdny )'lnltŞftk 
Buğdoy ert 
Arpa )'cıııllk 
Arpn :\nııdol 
Çovdnr 
Mısır son 
fç fındık 
Tlrtlk oAlnk 
Yapak Trokyı 
Peynir beyH 
Zere.leva derisi 
Sansar 

ue n 

Kr.~ 

& 27,5 
K.r Pa 

6 3S 
rı 82,5 - -
& 10 

' 18 
4 7,S 
' 85 
' 25 

33 -
131'.ı -
69 - 60 20 
so u 40 -

3500 - 3900 -
B223 ~ 3850 --

\:11 U 11 . 
ve çoh başka şerlerle meşguldü. Bil· Bufldar 
has!!a Çnmkoru seyahati sıralarında Arpa 
Knrnabnttn TII'! olabilir? .. Bunu dU- 01\'dıır 

Un 
şUnUyt>rdu. Radere bağaJm bir tara- , ıı" 

888 
D3 
15 

169 
sı 
21 
61 

Ton Arpa SOO 
• Razmol 200 
.. su~ıım )0 

Ton .. 
C." ya 

fındR. \•e kllçUk bir kavanoz içinde -.·. ,, 
ıtoğuk et bulrhı~u zamırn, Ahmet Oe- Mısır 

mnnofıın tr.nhtnı hatırladı: 

-Jınk~nı yok, dedi; Osmanofları 
bırnlt11m1tm .. 

n Kuşyemi U 
• Kepek 60 
., \'apak 8 

• 
" 
" 

Ve bu Zehra Osmnnofıın şPfkl\tlt 
dediği kocası hn.ltkrnda, onu dUşlln
dUğU ilaklkalar. onrtl\n daha ehemmf 
yet11 olahileeek başka bir ~efkatt ifa
de ediyordu. 

Bt!GON KAJ.KACAK VAPURl.AR 

. 
ıımmımm 

~lllJ 
llıııınrıı 

( Arkıası var) 

I 3fanb11l Bcledi11e8l 
Şehir Tfyatrnları 

Sa:ıt 20,30 da 
(8/r adam yaratmak) 

Drnm 3 per,ı1e 
Y:u:an: Necip Fnzıl 

Kmıkfirek 

.~nal 

ı2 

9.30 
8.30 

20 
19 
10 

11 
14.30 
6.30 

Vaımrun adı 
Erıurıım 

Kor.neli 
Buna 
Snndet 
Sııyynr 

Cnnııkkıılo 

GlWDI voı 
Rorııdenlz 

1zmlt 
Mudnnya 
Bandırma 
Rorobll':t 

Mersin 

GET.ECEK VAPURJ.Alt 

Anknra 
Ol~en 
Sa o det 

Karndcntz 
Bartın 

Dnrd•rmn 

Bir daktilo olan 
Grün ismindeki bir 
bayanla evlendikten 
sonra Italyaya gi
den Mareşal Blilm:. 
berg, balayını geçi
rirken istifası hu.be
rini nldı. 

Bu istif ay:ı zahi
ren sebep oltlrak bu 
kadınla evlenmesi 
gösterildiği malüm-
clur. Şimdi ltalyndıı. 

Ka.prl :ıd::ı.smda bulunnn Marc~a.1 Al
rnanyadnkl hadiseler hakkında bir tek 
kelime söylemiş değildir. Yalnız, ka
rısı gc~en gün bulunduğu bir beya
natta şöyle diyor: 

- İsmimi Mdisclcre karıştırdık
ları için çok mUteessirim. İnsan iste
diği gibi yaşay:ı:rnıız mı? Gaz~teleri 
bile okumak istemiyorum. Benden ne 
lsteyorlar, anbmayorum ki! Kime ne 
fenalık etmişim! 

PAPA:-..'IN SARAYINDA 
YAŞIYAN TEK KADIN 

Aynaroz. gibi Vatikandaki Papa 
sarayında da hiç kadın yoktur. Da
ha doğrusu, bugiln artık bir kadın bl· 
le knlrnanııştır. Çünkil, ı;imdiye ka
dar orada ya3aya.n tek ka.dm da öl

dU. 
Bu, papanın hizmetçisi olan T~ 

dolind Banfi'dir. KüçUklUğUndenberi 
papaya bakmı!'j olan bu kadını ihti· 
ynrlrğmda papa sarayına almıs ve o
na dahili idare vnzif esini vermiştir. 

Bu suretle, bir ev bakıcı vnzif esine 
geçen ihtiyar kadm, bir iki sene ev· 
vel Amerikada kurulan mUrebbiye 
rahibeler cemiyetinin fahri reisi olaw 
rak se~ilmiştf. 

MUSOLtN1'NtN OCLU 

.Musolinl'nln tny• 
ycı.ı t:cı olan oğlu 

Bnıno Masolini ni • 
nanlanıruştır. Bnıno 

nun niı;anhsı Cina 
Ruberti isminde re
simde gördllğünti% 

bu genç kızdır. 

AI...MANYADA BUGDAY 
EKMEG1 YEl\'MEYOR 

Almanynda, hariçten buğday alrp 
dışarı parn gitmesin diye, hnlkn buğ
day ekmeği yememek tavsiye olunu
yor. Birçok yiyecekll.'rde olduğu gibi, 
bunu da tnhdit eden Alman hUk<ımeti, 
bu hususta halka ne~rettiğf bir tebliğ· 
de şöyle demelttedfr: 

(Jörüp düşündiihçe: 

~-------------------

Yr:DI SEr\'EYE KADAR 
OTOMOBiLLER YOZECEK 

Bugün, altmdaki otomobili uçurur 
derecede sür'atle idare eden ve kendi
sine bu yilr.den ''Otomobil Kralı" ismi 
verilen Corc Eyston ismindeki şampi
yon pek yakın bir istikbal için bir mUj 
de veriyor: 

''Yedi seneye kadar otomoblller ha.· 
vadn. kuş gibi uçtuktan başka., denizde 
marti gibi de yilT.ecektlr. 

''Otomobilin suda. yUzmemesl isin 
hiç bir sebep yoktur. Yalnız, bugUn 
buna mani olan bazı kusurlan vardır. 
Bunlar tek!mUl ettirildi mi, otomobili
nizi nhtımm kenarından suya pekala 
sokabilirsiniz.'' · 

Y1RMt DôRT KtŞt 

KÖPEK B.ALlKLARINA YEM ' 

Avustralya.da, Sidneyde çok feci bir 
deniz kazası olmu§tur. 

l{Uçük bir vapurla seyahat eden 
yolcular fırtınada denize dökülmUg ve 
kendilerini kurtarmağa vakit bulnmıı.
dan, köpekbahklarına. yem olmuglar • 
dır. 

Vapurda bulunan bir orkestra he• 
yeti bu facia esnasında tahlisiye va. • 
zifesini görmUş, iyi birer ~'ÜZÜcU olan 
çalgıcılar derhal denimekileri kurtnr
mağa çnlı§mışlardır. 

Fakat, pek az kişi kurtulmuştur. 
Köpckbalıklarma yem olanlar yirml 
dört kişidir. ' 

G6RONMEZ ELLE 

UÇAN ÇOCUK! 

Prağda çok garip bir hadise olmUA• 

tun 
Bir gt1n sokakta oynayan bir çocu· 

tun "Görünmez bir el,, tarafından ha· 
nya krıldınldığı ve uçurulduğu görü• 
lilyor. Çocuk çığlık atarak havalanıyor 
ve nihayet bir kestane ağacının üzeri· 
ne talQlıp kalıyor. 

Derhal gid'p çocuğu ağaçtan ruryor
lar ve ba§rndan yaralanmış oolduğu 

için, hastahaneye l· .. ldınyorlar. 
D:ğcr taraftı:c t.clıkikat yapılıyor ve 

çocuf u kaçıran törilnmcz elin ne oldu 
ğu anlaşılıyor: 

Prağ üzerinden geçerken yere inme
den diğer bir tayyareden benzin almak 
istiycn bir tayyare, hortumu aşağıya 

uzatrnış, boru o ~rrooa yere değmiş ve 
ona tutunan çocuk da havalanmıştır 1 

' • JJ.\1.1\ OPF.RETl Sinema/at YAZAN: S.Gezgin 
23 Şııh:ıt Cuma okşn
mı Tc 21i Şuhut Cbrnnr , 
l<'~I ıtünıl'iz mntını

Şchznılclıa~ı TllnA~ 

tiroırn"ıncla 2R Şulrnt 
rınınrte~I ı::creııl 9 rla 
ne~lktn' Sıınt Park 

tiyatro~uncln; ı Mart S:ıh nk~nmı Pnn;ı:ıllı 
ICurhılıış tl;\· .. trosunıl:ı m~AfT.ETI) Büyfik 

n""rl'I, orkcslrn - nale •.. 

, ;_,t;..":- . ':: ,• ~ ... 
T .r"T".· \ . .., 1: .. ·. 

~ 

ERTrr.Rur. SAnt 
TF.K TfYATnosu 

nıı ııece: (nnkırköy -
Milll\'orli). Yıırın Ftece 
(( !!ldlclnr - H:ıle) ııl

nr.mnlıırındn: Ofnrcb
bl11r) vorlvil S Pl'rrle .. 1 

TIJRAN TİYATROSl1 
Tlıı okşnm: S:ın'atk~r 
"'nşlt \'C arkndnelnrı 
()kuyurıı Snfiyl', ~c

hlr tlyntro~unrl:ın Hn
lirlc, Mnnmmer, ve 
K:ınıl{lıı Alinin lşlfrn
ldlr fr.filmr 1.-nmşımn > 

hlh•Olt komr~i 3 Jl•'rde 

2 rl •evkaf~r.fe 
gef'ed'r 

oiium 
SDteymRnlye Kız Orta Okulu Dirckt6rU 1 

Adnnn Sa\•ııl'un C:um:ı gClnü ak~nmı bir 
kızı dfinyıı)'Q ıclmi~tir. Yavruya uzun ö- j 
mOrler, an11 ve babıısınn s:ıAlık dilerlı. 
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ankJetmlşUr. reJ: U5.~ 

r'uardan maaci" herı:ün: Oğledeıı 

•nnr" '""'' iJcirf,.n altrv• kadar 

"Kutup,, da ilmt nraştırmafat ynp:ır- { 
ken, ka:ıny..ı ugrayıın heyet kurtıılmug. 

Bir lıafta önce, Ustilnde ·çadır kurduk • 

lan buz d::gmrn, bilinmiycn oir rt-lıeple 
parçalandığını, Alimlerin her dakika bir
az daha ölüme yaklaştıklanru okuyup 
ürpermiştik. 

Dünyanın her tarafında çı~n gaze • 

teler, bu acı akıbet için mersiyeler yaz
mışlardı ... ilim,, in milliyeti, soyu, sopu 
olmaz. Onun uğrunda candan geçenle
re, bütün insanlıfm ağlayı~ı, bu inanı1-
tan ötilrfidür. 

Telsizler, faciayt haber verdikleri da
kilmdanberi, Rus fenni scfc-ber trdiimiı 
ti. Araytcı uçaklar, tipilerin savl ulduğu 
ufuklarda kendilerini de tehHkeyc ata -

rak dolaştıler. Buzkıran 1:emiler don -
mu~ suları döve döfe yol .a1dıJaı. 

Günlerce tabiatle insan gücü çarpıştt. 
Deniz, dişlerine geçirdiği avı, rüzgarla
rın önüne katarak kaçırdı. Fırtına, tel -
sizlerin uğultusunu bastırdı. Kurbtı:lla
rmın sesini boğm ğa çalıştı. 

Buz gittikçe eriyor, Alimlerin ç2dır 

kurdJklan pnr~ı. her saniye bir.u daha 
kilçülüyoıdu. Neden, ne derin çarpıntı· 

- DoTetıı,. nıu grldit Sö!ı1e, çok lardan sonra, bir müjde aldık. Bir tel • 
'lı.cuttayını, kendisini kıcıbul cdıcnıiyecc· eiz: "Heyetin ycrlcıtigl buz parçası gö
ğim.. ' rWd 1,, h erini cıtirdi. O kilsUk par· 

çaya bir tayyare. kondu. Kürklere )>o. 

ğulmuş in,ı:alar kucaklaştı. 

Pervanede keyifli bir mınltı koptu. 
:Bu:: kmınlnra doğru bu uçuş, fennin ye
ni bir ıı:afcrl idi. Motöriln kcyüli mırıl· 

tısını bir ufcr mar;ı saymak yersiz ol .. 

Us;unıma yuvn:lanan fenni, yine fen 
nin başka bir kolu kurtardı. M nc.-:cde 
belki tesadUflerin de yardımı olmuştur. 

Belki bu kurtuiu§Un mu:lzeyc ben • 
zer tarafları vardır. Fakat ne olursa ot• 
6un, u kurtulan heyet, bugUn eskiye 
nisbcUc insanlığın ileri bir hamle yııp
trğıntn da ıahididir. 

Ben, bu z:rırerıdct yalnız bir kaç ilim 
edamının kurtulu undan ibaret bir ha· 
yı": görmlyorum. Şimdi, sıcak bir gemi 
kamarasında çaylarını içerek, ba~ların· 
dan geçeni anlatanlar, yarın, başlcalan
nı da ~nhramanlıklımna imrendirecek • 
lcrdir. 

Fedal:Srlrkların U)>tst artacak, çUnkU 
bu kurtuluı Umitleri çoğaltacrı~rtır, 

Tayyarclcrint buz ktranların ve bun· 
lnra yol glSstercn, iz veren telsizlerin 
trıb'ate kar9ı ne kuvvetli birer aillh ol· 

duğl ru şu son hrtdiac bOtUn nçık1ığiylc 

gösterdi. Artık meçbu11er tdünynıınıı 

daha büyük bir hızla ~lanl~rı sık ınl' 
aörcctfi•· 
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Mühim Boks morları arifesindeyiz 

CoLuis 
Yarın Nevyork a Nati Mania 

döğüşecek 

Oo Lıtis 

Ya~m nmanlarda, beynelmilel ıpor 
dünyasında büyük alAk.> uyandıran bir 
ka!r mühim bob mn;ı yapılacaktır 

Bu arada en yakın umanda olarak 
dünya tığır siklet ıampiyonu Co Luis, 
y•mn Nevyorkta Nati Manla dövUıe • 
cektlr. Fakat bu, dUnya gampiyonunun 
Huiran ayıttda Maka Şme?in~le yapa· 
cıığı m?t;tan evvelki tek ma;tan ibaret 
değildir. Nisan ayında d~ A·nupada 
tanmmam11. Ameıikadı tanmınrş bok
ıör Toni Cialento ile kuşılaşaeakttr. 
Tor.: Cialento, geçende Mııks Ştrt-ling 

ttırafmdan yenilen Harri Tomasa kar~ı 
sıkacaktı; !On günlerde yapılacak olan 
bu maç;Nevyork boks ııpor te~killtı i
daresince yasak editmigtir. Son olarak 
dövüıtüğü Çarli Massclaya galip ıe
len Toni Galento, Amerikz, boks ıporu 
muhitinin karekteristik bir. siması aayıl 
maktadır. Kendisi, bir bar sahibidir ve 
~:nerika guetclerlnden biri, onun hak 
kınd!ıı ıu satırları yazıyor: 

"Galento, boks nlcktebinı:!c antren .. 
ma.n yapmamafr, \endiaine prenıip e-

dinmi~tir. O, salıibi bulunduğu barın 
arkasındaki hususi bir ~ahnda antren • 
man yapmağı tercih ediyor. O sıradı:ı 

tela midesine biribiri arkası sıra duble 
duble biıa yuvarlar. Yağlı bir a • 
damdır; bir ton ağırlığındaymı§ gibi 
görünür ve her ~eye benzer, amzı bok
söre hiç te benz mez doğrusu.. Buna 
rağmen, boksörden başka her §eye 
benziyen bu yumruk atıcı, vuruı itiba
rile kuvvetlidir ve dayak atmavı bira 
• b 

ıçmek kadar sever. Bu sene içerisinde. 
yer yilzünün en iyi 5 boksörü arasında 
rınun da ismi geçmiştir.,, 

· Co Luise rı:ıldp olarak seçilen bir 
boksör için, bunlar bilhassa karakteris
tik hususiyetler telAkki olunmaktadır. 

Amcrikada bu faaliyetler hazrrlanrr
ken, A vrupada da hazırlıklar vardır. 
Yapılacak iki maçın ne neticeler vere
ceği mera~la beklenilmektedir. 

Bu maçların yapı!acağı yer, Ham • 
burctur. Oradaki Hanzeatenha~de de • 
nilen s~hada 16 Nisanda büyük bir miy 
ting yapılarak, bu sırada daha pek ya
kında Maks Şmeling tarafındza puvan 
hesabile mağllıp edilen Ben Furd, Al
man ağır sik?et boksörü Velter Noy
zelle ringte buluşacaktır. Valter Noy -
7.el vaktile Maks Şmelinge Hamburgda 
yenilmiş, fakat ba;k.z:ı1anna karşı muh
telif yerlerde ve Londrada ba§anlar e
dinerek kıymetini tanıtmıştı. O, gene 
de Maks Şmelinge en kuvvetli rakip ta ı 
nınan bir boksördür. 

Hamburgta ayni gecede Maks Şme
ling ve Steve Dudas tJrasındaki 1ll2.Ç 

seyredile:ektir. 
Ben Furdun yapacağı maç sahasını 

Almanyaya naltletmesi, lngilterede e -
sefle kar§ılanmıştrr. Bu boksör, Maks 
Şmelinge yenilmi~ olmasına rağmen, .... ~-··· 
dir. Kendisinin Velter Noyzelle Lon • 
drada dövüşdliğünU görmek iınkanr 
bu suretle knlmayınca, buna esef eden 
İngilizler, Ben Furdun Maks Şmeling
le dövüşürken bile değerini gösterdiği
ne d:ıyanarak, onun Velter Noyzele 
kar§t zafer temin edebileceğini kuvvet
le umuyorlar. 

Bu maçın beynelmilel ehemmiyeti 
de aynca göz: önünde tutulmaktadır. 

Valter Noyzel, bu mnçta mıızaffer 
otabilmek için bUtUn gayretini harca
mak %orundadır. ÇUnkü, eğer Ber Fur
da ytnilirse, artı~ Maka Şmelingle bir 
intikam maçı yapmak ümidine veda et
mekle kalrnıyacak, büyük borsz:aardan 
kuvvet alan tngilterenin boks sporu 
sahasının kapılan, kendisine kapana -
taktır. 

Ben Furd, Maks Şmelingle mı::ç 

yapmazdan evvel evlenmi§ti. lVIDi gü -
nü, karısı bUyUk bir Londra gazetesi 
r:iarchanesinde oturuyor ve m:ıçı ra -
vcnd ravnd takip ediyordu. Netiı:c.. ma
lilm c.lduktan sonra, kendisi kocası i
çin evvelce dö~etip dayattığı Sre-rid~ki 
yuvayı gitmi~ti. O aralık, memnuni -
yetsiz:lik göstererek, bu memnuniyet • 
ııizliğinin sebebini §Öyle 2nlatmıştı: 

- Ben, benim maçı görmeme razı 
olmalıydı; karısı sıfatile, benim yerim 
onun yamnday-dı ve ravnd ravnd ma -
çın cereymına dair haberleri buradar 
dinlerken getirdiğim heyecan, hemen 
hemen sınki b:n rin~ kenarında oturu
yormu§um trbi büyük olduğuna göre, 
ha burada bulunmu;um, ha da ora -

da!? .•. 
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Timüı lenh piyesi 

Halkevlerinln altıncı yıldönümil mU
nasebtile Ankara Halkevi sahnesinde 
şair Behçet l{el!lalin "Tinmrlenk,, 
isimli milli piyesi temsil edilmiştir. 

Re~imde piyesten bir sahne görülü
yor. 

-n-o--

Bugü7.el İngiliz dansözil çok garip 
bir rcl::or kırmıştır: 

BUyük bir cambaz artist olan bu 
dansöz resimde gördüğünUz bu müş
kül vaziyeti alruağa muvaffak olduk
tan başka, nynı hnrekti iki buçuk saat 
mütemadiyen tekrar etmi5 ve bu mild 
det zarfında 5000 defa aynı vaziyeti 
almıştır. 

Bundan sonra dn bir sigorta şirketi 
ne bacaklarını 1,5 milyon liraya sigor 
ta ettirmiştir. 

Harold Loyd kıs-. 
met açıyor! 

Holivutta ş'mdi genç kızlara: 

"Evlenmek mi istiyorsunuz? diyor -
]armış. Harold Loydle bir film çevi -
rinl,, 

Hakihten, bu sevimli komik genç 
kızlara kısmet aç:nakla şöhret bulmuş· 
tur. Haroudle ilk film çeviren Bebe 
Danyel çok geçmeden evlenmiı, Ha
rol:l Loyde ikinci ol:ırak film arktda§· 
hğı eden Mildred Devis de onun kamu 
olr:lu~tur. 

Harold Loydle film çevirdik.ten son
ra evlenen :ırt stler arasında ;u is:mle: 
aayılabilir: 

&rbara Kwt, Anna Kristi, Coblna. 
fna Kler, Doroti Vil:son, Konstans Ka· 
mlnga ve daha birçoklan .. 

Milyonluk bir servet 
mahkemede 

Havogazı ile ayni gece zehirlenen 
karı kocadan 

Mirası kadının mı, yoksa erkeğin 
akrabaları mı alacak 

Birkaç aydanberi bütün Amerika 
fen filemini çok garip bir mesele işğal 
etmektedir. Bu meselenin meydana 
çıkmasına sebep feci bir kaza netice -
sinde bir karı kocanın ölümü olmuş -
tur. 

Fakat ölümden sonra ortaya çı'Js.-"'1%1 

miras meselesi hadiseyi adli eğlenceli 
bir facia şeklinde mahkemeye intikal 
ettirmiştir. 

Anlatalım: Bir çok çocuk sahibi zen 
ğin bir Amerikalı fabrikatör dul kal -
nuş, ikinci defa evlenmişti. Eski kMI
sından olan çoeuklannın Jı;endisine kar 
§ı aldıktan tavırdan gücenerek bütün 
servetini genç karısına vasiyet etmişti. 
Vasiyetnamenin hükmü bozulmaması 

için de kanunun tayin ettiği veçhile ço 
cukltı:-ına ufak tefek bir ;eyler bırak -
mıştı. 

Bu vasiyetnamenin tanziminden az: 
sonra fabrikatöri!n yeni yaptırdığı bir 
köşkte \an koca bir gece hava gazı bo
rulardan kaçan gazdan boğularak bu 
suretle her ikisinin ölümü tesblt ve 
vasiyetnameleri açıldı, fabrikatör bü -
tün servetini yukanda söylediğimiz 

gibi kansına bırakıyordu. Kansı da ge 
rck kendi serveti, gerekse kocasındLın 
intilsal eden serveti kendi akbalanna 
vasiyet ediyolidu. 

Bunun üzerine ~u mühim mesele or
taya çıkmıştır Kan kocadan ilk ölen 
eğer kadın ise o vakit kocasının vasi -
yetnamesinin hükmil kalmamzıktadır. 

Çünkü fabrikatörün öldilğü zaman ha
yatta olmıyan karısına bırakacak, mi
rasta bulunmıyac<Jctır. 

vell1 1ıt!W"Sıt?nı 'i'ı~Pfilr ctcğıt;-"Kcnaı 
çocuklanna intikal edecektir. Bunun 
zıddı olarak velev 19 ir iki dakik" son
ra bile olsa erkek kaıdından evvel öl -
müşse bütün servet k.:ırısrnın akraba -
oma kalacaktır. 

Miras Uç mnyon dolardan fazla mUt 
hiş bir yek\ina baliğ olduğu için her i
ki alak·ıdar taraf hemen mahkemeye 
baş vurarak hadiseyi kendi lehlerin:de 
halletmeğe uğra~maktac!ırlar. 

Kan kocadan hangisi daha evvel öl
mü~tür?. Erkek mi, kadın mı? Ölüm 
Moiscsi.ni tesbit için gtlen doktoriar 
hangisinin dahb evvel öldüğiinü tayin 
edememişlerdi. 

Binaenaleyh her iki tarafta müddea
lannı isbat edip bu müthiı mirası el
den kaçırmamak için her çareye ba~ 
vurmağa başlanuılardır. Fabrikatörün 
çocukları: 

- Blbınuzm bünyesi pek kuvvetli 

idi Hayatında hiç bir vakit hastalık 
çekmemiştir Kadınca çok narin ve bal 
talıklı idi Hiç şüphesiz gazdan dab' 
fazla müteessir olarak babamızdan ef" 
vel ölmüştür,. diyorlar 
• Diğer tarafın avukatları: •'Erkek 
kalbinden mustarip idi; yaşlı idi. a•· 
yatında pc~ çok suiistimalde buluıı • 
muştu. Halbuki kadın genç ve bUnY" 
si yorulmamıştı. Pek tabil olarak dalı' 
fı::ızla mukavim olarak kocasından toO 
ra ölmüştilr • ., 

Bu iddilan dinliyen mahkeıııeıJıl 
h . . . ih d ğ' da' 1: .. d• angısını tere e ece ıne ır e ... ~ 
esaslı bir delil bulunmadığı için be d 
bütün dünyada cari olan bir taaıntUl 
yani "kuvvetli,. ve ''zayü,, cinsiyet ~ 
zariyesini kabul etti. Evvela her i~ 
nin sağla:n olduğuna ve fakat erF 
bünyesinin kadınlara nazaran cıalı' 
kuvvetli bulu.aması icap ettiğini nasat' 
dikkate alarak kadının ıclaha evvel 61' 
düğüne ve binaenaleyh fabrikatör~ 
vasiyetnamesinin hükmü mefsuh b11.' 

lunduğuna karar verdi. Mahkeme~ 
bu hükmü Amerika efl\an umumiyeti' 
nin knnaı.ıtine de muvafık düşüyordıJo 

Fakat öbür tarafın vekilleri da'111' 
yüksek mahkemeye götürdüler Bir~~ 
şik Amerika hükumetlerinin bu en yor 
se~ mahkemesi bidayet mahkenıesiııİI' 
ve~iği hükmü bozdu Hükmün bOJııl
masına mucibi sebep cılarak crkelİ° 
''kuvvetli,, kadının ''zayif,, cinsi Sil!'· 
lacağına dair ortada sarih bir karl
bulunmadrğı için verilen hükilm doltıi 
değildir; diyerek davanın tekrar giS ' 
rUlmesini ba~ka bir mahkemeye h~ 
Yükse~ mookeme aavayı yent&ell 

görülmek üzere gö~crdiği 1ı:1ahk~~ 
ye bu meselenin Amerikanın bil i1 
doktorlarının fikri alınarak tetkik edı • 
mesini ıc1e tavsiye etmişti. it' 

Bunun üzerine milyonları ele g~ 
meğe koşan her iki taraf ta ''lçuY"le .• 
ve "zayif,, cinsfyet hakkında Aıne~ 
kanm maruf profesörlerinin fikirle 
toplamağıı kalkıştılar. Herkes bu bil • 
yük ilim adamlarının fikirleri bebeıtlt' 
hal kadının "zayif,, cins olduğu met • 
kezinde olacağım ümit ediyordu. rd 

Fakat Amerikanın en büyük Ü ; 

versitelerinin pek maruf doktorları• ô 
tim ad<;mlan, fiziyolojistleri buna :,.. 
mütalcalarda bulundular. Kadının 
tünlüğünü kabul ettiler. •. ft' 

Bu hususta en büyük gürültuye 'iıl 
bep olan fiziyolojik profesör Stek01 • 
tecrübeleri olmustur. Profesör En e'M 

• ti"' 
vcl insan cinsinin bakası İiin tabıaıf"' 
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Eminönijnde vaoı1acak istimlak ısi 
................................... .-.................. --....... -----------
yeni cami kemeri 

yıkılmıyaeak 
isfimitik işine derhal başlanmak 

•• uz ere 
Eminönü mıntakasrndaki d~rt ~ 

yakın dükkanları tutanlar ıst~1ıı· 
takdirinde açıkta kalacaklarin_1 cl>t 
ycrek vilfıyet ve belediyeye rn~ 
etmişler, kararın geri bırakı 

Eminönündeki bhıal:ırm menafii 
umumiye namına istimlfild hakkında 

karar verilmesi için belediye tarafm
da.n Dahiliye Vek~letine müracaat 
edilmi§ti. Vek~let ta.rn.fından verilen 
karar belediyeye tebliğ olunmuştur. 
Yakın.da istimlAk işlerine başlanacak
tır. 

İlk olarak piyango bayii tek kollu 
~malin bulunduğu köşe ile Yeni ca
mi kemerine doğru giden civar dilk
krutlar istimlik olunup yıkılacaktır. 

Bundan sonra Balık pazarına giden 
yolun sol Ulrafı ve Kwlay su satrş 
deposunun olduğu ada Uzerindeki 
han. UgUncil olarak EminönU Kızılay 
~besinin bulunduğu d8rdftncll ola
rak Valde hanı ve civan iatlmltk olu
nacaktır. 

istemişlerdi. . titıııA) 
Eminönü mmtakasındakı iıı 18c1· 

menafii umumiye nanuna yap~tllf) 
ğındnn bu kararın behemehal 
olunacağı bildirilmiştir. ıceııı" 

Yeni cami kemerine gelince. t.-' 
rin tariht olduğunn. dair kayıtı~# 
mamcn çıkarılmış, ve kUltUr ba • Jf' 
ğmm tensibi ne teşekkül eden mı:~ 
lıır ve müzecilerden fb!lrct kOIIl t,J 
nun diln malıallinde tetkikat yııP8 .... 
verdikleri ra.pora. göre l·emerlıı yı 
ma.maaına karar veril.mi§tir· 
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Başbaşa kalmak is-= 
ti yen sevgililer ! ? i.LK TüRIC GAZETEC.i 

YAZAN: Marsel Lfyon 
• Fransız hikAyeci • 

1'!0. 42 YAZAN: Turan Aziz Beler 

Sibll, onun hakkmda fazla bir 
k1 b~~miyordu .. S~dece Adrlyanın 
ltıtırı.ıa, okşayıcı aözlerle sev~den 
(babsetUğl ve Svlng dansında mil -

zili, kat kat hııla çalındı. Adrlyan 
da tahrik edtlmfş bir kaplanmışça -
ıma dıışarıya fırladı. Bu sefer de 
berrak bir kadın sesi, akis bıraktı: 

Har af elere inanan bir şehir 

111:tınıeı olduğu hususlarında kanaat 
edlrı.ınıştt. Bundan baoka da kendi -
'1ııtn l"'ltihendis olduğuna yakıftı. 
to)( nıu, az mı para kazanıyor, bu el
bet keneli~•· f alAkadar etmiyordu; 
~kil, bu delikanlıya karşı dUrUat 

- TasaYvur edfnh: bir kere, Mös
yt\ Alden, merdiven basamağına bir 
muz kabuğunu dUşllrmUışler; ayağım 
kaydı, sUrçtUmr Az kalsın burkulan 
ayağım kırılacaktı! 

HOLiVUD 
Herkesin bir fetişi var 

lr seınpaU duyuyordu. 
Genç kadın, şimdiye kadar onun 

htsonntycrlnde bir fincan çay iç • 
llıe]c tein ricalarına mukavemet g6s
ternıışu. L1kin delikanlı bu husus
~lı:t ricasını bilhassa tatlı bir tango 
~t:ı.11ıv1e dana olunurken tekrarl:ı.

hııca ona gene "hayır!., deme~e kı
)aı:nadr. 

- Uslu duracağınızı vaadederse -
ı!tı, Yarın snat 4 de gelirim! 

diye fısıldamıştı. Gözleri saadet 
~1tlle ı:>arlıyan delikanlı da, kıza 
'dresını mırıldanmıştı, ş6yle: 
bt - :Sen, Parkrlngde 17 numarada 
bblltuyorum; parter yukarmnda .• 

• benım tapındığım Sibfl ! 

~ ~drtyanın caz.ip, kilçUk bek!rlık 
~ tasındaki şöminenin Ustunde du -
\~~saat, 4 bucı·ğu vurmuştu, ki Sl
tt CôtündU. Mahzuz bir halde etra.
.:: gijz gezdirdi. Zevkiselfm belir
"'\ •eı;ıımış, zarif mobllye, Adrlyan 
-.e 'kında ezbere benimeedll1 görUe 
"v ~~nn•e uygundu. Etajer Uzerhl· ... ... 
l>e1t ... -· • ... .11 A.u.a.pıa.r e oırKaC 
lı~ ~tlc biblo, müstesna zevkin var
u~ ?t.ıı fsbat edici delll1ordl. Piyano 
~erı 

l:rıııı il.de duran bir vazo 1çerlsindekl 
bııı~t"!5cm beyaz krizantemler Si· 

sevdiği çiçeklerdi. 

; \"aın1z 6 dakika. vaktım var! 
b ... 6

7Ie söylemekle ~oraber, Sibll, 
"l'ad 

lılo a kendisini aaran mahrem nt-
teı!\!erden ayrılmak, kendisine gilç 

eeeğını bllmfyor değildi. 

f yi kalpli Adrlyan, heyecana ka
pılan kadını teskin ederken, Slbll, 
mekanik bir tarıda, önUndekl ma
sa UstUne serili mecmuaların yap -
raklarmı çeviriyordu. Bunlardan bi
ri ara!Jında bir mektup vardı. Zarfın 
UstUnde Adriyanın adresi yazıhyd. 
Slbfl, buna hayrete uiramıış bir hal
de, bakıyordu. 

- İnsanı zıvanadan çıkarıp tıldır

tııcaklar, bunlar! Hallettfrecek bir 
müşkUllerl çıktı mr, herkes, bUtiln 
dUnya b6yle neden bana başvurur? 
Onun orasıl"Y Rabblmlz bilse gerek! 

Derken, mecmua arasındaki zarfı 
Slbllln elinde gördO. Sarardı. Slblle 
UzUntUlil, endişeli hı kryordu. Tedir
gindi. 

Bunlara evet veya. hayır kelimeleri 
yazmak suretiyle cevap vereceksiniz. 
Bu imtihanın nasıl yapıldığını ve nere
lere istinaden hükümler verildiğini 

doğrusu hAll anlamadım. Anladığım 

bir eeY vana bu imtihanlardan dön
mediğimdir. Allah utandmna.mı. 

Sinema uerlerini kimlm yaar, ~
naryo1arı kimler ya:par. Zevk nrı moda 
gibi deği.§ir mir EMrin filme çekilm,. 
den evvel parçt.ıl.anma.n. Bil film mç 
Mhneden terekkllp «lm'. &!tyircil.er d~ 
3inemacı1ann ke~fettikleri ince Mkta. 
ıar. Avrupalı arti.<Jtler Amerikadcı ncı-
31z yetiştirili.r1 Film §irkıetleri A.ı,nl
ptı kadın ııe 7cız7o.n hakk1nda ttMıl dü
~inüyorZar r inci di~leri11 1t.a1.·i'kati.... 
iyi bir cüıya.k Kar- dolam yenilir 1 
Glark Gamelin yediği tokatlar ..• 

Halbuki, Slbll mUlteflt gUIUmse • S !NEM.ADA gördilğUmUz eser-
yfp, mırıldandı, böyle: leri kimler yazar? Mevzulan 

- Fakıı.t AdrJyan,.. siz meğer kos kimler bulur? Senaryolar naınl hazır. 
kocaman bfr tocukmuşsunuz! Ne • lanır? lşte bu ve bunun gibi birçok 
den hakfkatı söylemediniz de, bunu sual ki ötedenberi merakımı tahrik e-
blr sır gibi sakladınız benden f der ve bu suallerin cevaplannı bir an 

Adrlyan. elmdl onu mnte~ekktr ve evvel öğrenmek isterdim. 
flevlnçU balu~Iarl& 8llı:Uyordu. 'Rôlluudn. goldiklen ve BtU.dyole.rı 

-___.....~ ::mm ı .... .ıuger benim kim ziyarete başladıktan sonra hazırladı-
olduğum u ~ğrenfrsenlz, benden yUz ğmı sual lhıtelerinfn b&§ID& bunlan 
çevlrfrsfnfz. dfye o kadar korktum yazmı§tım. Okuyuculanmdan birçok-
kf. ...•. slSylfyeylm mi, eöyllyeytm mi, larmm da bu hususta malOmat edin-
dtye bir hayli tereddllt geçirdim. mek istediklerine emin olduğum i~fn 
llühendle sıfatlyle kendime bir yer bildiklerimi, ~ndikleriml bulA!eten 
bulamayınca, ... mesleğim haricinde anlatacağım: 
olmak Uzere, !IA."Veten, bir nevi kapı. Sinema yazılan yani mevzulan ek-
er eıfa.tlyle, t~e bu R.partmıı.ndakl serlyetle Btildyolarm bu i§le me§gul 
dairelerin "umuru hususu,.na bak- olan yancıları tarafmda.n tanzim ve 
mak işini Ur.erime aldım!?··· tertip olunur. Oldukça mUhim maa§lu 

~ • OTOBOS MESEi.ESi etrafında YRPl· alan bu adamlarm vazifesi dU§UnUp brıı al·ın l!k yudumunu ıcmeden, ka. bn tahkikat !!Ona ermı, Tf! fellekenfn hn· ta~mrp halkı al!ka.dar eden mevzular 
lıı ın 2111 ı,lddetle çahndı. AdrJya.n, ~ırlanma,ına ha,ranmıştır. 500 !layra turan üzerinde mun.f!akfyetli eeerler vUeu-
l tcık~ıı:c" k ~ fttt B ft:ıltke bir haftaya kadar tnmıımlanmı~ o-

lnsanla.rda.ki zevk ve alaka da modn 
gibi zaman .zaman deği§iyor. Halk bir 
zaman tarihi eserlerden sonra rnrrud
le haydutluk maceralarından, polis ve 
hafiye muallanndan ca:m.eluk hiki
yelerinden, cina.t muhakeme usullerin
den ve zamanı allkadar eden mevzu
lardan zevk alıyor. 1şte sinema yazı
cıları halkın bu ruht temayüllerini tet
kik ederler ve hale, zamana modaya 
göre ~ler yazan.k kumpanyaların 

idare meclislerine verirler. 
Bu ücretli ya.ı.rcıla.rm eeerlerinden 

maada stUdyolara dUnyanm her tarr.-

Vivyan Romens Jlaltalmın 8Vl 
ffünfnde 

!mda.n binlerce eserler gönderilir. Bu 
eserleri yaunlar ekseriyetle, eti.idyo
larm husu~f yazıcıları kadar ihtisas 
sahibi bulunduklanndan, az c;ok ta
nınmrş lcitruıeler olsıı.lar bile, zayıftır
lar. Bunlar tanmmıa muhurirler ta-

ıı.... -., ·apıyı acma6a g . u- 1 kt da --urmektlr. f .. 1.1.ı.ııı. aca ır. o-
~l!c 

0

u Oda He antre ara~ıında sa- --------------....::..-----------------------------1 
~:f:~,~:~ c:::;~.~:~:.b~~~~:: 'Kayak sporlarında bir yenilik ...., ~ Adrlyanı sorduğunu tşlttt: 

Eğer karii dağlara çıkmaktan korkuyorsanız 
! ?ıcı lltten söyler misiniz; burada 

!tatta ........ oturuyor mu? 
Sorcı 

'tııı.ll U~u kimsenin adı "tilki,, 
>ıı.11 ıtaına cellyordu; bu suale, Adrl-

' ~ Cevabı verdi: 
.. ~llrt arır; fakat, 3 1lncU katta 
t.. 'l'ekr oturuyor! 
•11rur1t ar Balona d6nUp to yerine o-

.... Sen. Adrlyan, şöyle dedi: 

lılıı~ tl~~~l bura!lı "adres bllrosu .. y. 

\'e ~ 
te tl\lc 1 fln~anını ağzına götUrme-
~lltle lt kalına.dan. kapı tekrar şfd. 
Qa tl\lınr 

l'rctı nca, Adrlyan, bu sefer 
~e 111 e Yerinden k&lktr. Sfbll, ona 
11• \"Q f 
'"l:d!, r cı bir gilIUmseylşle gUlUm-

' tıa .\ıtzı 
ttı htl\rı nı Alden, ben a.M.nııı6r a • 
t ?ıde b~ı unutmuşum; atmak lUt-
c~~l'lr Ub.arak bana dnstluğunur:u 
Ce?l llllalııfr:! 

\~ «; lca<l 

' 

)'le bı ın, içeriden bu wefer 
tıı r lcttl 

1l \"ılJıı. P ve onu mUtea.kfp de, 
b tıllt~a n etık~t fcnbı n~uketl htc 
eıe~ı?ıı)':ıı Adrtynnın şöyle maka. 
'lı' Uydu: 

t(l,,. 'ltat 
.... doıı:t ' ınemnunfyetle, muhte-
~ Orı "n ~tıtııttıe. 
ile~ ~Jet n Adrlyaıı. ıcerlye dl\ • 
' ~ :rette bulundu: 

~tı1 e~alı:eu 
~'t ~ol' ~l · nı o kadar stılfstlmal 

bıl'ıl\. ' tnUthtş ! fakat nrtık ra. 
~ııacn~ 

~ "'lmı umuyorum! 
tll( tııı, ... 

tı. '•"' ~llı~n. bu Umft de bo~a 
't daktk.a sonra, 'kaprnm 

Odalarınızda bu sporu rahatça yapabileceksiniz 
Uludağda pelı; eğlenceli kı§ spor -

lan yapıklığıru, meraklıların yazm o -
raya takım takım &ittiklerini gazete -
ler ball:ındırı ballandıra yıızıyor. 

Siz J?unlan okudÜkça imreniyor, ha
yalinizde o eğlenceleri bin bir çeşide 
sokarak "ah ne olur, ben de gidebil -
ıeydim., diyor~unuz. Fakat kim bilir 
yenemediğiniz bir takım engeller sizi 
bundan mahrum ediyor. O kar1ı ıcfoğla
nn hasretini çeke çe~e üzülilyorsunuz. 

Halbuki buıün bu üzUntUlere artık 
lilzum kalmımı§tır. Siz Uludağda 
spor y21pmaya cidcmiyorsanız, o sporu 
ayağının kadar ıetirmek imkan dahi
line girmigtir. Evinizde, salonunuzda 
kı§ sporlarını pek ıüzel yapabilirsiniz. 
Hem bunda baıka bir z:evk, ba§ka bir 
~Han~ ta ver. 

O yüksek daf'larm. karlan, bw:ları Ü· 

eerinde ayafınırı U§ütnıekten, bumu -
nu~ıı kınrtmaktan kurtulacak!ınu:. 

Son icatlardan biri elan ski tletini 
oyafınrltn altına koydunuı: mu, artık 
cilcncesinc doyamıyacak, bir daha bı
rakma~ istemiyttelniniı:. Bu iletin 
Jndlanmaaı baait, pratik olmakla bera
ber pek c~lcnc:elidir de. 

Kullananların anlattıkla-ma bakıla· 

cak oluma buz Te lrar üzerinde kayan 
skilerin ı:evkini bununla temin etmek 
'1ı;abı1 ol 

Du yeni Aleti resimde g8rllyorıunuıı:. 
Bunun iki müteharrik pedalı vaı1Clır. 

Bunların Uzerlne ayaldannm dikkl.'ltlc 

koyatsınu:. Kayak defneklerini de e • 

linize alıp ayağmuı harekete getirdi · 

niz mi mesele kalmaz, Alet kendilifln· 

den kayma.ya başlar. 

Bir '.kalçanı:n bu t:-.rafa, ötekini di -

fer tarafa do&ru hareket ettirdikç~ 

sanki tatlı bir meyilden apğıya iniyor-

Tabii tinriniı:de mayo bulunacak -
tır. Yahut isterseniz, kısa &ömlck ve 
geni§ bir don giyebilirsinir. Bu suret
le idman hareketlerinde olduğu gibi 
hafif bulunmu§ olursunuz. Odanız, ya
hut salonunuz kaloriferle mutedil bir 
surette ısınmı~txr. Nezle olmaktan ~ork 
mazsınız. 

Böyle kayarken kendinizi karlar ara 
unda dü~ünebilirsiniz. HattA hayali -
nize daha ziyade kuvvet verebilmek 
için de bazı çarelere baı vurmak kabil
dir. Meselt: halı yahut mu~amba üı:e
rine biraz pamuk parçaları koym k kl
fidir. VantilltörünüzU de i§letireeniz 
!İze yüksek dağların rüzgln ha:ralinf 
v~rcbllir. 

Makinenizle bir defa kay-p ta salo
nun nihayetine kadt.ır geldiniz: mi du • 
\"Unuz; sonra makineyi tt:rs çevirerek 
geJıdlğinir yere dofru &itmeye baolayı
nu:. Bu defa size, yukorıya çıloyormut
ııunu.ı gibi ce1ecek. 

Bundan eğlenceli bir fCY tasaVYUT 
edebilir miainiz? Maktat kaymak de • 
ğil mi? İlter karlı da~larda, iıterıe ha
yalım da~lara benzcttiiiniı safon» ol 
sun ne farkı ur? Eea.ta hayale bai -
t:ındıktan sonra hiç bir farkı yok dei'ı1 
mi? Zaten haytJtta insanı oyalayarak 

Simon Simôfl A~ ~diği 
filmlerdtm birind.8 

ra!rndan yazılmış olsalar bile bll)1ik 
tadilata uğrarlar. Teknik bakımından 
hakiki bir eöhret sahibi olmayan bir 
adamın eserini ise zaten kimse oku
maz. 

Bu eserler dalına ;,irketlerin Nev .. 
yoktaki Hcad Off ice yani merkezleri .. 
ne gönderilir. Şayet ıx~ta ile gönder:il
:ınfş ise diğer dosyalar araıuna gömil· 
lerek unutulmağa mahk<ım kalacak
larına §ilphe yoktur. Yazıcı bizzat NeY 
yorka gelir ve bir cevap 1.lmak Jçin 
i'}inl, arkasını bırakmaksı:zm, takip e
derse o zaman eaerfnl belki gözden 
geçlrtmeğe muvaffak olabilir; fakat 
bu gibi yazıcıların pek çoğu yukarda 
yazdığım sebeplerden dolayı ırttidyo
ların i§lerine gelmiyerek reddolunur. 

Bir Es,,,. N aMl Batıtt Alımr 
Her film eirketinln bu eserleri tet

kike memur mUtehuemları ve idare 
meclisince muvafık görUleeekleri sa
tın alma.ğa mahsus adamları var
dır. Bunlar eeerleri tetkik ile içlerinde 
satın almağa llyık gördüklerinin mU
bayu.sını idare meclisine teklif eder
ler. F&rler mecliste de okunarak sa
tın alınma.sı tesbit olun111'8& muhar
ririn evYelce tesbit eylediği fiyat ken
disine ödenir ve eser yapılacak filmler 
listesinin sonuna il!ve olunur • 

Arurra dünyada bUyUk §Öhret ka
zanan eski eserlerin senaryoları yazı
larak sinemalara gönderilir. Eserler 
halkın bUyUk rağbetlerlni kazanaıı y&

ni birtakım e!erlerin çekilmesinde fay
da tasavvur ohmur. Bunla.mı da se
naryolarIDI mUtehM!!m!lar yaparlar. 
Tabit eser sahibinden elıvel emirde 
muayyen bir bedel mukabilinde bu 
hakkı satm alırlar. 

Bir eser satm alınmadan evvel 
mutlaka onun istilr.a.m eyllyeceği ma
eari!in he!ap edilme!Ji ~arttır. Fnzla 
masrafa mal olacak ne kadar e!crler 
güz:cl olsa sırf bu nokta.da reddedilir
ler. Çekilecek bir filmin muvaffald
yet derecesini aı,ağJ yukan tahmin 
eden mUtehll.S!T8lar \•ardrr. Eı!erin, 

ihtiyıo..r edilecek ma.sra.ftan tok faıla 
bir kar getireceğine kanaat edt>rler.Be 
onu alınmasını teklif ederler. Yeni 
~r yapılacak filmler ll!te!lne girer 
,.e sıram ge1diği uman filmf yapılır. 

Bir ~er filme çekilmeden evvel bin 
bir parçaya ayrılır. Sah!leler tol de
koratörlere, gardlrop ~rzilere, musi
ki kımnr çalgı da~ine havale edilir. 

Herkeein yapacajı roller eöyliyece
ii e6zler ayn ayn yurlarak teni olu
nur. 

Sinemada .. v:ıklt,, .kelimenin btı

tUn ma.nasile "nakid,, olduğundan re
jMlör itlerin en kıla bir MJDAnda bi
tirilmNf ictn abnelerfn nasıl ~ki& 
eeklerim, ıfuı!erinJ, saatlerini ta,m 
ve tesbit eyler. 
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1 Yazan: 

Ferenç Körmendi 

Çeviren: 

Vahdet Gültekin LAR 

Paula artık yaramazlık etmeyordu 
ama, bir vakıtla.r olduğu gibi, saf bir 
neşe içinde de değildi. üstünkörü ve
ya bir fikrin tesiri altında olan bir ba
kı§ bunun farkına varamaz; yalnız, 
Pnula'nın Klarnnın masallarına ka?'§ı 
o eski heyecanlı nl!kayı kaybetmi§ ol
duğunu ,neşeli ve canlı halinin biraz 
sönilkleştiğini, o saf ve serbest bnkı
emm arknsındıı bnz:ı.n gizli bir soğuk
luk 16.mbıısının hatif hafif parladığını 
gördü. Bununla beraber, annesiyle ba
bası peka.ıa anlayabilirlerdi ki Paula 
gittikçe György'e bemeyordu: Hare
ketleri, sesi, düşilncelerl ve hatta bel
ki yUzU bile. Sanki onu taklit etmek 
isteyormuş gibi. Gözlerini açsalardı 
yine farkına vnrablleceklerl bir şeydi: 
Paulıı ghli gizli ağabey'sinl tetkik 
ediyor, ondan ne işitirse tekrar edi -
yordu, /alca.t kendiliğinden dil§UnmUş 
gıöl. Anlayabilecekleri bir eey daha 
vardı: Belki anasından babasından 
aldığı hfslcrindekl m~ziyetlerde daJ
mt bir muvazene temin için, Klaranın 
l:ıir tek talebesi olmnsı garipti. Terbi
yeli, daima. dilı;ıUnceli duran, kızarıp 
sıkılmak pek Meti olmayan bir çocuk
tu bu. Bu çocukta., insan biraz da kor
ka korka sekiz yaşım doldurmakta o
lan Paulayı buluyordu; György de on 
Uç yaşında idi. Bu garip hMiseyi aile
de f arkeden tek lti§i Klara oldu ama 
manasını anlayamadı. 

AI!llesi başka bir oeyln farkında. ol
au. Çocuğun babası daima erkeklerin 
nrkadaşlığım severclf, karısmm ahbap 
larma yalnız nezaket ica.bı bir alaka 
gösterirdi, çUnkU, kadınlan ·erkekler
le bir tutmnzdı; sonra, hizmetinde 
olanlnrm hepıdne dnfma, p:ıra. veren 
adam 5.mirli{:;r\ 11 muamele cdcnU. 

Halbuki §imdi matmazel Toth'a 
karşı başka tUrlll hareket ediyordu. 
Niçin? Anlaşılmıyordu. Ba~ka türliı 
hare1~ct. Haddinden fazla nezaket gös
termiyordu ama, yine bir nezaket gös 
teriyordu. Onunla, hlç münasebeti ol
mayan §eyler konuşmuyordu ama, 
başka şeyler konuşuyordu. Ona da 
tıpkı sokaktaki, tlya.trodaki veya git
tikleri evlerdeki güzel kızlara baktığı 
gibi bıkıyordu ama.. 

... Bir akeam sofrada Klara elektrik 
'%ilinin ltunbaya dolıı§lllış olan kordo
nunu düzeltirken, çocuğun babası kı
za şöyle bir bakmıştı; annesi bunu 
gfü'.ince, birdenbire, anlaşılmaz bir 
~kilde ve belki de kendinde olmaya
rak, neşesi bozuldu. 

Babasının o bakı§Illdan sonra, anne 
si dnima onun her harektini takibe 
başladı. Fakat yatak odasmm karan 
lığı ve sessizliği içinde, zihninden tUr 
lütürlU seslerin, hareketlerin, bazı 

sözlerin, cUmlelerln, gUlUmsemelerln 
geçtiğini, gördüğü, i§lttlği ve manası
D,I nnlamak için tahlil etmeye çok ça..
lxştığı şeyleri tekrarlayıp durduğunu 

tabii, kendl kendine bile itiraf ed&
ı-ıiyordu. Yine kendi kendine bile iti· 
rn.f edemediği bir eey vardı: BUtlln 
bunları da.ima düşünUyor, göğsUnden 
Urperdiğinl hiMediyordu. Kocamım 
o bakı§ı kalbini içinden sarsmıştı. Bel 
k1 aynı zamanda on beş senelik ka.rJ 
koca sadakati kayası bile 8arsılmıştı. 
Açılan çatlaktan içeri yıkıcı, zehirle
yici hisler s:;.:.yordu; bunlar o kayayı 
kökünden yıkabilirdi. 

Birçok defalar ka.dmın kocasma ses 
siz sessiz fakat acı acı ~ıkı~tığı olu
yordu, • her zamankinden erken çık
tı, geg geldi diye; o gUn takac1.ğı 

gravatı seçmek için uzun uzun uğra.ş. 
tı veya herhangi bir gravat bağladı 
diye; kendisile, çocuklarla, yahut 
da Klara ile çok fazla veya pek 
az konu§tu diye; Klaraya ~ veya bu 
elbisenin çok yakıştığını a!A.ka ile k:ı.r 
şılndı diye; halbuki eskiden karısı 

Klarayı methettiği zaman, yalnız bir 
"Evet,, le veya ''Sahih mi?,, ile mu
k&bel ederdi. Sonra, daha birçok şey 
iM' vardı ki çocufun annesine şüpheli 
görUnUyordu. 

Gilnler geçi yor, haftalar geçiyor ve 

babasmm bakışları Klaranm çehresin 
de daha fazla duruyordu. Annenin zili 
o.inde vah§i ve garip bir ses: "Niçin? 
diye bağırıyordu. Niçm ona bakıyor 
böyle? Onda bakılacak ne var? Kendi 
sine baktığınıı görünce neye öyle bir 
denbire gözlerini çeviriyor? Niçin ona 
bakmıyormuş gibi görünmek istiyor? 
Acaba o benden güzel mi? Yoksa daha 
mı cazip? Benden daha mı zeki daha 
mı ince? .. Ona iki erkek evlat dünya
ya getireoo kadın mı! Yoksa 8..§ık 

olmuş da artık hiçbir §ey düşünmüyor 
mu?,, 

Bilyük kilçUk biltün Hegedüsler sus 
masım bilirler. Bütün ıstıraplarında, 

korkularında., hatta kararlarında bile 
bir sessizlik vardır; bu sükut cemiyet 
ruhunun ta.biiğ bir sığınağı mıdır, 

yoksa sadece bir şey mi .. Pek iyi bil
mezlerdi.. Fakat bırakalım, çok fazla 
konuşmayalım. Fakat çok fazla sus
mak da olur mu? 

Anneleri susuyor, aylardanberi içi
ni kemiren şeylerden hiç kimseye bahs 
etmiyor. Bu şeyler galiba vücudunu 
da kemiriyor, zira biltün kı~ hep has
ta idi. Bilhassa başı ağrıyor yahut da, 
bağ ağrısından bin defa daha fena, 
sinir içinde bulunuyordu. Derdini dök 
se, daha doğrusu: derdini ilk defa o 
açsa, ~pheslz, ilk defa o f erahlaya
caktı. Hakikaten, aradığı ııey yalnız 
teskin edilmekti; delil aramak, kan • 
şık meselelere girmek, bazı neticeler
le karşıl~mak istemiyordu. 

Böylece, §llphe ve endişe dolu uzun 
uzun haftalar geçti. Nihayet, nisan 
sonlarma doğru bir akşam, eaat altı 
buçukta, ellerinde paketlerle, eve gel 
dl!l..zamnn, merdivenlerde ahçı kadr
:n.a-rastgeldl. Ahçı ·ailm çamaşır için 
soda almağn gf tmfg de geliyordu. O
nun için, kapıyı çalmaya Jilzum kalma 
dı, f~rl nhçı ile beraber girdi. 

Salona girince babalarını, sobanm 
yanma oturmue buldu. YUzil kıpkır

mızı idi. Hava epey kararmış olduğu 
halde, muayene od emm knpıemm 

yavaş yava.' ve 8eSSi~e kapandığını 

gördü. Kadm başı döner gibi oldu. 
"Hizmetçi, Katerina ve ahçı mut

baktalar,, diye dilşUndU ve kocasının 
sellmına mukabele bile etmeden he
men muayene odasına doğru gitti, ka
pıyı a~tı ve içeri baktı. Odada kim
se yoktu. Bekleme odasına çıkan öte
ki kapı açıktı. Daha öteki kapı: mü
rebbiyenin odasına çıkan kapı kapalı 
idi. Kadm arkasına hiç bakmadan, Uç 
odanın Uçilnden de geçti ve çocukların 
odasına girdi. 

Paula ile György çalışıyorlardı. Ban 
yo odasının kapısı açıktı ve içerde 
Kiara cam masa Uzerlndeld bazı şey
leri dUzelUyordu. Çocuklar annelerine 
selfun verdiler. Anneleri, biran dur
du, bir şey söylemedi. Sonra: 

- Bira,; evvel hiç bnbıınızın yanmn 
gittiniz mi? diye sordu. Hayır, çocuk
lar odadan hiç dıtıan c:ıkmamııılardı. 
Anneleri sustu. mara, iki odanın nrn
smdakl eşikten kendisine selam verdi. 
Anneleri yine sustu. Sonra, sesi nefes 
nefese: 

- Biraz evvel salonda mı idiniz, 
Klara? diye sordu. 

öteki, f~ltflir işitilmez bir sesle: 
- Hayır, dedi. 
Anneleri, gittikçe daha fazla heye

canlanarak: 
- Burada mı idiniz? diye sordu. 
Klara evvela cevap vermedi durdu, 

sonra birdenbire: 
- Hayır, ben .. eey. dedi, banyo oda 

srnda idim; d"' ha doğrusu, biraz ev
vel benim odadaydım. 
Kadın d ha yUzlerce sual sormak 

istiyordu: Bu k nı ıı.rık mıvdı? Bu oda 
ya ne ?,"m~n elmlo;:ti? Daha evvel ne
redeydi? Daha evvel salorıda idi. de
ğil mi? .. Fakat bunlann hi,.blrini sor
mndı. sustu. Klnra karşısında dunı

yordu: fakat parmaklarrmn tftre1F'.ri 
görülUyordu. Sinirden titriyordu. Kn
dmm gözleri kızın pnrmaldnrına eit
ti, o zaman titriyen parmaklar sert-

er u a a 
Seyahati hakkında 

tek bir kelf me 
söyfemtyor 

Eski Amerikan CumhWTeisi Huver 
A vrup:ıya geldi. Bu seyahat birçok 
tefsirlere vesile oldu. Hatta kendisinin 
siyasi bir vazife ile geldiği de söylen
di. Fakat, kendisi bulunduğu bir beya 
natta. seyahatinin sebebini ancak şu 
kelimelerle izah etmi~tir: 

- Seyahatim hissi bir seyahattir. 
Hissi bir seyahatten maksat ne ol

duğu pek anlaşılmıyor. Lakin, sırf his 
!erine kapılarak bu seyahati yaptığı 

dUşUnelebilir. Çünkü, siyasi meseleler 
hakkında kendisinden bir iki söz söy
lemesi rica edildiği zaman ağzını aç
mak istememiştir .. 

ı=[ __ K_ı"""s=a-_H_a_b=e=r,,,.l=e_r __ J 
• Otobüıı ınlık1knlı ile uğra~an mıilkiye 

müfettışlcrlnin çıılışmal:ırı son:ı erıııiştır. 
Talıkıl.:nta nıt fezlekenin iki gun zarfında 
tamnmlunıp Anl.ııraya gönderileceği söy
lt!nmckledir. 

• Yedikıı:ede M:ınnv sok:ığında oturan 
Kbım evinin 15nünde Belediyeye ait sal
kım n!?Jcını keserken yokalnnıntş, mahke
meye vcrilııılştir. 

• Avuk:ıl l\uri Osmancıklı kendisini lah
klr ve lilümle lehılil elli!li iddiasiyle, ikin
ci nntcr solıık kl\tlbl Suodı cürmiımeşhut 
mnhker:ıesine venniş, fakat duruşma esna
sında &\'Ukııt Nuri davasından feragat elli
.Aint söylemi~ o 11rn il!ıın harcını da kcn
"l:ım--Ye'rmeıc "SUTC'uyıe uonrşm11 Lnun•t•n• 

• flnbcr alınclıftınn nOre, Nnfia Vıekfılc
U elin daha ucuzlnyabllmesi (çin trenlerde 
hayvan nakliyesinden ·'izde on tenzillil 
ynınnn~n knrnr vermişti~ ,':\u k:ırnr yruan
da tatbik edilcrcktir. 

• Gayri mi.ihndillcrin islihknk ~inle
ri, y:ı nnkd~n, y:ıhut hazine tnlıvili ol:ırak 
d:ığılılııcııktır. Maliye \'eknlctl nezdinde 
bu )'oldn ynpılım te~ehhOslerin nelicesi ya. 
kında anlaftlnrııklır. 

• Bııı:ün I.ctis)'a ismindeki Tran~nll:ın
tik ile 300 ııcyynh gelecektir. Seyynhlıır 
Belediye turl'lm şubesi memurları tarafın
dan qczdirileccklcrıtır. 

• DAlllı.ln; VEKALETi bazı viHlyetler 
deki merkez tcşklltıtını genişletmek ve 
uzun müddettir zam görmemiş memurin· 
rın mıı:ışl:ırını arıtırmıık itin lı:ızırlnmak
tn olduğu kanun projesini yakında bitirc
cekllr. 

• lll'RSADA iş knnunnnıın 48 inci m:ıd 
desine aykırı hıırekctıe bulunan l.evl is
minde yalıuıtl hir fnbrik:ııör ilk defa 
mnhkeıneyc 'crilıni$11r. 

• EMNlYET U. l\IODt'RLl'GO tarafın· 
dan, bek~·ilcr irin tık:ırıl:ıcnk knnunıı e
sa!I olmnk Ülcre bir proje h:ızırlanmakln· 
dır. 

• fKTT~"T Vfü\.A.T F.TI ıııı mah:ııullı>ri f. 
çln hıızır)amaktn olclullu kanun rıroje!lini 
tnmnmlnmak nzeredir. Proje mucibince 
htnnlıul bolıkhııncslnde modern teslsnllı 
bir nntrerıo kurulncnklır. 

• NAFIA \'EKı\t.ETl et ucıızluittınn bir 
y:trdım olmnk ib:ere Dcmiryollnrındn hııy
vnn nnkllyıılı üzerinde ~·üıdc on tcnzılCıl 
yapmağı knrnrlnşlırnıışlır. 

• ımzunl'MIM tın sene lrlnde yeniden 
on lnne ilkokul ynpılacoktır. 

• lSTANBlll.r>AKl CEMiYETi.ER ve 
birliklerin savıl:ırı, son olarak kurıılıın 
madeni ~nnayi cemiyeti ile 400 e baliğ 
olmuştur. 

leşmişti. 

Anneleri susuyordu, öteki UçU de 
susuyorlerdı. Sanki sessiz geçen daki
ka heyecanların zehirli ha vıı.sı ile do
luyordu ve bir fı8.niye sonra pntlnya
eaktr. Fakat bir §ey patlamadı, anne
leri bir şey söylemeden odadan çıktı. 

Bab~l:ırı hfll~ sobanın yanında otu
nıyordu. Karıs1 arkasında hata sokak 
elbisesi, başında şapka, ellerinde eldi
ven .sa'ona girdi. 

- Ne o11u, yavrl'm? Demin seltım 
verdim, se'amımı bi!e almadın. 

Biran sess!z geçti. Sonra karısı bir
denbire: 

- Las:;:1n, dive sordu, ben gelmeden 
biraz evvel burada kim vardı? 

( A rkıcı.sı var) 

Yazan~ Herman Suderman Çeviren : lbrahim Hoyl 
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- KoC'anızı seviyor musunuz? •• 
- Elbette seviyorum. Siz onu ta-

nımayorsunuz, yoksa. bu suali sor
mazdınız. No ynpnyım elimde değil .. 
Biz tıpkı lkl kUçUk çocuğa benzerlı 
ve sonra da hiç niyetim fasit, bozuk 
d(jğll. Kederli anlarımızda böyleyiz.. 
dr. Bazı kereler, o uyurken, onun ta
sadan kırışmış alnına, sakin, ciddi 
ağzına bakar, beni ihtimam ve dlk
Jmtle idare ettğinl düşUnUr, her za
man en.adetim için, uğraştığını ha
tırlarım dn, hemen diz çöker, onu u
yandırıcaya kadar ellerinden öpe
rim. Bir keresinde, kUçUk köpeğtmt
zln ellerini yaladığını sanarak; hoşt 
hoşt demişti. Ne kadar gillmllşlUk. 

Du, size knrşı olan hislerimi hntırln
yarnk, bu ne lahana, bu ne perhiz 
turşusu diyecek olursanız, yanılırsı
nız. Aram1zdaki olan rabıta tamaml
le bnmbnşka bir mahiyettedir. 

- Ye lınyatınızdan rnemnunımnuz. 
- Hem de dört başı mamur! •• 
Kıvral< bir ehenkle kollarını ka

vuşturnn kndm, dcrln bir uçurumun 
I 

kenarında olduğunu bllmeyordu. Er 
keğln buraya gelişinin ne maksatla 
olduğunu ve ne derecede mUdafnasız 
bir vaziyette bulunduğunu sez~me

yordu. 
Erkek kollarını açsaydı, hemen 

kollarına. ntılncak, ve blitiln istikba
lini, saadetini, sırf onun bu Jesti için 
fecln etmeye rnzı olacaktı. lşte o za
man bir daha bu yuvaya dönmek 
mevzuu bahsolnmayacnktır. 

Onun iç!n erkeğin vicdanında do
nuk bir mesullyet hissi kabardı, can
landı. Bilt!ln iradesini felce uğrattı. 
Burada, hayatınıJl çorak çölilnU blr
ka<: sene daha neşe ve diri bir tnze
llkle yeşertecek, canlandıracak her 
şeyi vardı. 

--·--- ______ ,,, .... -- -.,- c-

coşuyordu. Buna rağmen, bu kayna
~a duda~lyle dokunabilecek cesareti 
kendisinde bulamadı. 

iV 
Ortalığı, varlıklarım karartacak, 

tchli kcye dU~Urecek bir SPS~lzllk kap 
lndı. Erkek kendini topladı: 

- Buraya. niçin geldiğimi sorma
yoreunuz, sevğtll dostum .. dedi. 
Kadın omuzlarını kaldırdı ve gtı

lUmt'lr.dl: 
- Bir anlılc bir istek, vcıynhut yal

nır:lık hlııRI.. sizi buraya sUrilklemlş 
olabtllr. fşte o kAdar! •. 

- Ve belki de bir parça. vicdan a
zabı .. olaır.az mı? .. 

- Vicdan azabı mı?.. Neden? .. 
J<endl kendini lthnm edecek, bir şey 
yapmış değilsiniz kt.. Arnmızda an
Inşma, bntfin mannslyle tatbik edil
mek Uuro ynpılmamış m1ydı ki.. 

- Öyle .. Fakat ben gene, bu u
zun sükQtumun luı.lblnlzde bir iz bı
rakarak, hnkkımdnkt hlfllerlnfıl bnl
talnynı-ıı.ğmı, nala aklımdan ~ıknrn

marlım •• 
Kn<lın CIUşUncoll bir tavırla cayınr 

karııştırı1ı. 

- Hnv1r. d(l!df.. Ben o kndu buda
la ıfof,lllm. Sizin hatıranız bence en 
mukaddes bir ş yclir. Öyle olmasay
dı, nnsıl ynşayn.hllircltm? O ?,aman, 
inan bnna. ki 61mek istedim. Size 
ı;clmerlf'n evvel bunu yapmaya kn
rnr vermiştim. Fnkn.t buna lmld\n 
gHrm('dfm Ama tnsnn ~ok şeyler H~
rPnfyor .. ok şeyler .. Peki. nasıl oldu 
da, o gE>ce canıma k1ymnd1m. Anla
tayımr Her ŞPY bitip tc, ~oknktn, e
vlnl1ln BnUnde sokaltta kendimi bu
ltıncn · f şte, dtıdlm, kendi kcnrllme: 
liavattn yer-t\ne gnrOp ~r5re<'eğin eey 
şunlnrl\rr. Rldd"tll y11.ğmur ve frrtt· 
naya raf.men açık bir arabaya bine-

rek Trergnrten'e geldim. Hatırlats14 

nız değil mi, hava ne nıüthlştl. o g~ 
ce .. BUyilk yıldızda arabayı savdııJl 
ve ağlaya ağlaya çamurlu sokakJat
da oraya buraya koşmaya. bnşıa.dllll• 

.. ol• Akan gözyaşlarından Adeta kuf 

muş, ve yolumu şaşırmış, kaybetnılŞ
tlm. Saat altlda ölmeğl kurmuştu~ 
4 dakika \'aktım kalmıştı. Bir poJIS" 

ten Bcllevıc'ntn yolunu sordum· ~ıs 
kil şatonun arkasında nehrin bııl• 
aktığını hatırlamıştım. Polis, işte "' 

ali· radn., bakınız, kuledeki saatte ç 
yor. Saatin çaldığını duyunca, attııı:ıı 
dan şunlar geçti: Şimdi nercde>'se 

bit kocam yorgun argın, acıkmış .... 
halde eve gelecek ve beni bulama; 

ııı•· cnk. Hiç olmazsa yomeğinl soğut 
sn .. Ama, muhakkak ki benf bcltlEI' 
yccck. Zaten bensiz yemektense sO 
kalmayı tercih eder. Ve saatler geC' 
tikçe, uzadığımn müthiş surette eıı• 
dlşesl artacak, korkuları çoğaJacıı1'• 
Sonra polise koşacak. Ertesi sabııb 
ta bir telgrafla morı;a davet oıurı3• 
cnk. Ve orada Umttslz ve biçare bir 
halde yıkılıp kalacak, ben de ollıl 
teselli edemlyecck, avutamıyaca~ıtıl• 
Kafnmda bu sahne canlanınca. ar•' 
bacı, arnbacı, diye haykırdım. Aııı' 
ne gelen vardı, ne giden .. Onun oıe' 
rlno tekrar ve gerisingeriye. "Bil)-oı 
Yıldız" a kadar koştum, tram\'sr' 
atladım, e'·e ve kocamın kolları•' 
rasına kendimi dar atarak kana ıt•' 
na ağladım .. 

- I<ocnnı:r bir şey sormadı, blO 
şüphclenmedı mi? .• 

- Hayır .. ~ent bilir. Adetimdir.}.' 
rada sırada l•öyle taşkın anlarıırı D' 

lur. Beni bir şey hoşuma gider. r11e' 

selA, sokaktn bir cocuk, görilrilm cııl• 
zlm olmadı) va, harlkullde nefte tılf 
muslld c!!nle•rlm ve yahut ta batı•t 
aa parınn f1'Rllzanuu, ;yo::ı9Huı<ıtıf 
çlnde bir be;-az heykel beni o kııd•' 
sarar iti, sev\nclmdcn veya kederttıJ' 
den ağlarım Bazı kereler ynret1' 
mln ezlldlğll!l, Adeta ertdl~lnf bfS5~ 
derim. O ve'dt te kocamsaktn eli~ 
aln1mda gczJlrlr, ben de fylleşır. f' 
fa bulurum. 

1 
- Peki, o zaman da, o heyern11! 

anınızda dr şifa buldunuz murdtı 
6
; 

- Evet, ~trden yatıştım ve keıı 
kendime: •• - lşta, '!111k g5sterebllece~Jt· 

ceı 
dam burnf.tı. .. öteki adama gelftl 

ı:tW onun hay.ıtma karışınnmn"'I dU ... " ıo• mek, ta.m mnnnsiyle dar bir hodb 
llkten başka. bir şey değildi. zıt~ 
sevgi vermek, veyahut sevgiyi ıst , 
mok, ahnak demektir. Da.ha açı1'~~ 
sı, sevmek, sevilmekle kalmdfr. fi 
nln gibi fazla hassas bl rkadınıfl· 1 .. 
nun gözünde ne ehemmiyeti oıııbf 

dl. 
llr7 .• Onun başka ahbapları var 00 
Kollarını bfr nemaya görsUn. ııot .. 

111•" 
kontesler, prensesler ayaklar oııı· 
dibinde sürilnUrler ... diye dUşOncl <B 

Erkclt, içinden A ilahım. dedi 1' 
lrnlblnln ihtiyaçlarını dlndlrecfıı• 
snnchğı para ile elde edilen ltötU :ı. 
dmın hayali gözlerinin Hnune gel ,

0
r 

Kndın, mütema<llven cı,•ıldtıJd" 
' ITl " 

ve ya,•nş yavnş iki senedir hnrnlttJlflt 
bcslcdlğt Ge\'gfltslnin erkek şe ıt• 
~HzU önünde cnnlnndırıyordu. 13yr~tl· 
Pnşldn ~plcJha.zen ,.e Scott'un ırıl 
tiln kahr&manlan, pırıl p) 

r Arkası va~ 
--~ ...... • Hf'KCl\IET Homanva, Yugo<; 11 • • 0ııııJ • 1 ıŞ 

Rul.ıı:ırislonıtan memleketimize f:C ın. c "'' 
hı . ·ctıO 341\8 mlllr.ldaşımııı TOrk tıı 1) 

bul etmistlr. ır d8 
• IZMtn PANA VJnl'ndıı bu sene b ııC'ı· 

yonll I• hava tchllkcsinıten konınma po'I' ıclıl 
lııc:ıktı r. nnrıı ıtn zl vnret c ileri hn'l'tı geldi~! 
ke!'ilnc kllrşı nasıl korunmak ıtızırrı 
ş:öslcrllecekllr. 

Jandarma Genel Romutanhğı Anknrıı 
Satın" ma Komlsyonund n ~ "tıft 

Bir taneEI otuz Ura değerlPnen tkl yüz elliden ıiört ytıı:e kadar 'fa~t 01' 
.. n 0 n ıs .. 

semeri knpnlı znrftnn pazarlığa tnhvı len ıo - 3. 938 perşenbe b .. 

lıcşto satın nhnacn ktır. gtrtıl~ 
Şnrtnamesl pnrnsız komisyondan alın abllecek olan bu elıs11tnıere 

1 
beı~B" 

isteyenlerin dolrnz yilz lfrnlık teminat la knnunt Y<' şartnamede yazı 1 

181oıJ' 
Jer ve Ti<'arct Odası vesikası ile bir Uste bolll g\ln ve saatte ıtoııı 
bnşvurmnlnrı. (453) (!H7), 



ÇORU 'DA 
81r~ok seneler yapılmasına im~An olmıyao 

işler bir yılda başarıldı 

Artvin, en mamur ve neşeli 
şah~rlerimiz arasında 

!.rtvı •I) ıı, (IIusu-
t ... - <;-Oruh .,·iJft.-
·•I \t.,.. . ,1 "41uınt meclı-
93g 

,,
11 

senesi top-
tal'!lı~ını ı Şu bat 
tı hıncıe yapmış-

r. G 
aıı cceu sent! fa. 
tl .Yetine dnlr tan
llarrı ltıiınrn ış izah· 
ı ll:ıe nıecliste o
•llıını 
~ Uştur. Birçok 
f ileler lc;ind1;ı ba
atııı:n 

oı ası lnıkCını 
~ tllıya.n işleri bir 
tı: ile fcfnde yapıı.ı 
\> el'dana ı;otiren 

alf n, f Arh'ln'dc yeni ynpllnn Hıtlke,·i hlna!'lı .•• ta e lk Koral-
ı-. 111

11 fanlivet ve icraatını birer birer hllden bartalarca at üzerinde yol yU-
"I(! • 
lı Ydana. koynn bu izahname oku· rUmek mezahimlni ihtiyar ederek 
~tlten meclis heyeti umumlyesi ve Hiza ve Trabzona giderken veya ge
' tlerce snmlln tarafından defatla lirken yolsuzlu~un acıklı elemlerini 
e :lddetıe alkışlnnmıştır. ç~klyorlardı. Halk kendisl yolunu 

'6 lr Sene Hende yapılmış bu işler kendi eliyle yaparak bu elemlerden 
Yle~c hlitA.sa edileblllr: kurtulmak istiyordu. Fakat ne yap· 

l~J,J~1\TRİK ışı,EHt sın ki, Rtzc vila.yetl bu işi başaracak 
'l'u vaziyette değildi. f şte halk budert 1-

..... ,.. l'k Yurdunun seyrine doyulamı-
ı .. ., çlnde iken Çoruh vll!yetl kuruldu. 
to tllzeı parcnlarından birisi olan Vali olarak Refik Koraltan gibi mU-
ll.e~h ilinin merkezi Yeşil Artvin se- teşebbis bi rTUrk evIA.dı tayin edlldf. 
lcı\ ercıenberl hasretle beklediği e- Vilft.yete geldiği gibl llk iş olarak bu 
0'1 lrtk tşığına kavuşmuş bulunuyor. fhtlyacı dUşUndü. Hopa kazası halkı 
llat:ne evvel bu işe başlanmış ve ne görUştU. Kendi arzularlyle ve va
'tlı.fıg\ o sırnda iken bir kısım malze- linin mUzahııretiyle derhal işe glrl
lhlll (}a alınmışsa da takipsizlik ve şildi. tkl sene içinde bu yol açıldı. 
telll:l~lrlık neticesi olarak bu mal- BUtUn köprUlerl yapıldı. Ve her nevt 
6ted 

0
ll ı::ut: gıoı u~uu Dır ruuuuet vesait ile kara yolundan Rize vtIAye-

tllrB e beride harap bir halde bırakıl- ttyle muvasalA temin edildi. Devlet 
)'enı"e bu suretle mubasebel hususi- hesabına her bakımdan bUyUk mcn
llar ıı C3o.ooo) Ura. C'lbl mUhlm bir faatlar temin edildiği gibi köylUsU 
'eıı~1 

heder olup gitmekte iken iki de, tüccarı da ve kara yoluyla seya
\nıu e't'\>et Çoruh vtllyettntn teşek- hat etmek mecburiyetinde kalan dev 
\ı'aıı t1zerıne vazifesi başına gelen Jet adamları da rahat etti. 
lıı.rak:llerııt Koraltan hemen işe san· 
t\irn bu tnalzemeyl toplattırmış ve 
ll!uı..ı:ukte kalan parçalarını da bir 
~aa"'ebtıla.tıa kurtarmıŞ 936 senesi mu 
lira t et husurılye bütçesine (10.000) 
lıı.trn ahsisat koydurarak ın,,aata baş 
~~tr'Ştı. Artvin kasabaarna iki ktto-
11er .. e Iııosafede bulunan Şlktmahav 

~st s • 
lı~ b uyunu, yaptırdığı 600 metre-
11en eton kanalla, gnyet sarp yerler
lına ~e~trterek suyu elektrik santra
tede!etırnıış 150 metrelik bir mesa
~tnı denıır borularla euyun sukutu 
tllıırın edlltnfş ve 10 senedenberl yağ 
tan 0~r nltında. ve paslar llı;:nde ha
l:ıızıetilluş dinamo vesair A.letlerl te
da )' UtlJerek Ye noksan parçaları 
l enıde 
ll~trf!{ n alınarak modern bir e-

'°e hu santralı meydana getirilmiş 
1ıısısat ~Uretfo bir sene içinde bütün 
lıllrutı knıa1 e<lller"k şehir elektrik 

hat;~a knvuşturu lmuştur. 
tıı.oıarı tı, hah~~1orl ve tnbıt manza. 
"in b Yle cennnt ~tbl süslenmiş Art· 
~Q.!Oıı~ seneye kadar elektriksizlik 
lıll ·~ <>n RBnlik hlr vazl\'ette iken 
il) "'"tı" -
h l~tır 

0 
der1tar çehresini t!eğlştfr-

I 4' 11.,.
1 

l\kten üzerine nur inmiş gl
'')'r1ıa n. ~ecenin karnnlıklnrrndan 
;e lr ra1ı: . lfalkevtnln radYosundan 
1:lrı1" evlerden gelen rady~ sesleri 

'1 ~lac~;~etı neşeli sabahına kavuş-

aı ~rı lkı Yor, lşı,Ent 
lıı ildi! de" sene lçlndo Çoruh bölge
" harul anı Men yol faaliyetlerini 
"11.l etur k • lllaı. 

1 
rne lçtn sayfalarla :razı 

•il ,_ 1\ a.ı . 
I'- "ıtı.... 1 Indır. Seneelrre bak1m-
-.ı o.qJŞ b 

t llen6 u vtıA.yet bölgCRlnde son 
.. ~ltııtttt zarfında ldaret hususiye 
vQ111 Yle . 

11.rd ~ amlıın mnhtm vollar 
b il'· 
<-ıo • 

lif). l>a - nı 
't ama.... ze sahtı yolu: Karadenf

ll ..,._ .. Siz d 1 
ti ~l'&hz n gah SUnlerfnde ntze 
tı trrıelt 1 °1

11 Cibl mücavir vıt!yfıtlere 
1 h t n va ~ tllarıı Pura. binmek tmkAnı-

\>:ıı. ha8~ian Yolcular, tedaviye gt
"anul' bar Cilnlerce mUsaft hava 

0klotnekten usnnarak ea-

ARTVİN - ARDAHAN YOLU 

Artvin! ziyaret edenler srm iki se
neye kp.dar bu yeşil yuvanın yolları
nı hiç te kendisine lAyık göremez
lerdi. Kasabanın içinden Ardahana 
ve Yusufeli knzasma glden yollar 
gayri muntazam ve adi bir halde idi. 
Bu yollardan otomoblller gUç halle 
geçerlerken iki sene içinde kasaba
nın içi kısmen asfalt olmak üzere 
muntazam caddeler halinde açılmış 
ve knasbayı Ardahana doğru Çoruh 
nehrine ba.ğlnyan 6 kllometrPltk adi 
yol da muntazam şose halinde açıl
mıştır. A rh·ln - Ardahan nnsrndakl 
tehlikeli vfrajlnrın da. projelerı ya
pılmış olup önUmUzdekl flkbahar me 
sat mevsiminde bunların da tnôllen 
yapılması knrar aıtmn ahnmıştır. 

ART,' tX - ŞA,.ŞET YOJ,U 

Artvlne 20 saatlik mesafede bulu. 
n:ın Şa.vşet kazasını vil!yet merkezi
n" hağlnyarnk muntazam yol yoktu. 
:!000 rakımlı yüksek yaylalart!an 
~e('m"k ve hlrçok batakhk tehllke-
1f'rf geçirmek şartile ndt patika yot
lnrlyle , ·iJAyct merkebine ha~lı bu
hın~n bu knıa yolsuzluk yUıilnden 
tnrlfl ı;nyrl knbll bir sıkıntT fçlnt!ey
rll. Hnlk tarnfrndnn nerta dE'!resinl 
tnklhf"n ynpılmnsı istenen yolun ln
şasr bir milyon Hm.ya yakrn paraya 
mlltevnkl<tfttr c'llyf' Sf"nelorc'lenbf'rl U
zerlndo çnlışılmasınn ceRaret edile· 
mlyordu. ~on iki sone znrfında bu 
yol ilıMin<lo c'le Vnli Refik Koraltan 
tnrnfınrlan faaliyetle işe haşlattırtla
rak şimdiye knrlnr Uçte fkt~f yaptrrıl· 
mış olttl' geri k:ılnn kısmı da önU
mUzdeki ilkha.hnr mesaf mevsiminde 
ikmnt edilecektir. 

Knıayı çok kısa bir tarikten nlA· 
'"<:>tr. ha~layncak olan bu yol Ilcrta 
deresi suyunu takiben >llflyet mer
kezini" gelmekto olduğundan kırk 

hin nüfuslu kaza halkı eskl dağ yo
lundnkl kar tlpllcrinden 'o güz mev-
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Nizip le 
Bu yıl malisul çok 

Bereket il 
Karpuz atan suyunun ge
llrilmesl lç:n ıazım para 

temin enlJdl 

Gaz· Antep' e 
Bir yııda mühim işler başarıldo 

.Nizip (HususJ) - Havalar çok iyi 
gitmektedir. Çütçi vaziyetten mem
nundur. Hububattan başka fıstık ve 
7.eytin mahsullerinin de iyi rekolte ve
receği umulmaktadır. 

Es:ısen fıstık ve zeyıin Nizibin bel
li başlı iki ihraç maddesidir. Bunlar
dan senede vasatt bir hesabın yarım 

milyon lira alınır. 

Belediye, çahemalarına liüyük bir 
hız vermiştir. Mezbaha, et hali, kışlık 
ve yazlık gazino, radyo, pazar yeri ve 
umumi maddeden sonra elektrik tesi· 
satı dn müteahhit elinden alınmıştır. 
Belediye yeni makineler celbetmek 
suretile şehrin tenvir işini tamamlaya 
caktır. Halkın verdiği para ile kasaba 
nm merkezi vaziyette olan yerine bil
yük önderin bUstleri de dikilmiştir. 

Belediye su işini de ele alınış bulu
nuyor. 937 malt yılı i~inde Nizip te
miz suya kavuşmuş olacaktır. Kasa. 
baya yedi buçuk kilometre mesafede 
bulunan karpuz atan suyunun akıtıl
ması içın gereken para belediyeler ban 
kasından istikraz olunmuştur. Tesisa 
ta bu ay sonunda başlanacaktır. Bu 
yılın programına belediye binasile 
seb?.e hali ve daha bir takını işler da
hildir. 
Maarif hareketleri her yıl biraz daha 
canlanmaktadır. Halktaki okuma ve 
okutma arzusu çok artmıştır. Orta 
mektebe duyulan ihtiyaç bilyUktür. 
llk mektepler de ihtiyacı karşılaya
mayacak vaziyete gelmi~tir. 

Trahomla mücadele devam etmekte
aır. l!Afkllleıı yuz0e ao olan nmbet )'Uz 
de 40 a dtl.şmUştUr. 

Cizre (Husus!) - tlçebay Baki Ba
şaran geldiği mUddettenberi geceli 
gilndUzlil denecek surette çalışmış ve 
Cizreyi birçok yeniliklere kavuştur

mÜştur. 
Çocuk bahçesi, pl~j. aile parkı, spor 

meydanı, Cumhuriyet &lanı ve memur 
la.r klilbUnU tesis eyliyen değerli kay
makam caddeleri on iki metre genişli
ğinde açmıe, Atatürk heykelini dik
miş ve bUtUn köylerde köy kanununu 
tatbika muvaffak olmuştur. 

Gaziantep (Husus) - Bu mali yı
lın ilk altı aylık tahsilatı kırk bir bin 
lirası sabıkadan olmak üzere 216.639 
liradır ki, 936 mali yılının aynı mUd· 
det zarfındaki tahsilatından 23.670 
lira fa.iladır. 

Antep • Kilis yolunda üç buçuk, 
Fevzi paşa yolunda da bir kilometre 
lik eose inşaatı tamamlanmış, gelen 
aylarda dört kilometrelik tamiratın 

yapılması için çalışılmakta bulunul
muştur. Nezip - Akçekent arasındaki 
dört kilometrelik yeni şose ilerlemiş, 
Çat köpıiisU yeniden yapılmış, müte
addit menfezler inea ve lüzum görülen 
ler tamir olunmuştur. 

KVLTÜR iŞLERi 
Islfı.hiyede modern ve muntazam bir 

ilk okul binası bitirilmiş, Fe\'zi paşa 
okul binası ilerlemiş, merkez ve mül· 
hnkatta tamiratta devam etmiştir. 

Vfüiyette on dokuzu şehirlerde ve 57 
si köylerde olmak üzere 76 okulda 172 
öğretmen ders vermektedir. Talebe sa
yısı sabıkmdan 802 fazlasile 8614 dUr. 
Beş sınıflılnrdan 378, üç sınıflılardan 
(268) çocuğa diploma verilmiştir. 

Bu yıl açılan 49 halk dershanesine 
(1401) vatanda§ devam etmektedir. 
ZiRAAT VE BAYTARLIK iŞLERi 

Ziraat Vekaletince kurulacak fıstık 
istasyonuna devredilen merkez fidan
lığına mevcut muhtelif cins (18) bin 
fidanın istiyenlere verilmesi ve bun
lardan bndcm fidanlarının köylüye 
parasız te' zii kararlaştırılmıştır. Kil· 
çük fidanlann nakledildiği Islahiye 
fidanlığında tevsi edilen kısmın tesvl-

. yesf bitml§ ve matlOp §ekle konul
muştur. 

Burada yetişthilen okalitpus akas
ya fidanlnn sntılığa çıkarılmıştır. :0-
zUm kurutma ameliyesine devam edi
lerek iyi neticeler alınmı~tır. Şehir 
etrafındaki bağlarda lüzumlu mücade 
leler yapılma.ktndır. 

Vilayetin muhtelif köylerinde çıkan 
salgın hastalıklarla mücadele edilmiş, 
on bin santimetre mikabı aşı ve serum 
vurulmuş, seksen sekiz hayvan itlAf 
edilmi~ ve muhtelif cins Uç bin hayva. 
na ihsa ameliyatı yapılmıştır. Isl8h 
encümeni tarafından tertip edilen son 
bahar a.t ko~usu muvaffakiyetle neti· 

celcnmiş ve hususi idareden buraya 
bir şey sarf edilmemiştir. 

SIHHAT iŞLERi 
Memleket hastahanesine sekiz ay 

içinde (1269) hasta yatırılmış ve bun 
lardan (1124) iyil~miş (567) sine 
ameliyat yapılmıştır. Poliklinikte ha· 
riçten ( 4824) dahiliyeye ( 4982) ve 
kulak, burun, boğaz i~in de 5266 hasta 
müracaat ~tmiştir. 3058 Hi.boratu\·ar 
muayenesi yapılmıştır. Muhtelif sebep 
terle rapor için mUracaat yekunu 
12665 dir. Salgın pavyonunda (120) 
hasta tedavi edilmiştir. 

Ser,.is ve ameliyathane noksanları 

otuklav ve benzeri aıat ve cihazların 
ilavesile muntazam bir hale getirilmiş 
tir. Mutbak ve ça.ma.~ırhane cihazları 
tamamile ikmal edilmiştir. 

Yirmi beş yataklı Kilis hastahane· 
sine 350 hasta yatmlmış, 1900 polik
linik, 600 laboratuvar muayenesi ve 
140 ameliyat yapılmıştır. 

Meccanen dokuz kilo kinin tağıtnn 
seyyar sıhhat memurları tarnfmdan 
sekiz ay içinde on bin tüo, dört bin 
menenjit ve yirmi bin çiçek olmak 
üzere otuz dört bin aşı yapılmıştır. 
İdarenin ifasile mükellef bulundu

ğu bütUn hizmetler para sarfını icap 
ettiren işlerden bulunmak itibarile 
bütçe darlıklarmı yenmeğe çalışarak 
ve bütUn münakalatı kara yollarına 

istinat eden vilayetin motörlU vesaiti 
yaz ve kış çalıştırılmış olduğu gibi 
kültür, ziraat ve sıhhate taalluk eden 
ihtiyaçları da karşılanmaktadır. 

Seçtm sonunda aş başkanlığa Muh
tar Göğilş, sekreterliklere Nafi Erk!· 
lıç ve Bekir Aksoy intihap edildiler. 
Bütçe encllmenine; Muhtar Göğiiş, 
Nafi Erkılıç, Raif Çakmur, Münire 
Kmoğlu, Naci Dal, içişlerine; AbdüJ. 
kadir Göksel, Şerif Sayın, Hüseyin 
Beşbe; kUltilr encUmenine Ahmet Ak 
su, HUseyin İne!, Nimet Oğuz. Semire 
bayındrrlığa; Bahtiyar Patpat. Mah· 
mut Tolunay, Süleyman Sarı. Şevki 

Tnthcıoğlu. sağlık ve ekonomi encil
menine de; Abdillkndir Salih, Bekir 
Aksoy ve Fehime Ünver seçilmişler· 
dir. 

Vil~yet bUtçesi 448,321 lira olarak 
meclise verilmiştir. Cizrelilerin derin sevgi ve saygısı

nı kazanan bay Baki Başaran bu yıl 
içinde zengin bir mesai programı ha. 
zırlamıştır. Bilhassa akrep mücadele
sine önem verilecek ve Cizrede akrep 
nesli imha olunacaktır. 

siminin geçilmez çamurlarından kur 
tulmuş olacak ve lktısadl bakımdan 
da çok faydalar temin etmiş ola<'nk
tır. 

Mardinde ağaçlama 
faali ti devam ediyor 

ZİRAAT VE BAYTAR tşJ,ERt 

Geçen sene tesis edilen numune 
tldanhğı bahçesinde meccan~n hnl· 
ka tevzi edilmek üzere meyvah me::r· 
vasız ağaç cinslerinden 200 bin ka- .. 
dar fidan yetiştirilmiştir. Bu bahçe 
üzerinde bu sene de çalışılarak hal
kın istifadesine arzedller.ek bir çok 
meyva fidanları yetiştirilerek ve a· 
şılanarak hnlka tevzi edilecektir. 

Hopa kazası muhitindeki çnY<'tlık 
faaliyeti de ilerlemektedir. 60 btn 
kadar i;RY fidanı halka paraSTZ teni 
edtldlğl glbl 200 kilo kadar da ayrı
ca çay tohumu tevzi edtlmtştlr. Mar<lin köy?e:lndc ağaç dilmuı zcvld u11andırılıyor 

Krbrıstan mubayaa. edilen 6 mer
kep aygırı ve ayrıca Urfadan alınan 
bir Arnbatı aygırı ile vilA.yet dahllln· 
de katır ve at clnRlnln lslA.hı içi~ e
hemmiyetli teşebbüsler yapılmıştır. 
Bu mnkeplerln dölünden yetişen 

katırlar için bu sene vllA.yet merke
zinde bir hayvan sergisi açılarak mü 
sabakayı kazanan katır yavruları 

sahiplerine 500 lira mUk!tat tevzi e· 
dilmiştir. Bu eerglye getirilen katır 
yavruları içinde henllz ikt buçuk ya· 
şmda oldııklarr halde ı.•o metre lr
tlfamda lcatırlara tc~adUf edilmiş· 

tir. 
(Sonu 10 uncu sayfada) ı 

.Mardin (Hususi) - Şehri ve köy
leri ağaçlamak için büyük bir gayret
le çalışılmaktadır. Halkevi ve vilayet 
tarafından ittihaz olunan tedbirler çok 
iyi sonuçlar vermiş ve halkta ağaç 
sevgisi uyanmıştır. 

Bilhassa Mardin vilıiyet merkezi 
çiçek ve ağaçtan tamamile mahrum
dur. Bunun en büyilk sebebi susuzluk 
tur. Şehirde içmek için su yoktur. 
Halk yaz glinleri su ihtiyacım sakalar 
vasıtnsile temin etmektedir. .Bunlar 
suyu §Chre 3-4 kilometre mesafedeki 
bahçelerden getirmektedir. 

Civar bahçelerdeki sular şehrin fü. 
tiyacını giderecek vaziyette olmadık· 

lan cihetle bunlnnn isalesine tcvessill 
edilememiştir. Uzaktaki suların tesi
satı için ise faz.la masraf ihtiyarına 
lüzum yoktur. 

Bununla beraber Mardinin su ihti--yacı, hemen bütün ihtiyaçlarının fev 
kindcdir. Bu yilzden her aile bütı;csin 
de mali vaziyetine göre 2-8 lira su pa
rası ayırmak mecburiyetinde olduğu 
gibi temizlik de 18.yikı vechile te?t?in 
edilemiyor. 

Köylerde uyanan ağaç ve çiçek sev 
gisi şclıre de sirayet etmiştir. Bu ala
ka devam ettiği takdirde Mardin ya. 
km bir atide şimdiki çıplak görünü· 
şUnden kurtulacaktır. 
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ev erinde 
Yapılan kutlama törenleri 

Büttırı memleket 20 Şubatta büyük bir 
tiüitH • bayramı yaşadı 

Izm.it, (Hususi) - İzmit Halkevi
nin yıldönümü, parlak ve cidden heye
canlı tezahüratla kutlulandı. Merasinı 
de bUtün halk ve valimiz hazır bulun 1 
dular. Temsil kolu tarafından verilen 
Tırt.illar piyesi üç gece temsil edildi 
ve gençlerimiz uzun uzun alkışlandı. 
İzmit Halkcvi bir sene içinde 204 

mUzik dersi vermiş ve bu derslere 
2300 kişi i!itirak etmiştir. 

Orkestra takımı bir yıl da 11 kon
ser vermiş 3000 kişi dinlemiştir. İngi
lizce ve daktilo kursuna 77 talebe de
vam etmi§tir. Zehirli gaz kursuna 80 
kişi devam etmia, ve diploma almış
tır. Temsil kolu 13 mUsamere vcrmf:j 
8250 yurddaş seyretmiştir. Ayrıca 37 
defa sinemada gösterilmi~tir. 

Kitap sarayı 1300 kitap ciltletmiş 
l>Utün yevmi gazete ve mecmuaları 
alarak hnlkm okuma zevkini artır
mıştır. Çocuklara mahsus bir salonda 
açılını~. Küçük mektep talebeleri boş 
zamanlarında buraya devama başla
mışlardır. 

İçtimai yardım ~ubesi 600 fakir ai
leye 35 bin kilo kömür tev1.i etmiştir. 

Halkevi polikinliği bUtUn fakir hal
kın sevgi ve eUkrnnını toplaınnktadır. 
Şehrlmit.de 2 doktor istisna edilirse, 
diğer biltUn doktorlar sevgi ,.e istekle 
buraya gelerek hastalarını muayene 
ve tedavi etmişlerdir. 3 ay zarfında 
700 hasta muayene edilmiştir. 

Köylere seyyar, sesli sinema gön
Cierilmiş ve 600 köylünün §ehirdeki 
işleri parasız takip edilmiş, istidalan 
yazılmıştır. 

lZnııt Halkevi iyi programla çalış
maktadır. 

Yeni Hnlkevi çatısı yükselmek Uze
redir. 

binlerce yurdda.,m elbirlik söylediği 
onuncu Cumhuriyet mareı ile nihayet 
bulmu§tur. 

BURDUR HALKEVINDE 

Burdur 21 (A.A.) - Diln Halkevle
rinin yıldönümU evimizde coşkun te
zahüratla kutlanmrştır. Halkevi Mlo. 
nunu dolduran binlerce Halkevli !stik 
lfil marşı ile başlanan ilk törenden 
sonra sayın genel aekre~iz Şükrü 
Kayanın yüksek nutku radyoda dinlen 
di. Bundan sonra Halkevi edebiyat 
§Ubesinden Selçukun söylevi dinlenil
ınlş ve Halkevlerinin açtlID 6iiri de bir 
öğretmen bayan tarafından okunmut 
ve alkıglanmıştır. 

Aknam AtatürkUmUzün nutku evi
mizin sesli sinemasında halka dinle
tilmiş ve gösteri kolunun h3.ZII'ladığı 
gilzel bir milsamero verilmiştir. 

ŞARKI KARAHISARLM 
Şarkıkarelıisar 21 (A.A.) - DUn 

Halkevlerinln açılış yıldönilmü olması 
mUnasebetile, Halkevimizin yapmış 
olduğu program mucibince saat 15,30 
da ra8yoda lçba:kan ve C. H. P. genel 
sekreteri B. Şükril Kaya yönUriden ve
rilen söylev dinlendikten sonra ilçe
miz Halkevi başkanı Hasan özsa.raç 
Halkevinin geçen bir yıl içindeki m&
saisln i izah etmiş, bundan sonra. Halk 
evi katibi Ziya Tunç dıı. Halkevlerinin 
birer kUltUr kaynağt ve mefk!ire bir
liği olduğunu söylemiş ve bunu müte. 
akip Talat Sabuncu da bir manzunİe 
okumuştur. Törene i§tlrak edenlere 
çay ve kahve ikram cdfüniştir. 

Yıllık kongresi bugijne btrakılan 

Kızılay kurumu da. kongresini ya.~ 
mıştır. Gece Ha.lkevinde mtlsamereler 
vcrilın~ eğlentiler yapılnuştır. 

SAMSUN HALKEVININ YIL 
DôNVMV 

Karamürsel, (Hususi) - Karamür 
sel de ye- 1 bir Halkevi nçıldı. Bu mil
nascbctlc büyilk ve hcy<!canlı tezahü
rat yapI dr. yUklerlmlze tazım tel· 

C:Stmmtii 2::l: :A:'..:IC.). ~-"-.. 

leri çekildi. 
EDiRNE HALKEVlNDE 

altıncı yıldönlimU Samsunda da par. 
• lak bir şekilde kutlandı. Gilndilz evin 
yeni salonunu emsali görülmeıniş bir 
halk kütlesi doldurmW1, bandoya işti
rak eden halkın bir ağıt.dan okudukla.
n İstiklal marşından sonra radyoda 
Ankara neşriyatı, hitabeler, şiirler, 

Çoruh 
(9 uncu sayfadan dcuıım) 

MAAlllF lŞLERt 
Çoruh "v1lıl.yet1 dahtlinde 16 sı beş 

ınnını ve 66 1 ne sınıflı olmak nzere 
vllA.yet biltçesfyle idare edlllr 71 llk 
mektep vardır. Bu .ınckteplerde 122 
mualUmhı idaresinde 8500 çocuk 
tahsll görmekte olduğu gfbl aynca 
Ucretlerl köy btitçelerinden verilen 
11 ilkmektcpte de çocukların tahslll 
temin edilmektedir. 

HALKEV1 İŞLERİ 
Çoruh Hu.lkevf, çalışkan vallslntn 

verdiği direktlflerlyle işe sarı\an cle
ferli başkanı Dr. Cem'al AlperJn ge· 
cell gUndtiZlU mesalslyle tkl eenelik 
hayatına rıı.ğmen en çalışkan halke? 
lerimlzden birisi olmuştur. Sekiz Ş".1· 
besi faaliyet halindedir. Halke'fl rnd 
yosu her akşam hoparlörü vauta.sly
le umumun istifadesine arzedlldlğl 

gibi ayrıca her akşam lncesaz taı·ı
mı da mllll havaları terennüm ot
mektedirı Yeni teşekkül edpn ban
do da yetiştirUmektedir. Halkevlndo 
geçlrllen böyle gilzel geceleri gören
ler kll.ğıt oyunları öğretmekten baş. 
ka faydası olmayan kahvelerden vaz 
geçerek Halkevlne koşmaktadırlar. 
On glln içinde Halkevl sinema maki
nesi de getlrttlrllerek meccanen hal
kın istifadesine arzedllecektlr. 

Artvinln gilzelllğlne yakışır Hal
kovl kurağı bulunmadığından göze 
çarpan bu bliyUk noksnnhğı da gö
ren Vnll gUzel blr Halkevl kurağının 
yapılmasına teşebbUs etti. C. H. Par
tisi umumt mcrkezlntn 45.000 Ura 
yardımlyle Artvlnhı gUzel manzaralı 
bir caddesi Uzerlnde altı ay evvel mo 
dern blr halkevi kurnğının Jnşasına 
başlattı. Bln.n ikmal edilmek üzere-

<llr. önUmUzdckl hazirana kadar lce· 
rlslne glrllecektır. Çoruhun çalış

kan Ualkev:l bu gUzel yuvasına gir
dikten sonra daba verlmlt mesailer 
göstereceğine asla şUphe yoktur. 

VUAyeUn 938 senesi blltcesl umu
mi meclise verilml,Ştlr. Dairelerin 
teklif bUtçelert gcecn sene kabul e
dflmlş bütçe yekOnuna nazaran 3 O 
hfrı 1f1"'Jl fa.wlft nlmalr n'PAJ"A 220 hfn 
lira. tutmaktadır. Muhasebel hueusl· 
ye mDdürlUğünUn 938 senesi fçfn teZ:
llt ettiği muhammen varidat bUtte
slne nazaran 60 bin Ura fazla tutan 
masraf teklif bUtçelerlntn mllvazene
slnt yapmak lçln umumt meclis ça.
Jışmnktndır. 

Edirne 21 (A.A.) - Halkevlerinin 
yıldönUmü dUn Edirne Halkevinde çok 
parlak bir surette kutlanmıştır. Gene
ral Kftzim Dirikin başmüşavir ve va
linin de hazır bulunduğu toplantıda 

ŞUkrli Kayanın Ankara Halkevinde 
verdiği konferans dinlenmiş, Halkevi 
Ziya Somar ve Hakkı Birer, nutukla 
Halkevlerinin rnaksı:ı.t ve gayelerini 
anlatmıalardır. Bundan sonra halkın 
bUyUk bir zevkle dinlediği alaturka ve 
alafranga konserler verilm'ştir. 

müzikler konseri dinlenmiştir. Gece -------

1
------h-

muhtelif kolların hazırladıktan müsa· Milvon ar ma -

ERZURUM DA 
Erzurum 21 (A.A.) - Halkevleri 

yıldönUmU büyük törenle kutlandı. 
Muhtelif atletik müsab katar yapıldı. 
:Vali ve Parti başkanı Haşim lşcan, 
canlı blr söylev verdi. Ak~a.m ar komi 
tesı müsamere ve konser verdi. Töre
ne çok canlı ve kalabalık bir halk küt 
a,esi istirak etti. 

.ARTViN DE 
Artvin 21 (A.A.) - Halkevlerlnin 

altmcı yıldönilmU burada parlak tö
'renle kuUanrnı§, coı:ıkun tc7.ahilrlcrc 
'vesile olmuatur. Hallccvinde dUn ak
§3.m hudut ve jandarma efradına ve 
bu ak5A.m dıı hnlkn müsamere ve da
vetli köylUlerc nkeam y meğl veril
miştir. 

Yarm dn. köylUlerc bir çay ziyafeti 
~kilecck ve onlarla hasbihaller yapr
lacakt.tr. 

J!ANIBADAKI MERASiM 
Manisa 21 (A.A.) - Halkevlerinin 

altıncı kuruluş ve açılış yıldönUmU 

yurdda çok büyük tezahürler içinde 
tesit olunmuştur. Ma.nisadn ayın 18 in 
ae başlayan bayram o gece Türk inkı
labının yeni nesil edebiyatındaki mev
kiini tebarüz ettiren bir toplantı ile 
ba§lamış dün gece evin gösteri kolu
nun temsil ettiği ''Babaların günahı,, 
piyesi ile devam ve bugün saat 14 de 
yine Halkevindc ba~lnya.'1 binlerce 
yurddo.şıınızrn taraf nldıih büvUk bir 
toplantı ile sona ermi~tir. Tonlantıya 
hep bir ağızdan söylenen 1Etiklfil mar-
61 ile baı:ılanmış ı_renel sekreterliğin 
nutku radyoda dinlcnc'!iktl""l ~onra cok 
zengin olnn program hnlkım1zın vatan 
perv('rane trz:ıhlirati ile tatbik olun
muştur. Bu büyiik toplnntı saat 18 de 

mcrcler biiyük sinemada bini geçen kemede 
halkın takdirlerini toplamt!itır. Me-
todlq çalışmalarile ulusal ve kUltilrel 
sahalarda faydalı işler gören evimiıin 
sinesinde toplanan binlerce yurddaş 

bugün, hakiki bir bayram yaşamış

lardır. 

KARŞIY AKADA BiR HALKEVI 
AÇILDI 

mnir 21 (A.A.) - Halkevlerinin 
altıncı yıldönümU diin eehrlmiz Halk
evinde de kutla.n.mışf:Jr. Halkevinln 
büyük salonunu hıncahmc dolduran 
bir halk kUtlesi bu kutlama 
töreninde hazır bulunmutJtur. Tören, 
askert bandonun çaldığı tstiklAl mar
gı ile baelamıetır. İlbay Fazlı GUlcç 
Hn.lkevlerinln faydalan hakkında çok 
gilzel bir söylev verdikten sonra dok· 
tor Osman Yunus da Fir Halkevinln 
bir yılda. başardığı işleri anlatnuvtrr. 
BugUn Kareıyakada yeni açılan Halk
evi mUnasebelne de bir mera.sim yapıl 
rnışttt. 

YENi AÇILMA TôRBNLERI 
Konya 21 (A.A.) - Konyalılar si

nemada Halkcvlerf nJn açılıemr zen
gin progT:l.mla kutlamış ve yeni a.c:ıla.n 
evleri hararetle selAmladılar. ~e 
yine sinemada Selçukspor tarafından 1 
büyUk bir kon~cr verllmiktir. .. "' 

Sivrihisar 21 (A.A.) - Bütün hal: 
t-ımızın co§kun gösterileri ve kıvancı 
ile Ho.lkevizimin açılma töreni yapıl
mıştn·. Gösterilen e.Jfı..ka çok engin ve 
dcrindiı. 

• • • 
Sungurlu 21 (A.A.) - Yeni Halk

evimiz valimiz B. SUrcyya Yurdaku
lun lıeyecanlt bir söylevi ile açıldı. On 
bin kasab=ılıdan başka. binlerr,e köylil 
yurddaş da. törene iştirak etti. İki yilz 
d"n fazla köylü atlı olarak geçit res
mi ya.ptı. Ucyccanlı nutuklar konser 
ve mUsamere ve.rUdL · 

.(6 mcı Sayfadan devam) 

kadınları daha kuvvetli yarattığını id • 
d.ia ettiği gibi lçendisinin ke§fcttiği a -
let teneffüs. kalp darahaım cercyanr, 
kan deveranı veıareyi sayarak kadının 
erkekten daha az faaliyet sadettiğini 

ve binaenaleyh daha kuvvetli olduğu -

nu iabat etmektedir. Prof csör Stekol 
•bu teerUbeleri neticesinde kadına ''ha· 
yif,, cinıi ldcnilme&inln bir masaldan 
ibaret olduğunu hakikatte ise astl .. z• 
yif,, cinsin er\ck bu1unduğutıu Hdia 
etmektedir. 

Doktorun bıı nazariyesi Birle§ik A

merikada büyük bir hayret uyandır • 
mı§tır. Bakalım mahkeme profesörün 

bu nazariyesini kabul edecek mi? 

~ihir ve Edebiyat 
(2 nci sayı/adem devam)' 

Tablo.ta bükmeden insan ta.biatin 
yeni terklplerlnl vücuda geUrmekte
dlr. lnannın iradesi, ta.biati hnkft.nla
rın hududu lç!nde işlemektedir. 

Mermerin lı;lnde taşıdığı en gUzel 
imktm heykel olmaktır. Ham mad
deyi tmktınlıırı fethederek en gUzel 
şekline sokmnlt bir taraftan arlsto
U k hnyııt telt\lcktslne uyduğu ı;fbl, 
meydana c1ltn.rdığı sanat eserinin in
san ruhunu kaplaması, ihsaslarla 
ruhun beklediği şeyi hat1rlatmaın 

bakımından "Plotin" in gUzcli anla
yışına da tetabuk eder. 

l'osan maddesiyle tnbtntto passır 

unsurunu, ynratıcılığt ile de sanatın 
lrn<l ret "Ve fmld\.nlnrını fathetmenln 
azametin! taşır. Bu Htbarln nrtık ta
biat karşısında otomat tnımn değil, 
yaratıcı bir kudret ,;ardır. Bu yara
tıcı kudret tnblnttn hnkAnlarr Ue 
hudutıanm1ştır. 

Bu imktl.ıı içinde ınsan ruhu rea--. 

- - -

Haftalık 
p o 

22 - ŞUBAT- 938 - SALI 

Öğle neşriyntı: Saat 12,:iG PIAkla Türk 
musjkisj. 1~50 Unvndls. 13,0~ Plakla Türk 
musikisl. 19,30 ~tuhtelif plA.k neşriyatı. 
H Son. 

Akşam neşrlyıılı: Sııat 17 İnkılAp dersi: 
Üniversltcdcn naklen Yusuf Kemal Ten
~lrşcıık. 18,3U Plakla dans musikisi. 18,45 
Eminönü Halkevi neşriyat kolu namına 
Nusret Sefıı. 19 ı:atih Halkevi göstc!rit ko
lu tarafından bir temsil. 19,30 Konferans 

.eminöniı Halkcvf sosyal yardım şubesi 
namına Muvaffak Benderli (Türk roman 
ve hlktıycciliAI). 19,55 .Uorsa haberleri. 
20 Klllsik Türk mu.sıklsl: Okuyan !'l·uri Ha-
lil, keman Reşat, kemençe Kemal Niyazi, 
tanbur Dfirrü Turan, kanun Vecihe, ney 
Tevfık, nısfıycı SeJAhatUn Candan, us Se
dat. 20,30 Hava raporu. 20,33 Omer Rı
za tnrnfındnn anıpca sö)'lev. 20,45 Vedia 
Rıza ve arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halle şarkılnn .. (Saat ayan). 21,15 
Tah io ve nrkadaşlan tanıfından Tilrk 
musikisi V.! halk şarkıları. 21,50 Orkestra: 
1 - l.o.lo: Rol d'\'s, Ou\"erture. ,2 - Leo
pold: Polonfa rantasie. S - Poussigne: ld
ylle. 4 - Crcmleuy: Guand l' Amour ref
lcurit valse. 5 - Chopln: Polonaise. 22,45 
Ajans haberleri. 23 Plakla sololar, opera 
Vcl operet parcıılıın. 23,30 Son haberler ve 
ertesi sünlln programı. 23,31) Son. 

23 - ,ŞUBAT - 938 - ÇARŞA)IBA 

O~le neşriyatı: Saat 12,30 PlAkla Tilrk 
musiki~I. 12,fiO Havndis. 13,05 Plakla Türk 
musikl51. 13,80 Muhtelif pln.k neşriyatı. 

14 son. 
Akşam neşriyatı: Saat l7 lnkılAp der

si: 'Onlversiteden nn1.:ten Yusuf l\emııl 
Tenglrşenk. 18,30 PlAkla dans musikisi. 
19 Radiro ve erkadnşlnn tanırındnn Türk 
musikisi ve halk şarktları. 19,30 Eminö
nll Halkcvl gösteril kolu tarafından bir 
temsil. 19,55 Borsa haberleri. 20 Necmet
tin Rıza ve nrkndaşlnn taraCınd:ın Türk 
musikisi ve halk l}nrkılan. 20,30 Ha\'a ra

yoru. !l0,33 Ömer Rıza tarafında.o arnpç.a 
söylev. 20,45 Nezihe Te arkad.a~lan tara
rındıı.n ')'ürk musikisi ve halk şarkıları. 
(Saat ayan). 21,15 }<'asıl saz heyeti: Okul 
,,, ____ • :a-aua...••M ._..~ ••" ... . •-•., • • 

Muammer, klı:ırincl Hamdi, ut Cevdet Ko
zan, tanbur Scinh:ıtıln, keman Ceı.-det. 21, 
50 Orkestra.: 1 - Rolto: Nc!phtstephele 

fantasle. 2 - Zlbulka: Adam - valse. S -
Kalman: DA! Ynr'n ncch Zeiten. 4 - Cho. 
ı>in: Seplude. 5 - Berger: IA fnute des 
Roses. 2,45 Ajans haberleri. 23 PlAklıı so
lolar, opera ve operet parçaları. 23,20 Son 
haberler ve ertesi günün progrıunı. 23 
Son. 

24 - ŞUBAT - 938 - PERŞIDIDE 

Oğte neşriyatı: Saat 12,30 Pl6kl• Ttirk 

musikbl. 12,50 Havndis. 13,05 PlAkta Tfirk 
musikisi. 13,30 Muhtelif plA.k neşriyatı. 
14 Son. 

Akşam ne~rlyatı: Saat 18,30 Çodk ti
yatrosu: Scrcecik umacının evinde!. 19 
Nihnl ve arkadaşları tnrıırındon Türk mu-
slklııl \"C halk şarkıları. 19,30 Spor musn
lı:ıbclcri: Eşref Şcrık. 19,55 Bor.sa haber
leri. 20 Cemal ~lımll ve arkadaşl:ırı tara-
fından Tilrk muslkts.I ve halk şarkılan. 

25 - ~UBA'r - 938 Cüfi' 

Akşıım neşrf:rah: Sn:ıt 18,30 PlAkla ~ 
musikisi. 19 Konferans: Ali KAmi ~ 
(Çocuk terbiyesi). 19,30 Beyoğlu ~ ıt.: 
gösteril kolu tarafından bir ıeınsiJ. tl'4 
55 Borsa haberleri, 20 \'edin Rıza .e ~ 
kadaşlıırı tarafından Tilrk musikisi 'J,O~ 
hnlk şarkıları. 20,30 Hıı'"a raporu. ,Od 
Omer nıza tarafından ar:ıpça söyle"· ~ 
Muzarrer Gilter ve arkadaşları tarııfıllt ., 
Türk musikisi ve h k ş:ırkılıın. (S .. _.,. 
yan). 21,15 Mustara ve arkadaşları ltf 
rından Türk musikisi \"C h:ılk şarl:ıl• .... .,... 
50 Orkestra: 1 - Teh:ıike-;sky: La sa4"_ 
an lıols dorm ant. 2 - Liszt: RraP~ 
No. 2. S -Valdtenfel: Estudiantin• sJ,I: 
4 ,__ Stolz: l\forchen der ln~end •. _.. 
Ajans haberleri. 23 Pldkln sololar, w--,; 
ve operet parçaları. 23,30 Son haberle&' 
ertesi günün programı. 23,30 Son. 

26 - ŞUBAT - 938 - CUMARtsSf 
Öğle neşriyatı: Saat 12,30 PtAkla ~ 

musiki~I. 12,50 Ha"ııdis. 13,05 l'':A 
Türk musikisi. 13,:\() Muhtelif plAk .....-r 
yatı. l4 Son. ~ 
Akşam neşriyat: Saat 18,30 PIAk1• ~ 

musikisi. 19 Mandolin ve gitara: Ze~ 
yn Ta\"Ttlan. 19,30 Konferans: Cni'Yt ..,._ 
profesörlerinden Akif Sakir: {lkll~ 
c1avisinıfon .nın' sot nedir. Bu ted• 
faydaları ve tııtbıki). 19,55 Borsa 11..,.~ffı• 

Ierf. 20 Sadi Hoşses ve nrkııdaşlarl üJll;j 
fındıın Türk musikisi '\"C 'ha1k şarki 
20,30 Jla\'fi raporu. 20,33 Ömer Rıza °"' 
fından arapça söylev. 20,45 Semah•1 

denses \"C arkadnşlnn tarafından~ 
muıı1lkfsf ve hnlk ~Rrkıl:ırı. Saat avtl"I· 
15 'Ktltslk Tilrk musikisi: Oku~"tlD Nutf 
lil, R~at kem:ın, kemence Kt'mal • 
lanhor UüJTu Turan, knnon Vecibe. 
Tc\·fik, ut Sedat, tıınhur Refik, ke111 
Fahrcttin, ut Ce"det Koz:ın, mstıye 
hnttln Candan. 21,50 Orlı.ertra: 1 - I 
lal: Ole lusttgen Veite,.. ouverture. 
Deethoven: Andante de 5 leme EyrllP 
nle. 3 - Stfamı : \ 1cin, Yeib und 
• r.- --·- ..__-" ı. ... ._ ...... ı 
45 Ajans h berlerl. 23 Plitl<la sotQlatıı 
ra ve operet p:ırçalıın. 23,20 Son ~~ 
Ter ve erft'i'lf ıfilnlln programı. 23,30 IPi 
S .) cıNG,4kHRş 

----~ 
• C0RO'K AYAKKARTT.AR'ın ıt~ 

çoitaldılh F:l>rülrlnl'fündr_n :Runctu ~ 
cemiyeti bunun önüne geçmek nıer-~ 
birler atm:ı~ı kırorloştırm,~hr. 11~ ..-, 
olmnk üzere kundurnlnr damgatana~ 

• lLKMEKTEPI.ER'dekl fakir tal f"tf 
yarıhm etmek kin knnılmnş 011'~ 
lıeyetln çııhşmal:ırını toplu "VC dah• ~ 
11 bir halde yapabilmeleri için 
ntınmı,ıır. rl'. 

• NAFİA VEK/\1.ETl şehirler ara511~ 
fonunu genişletmek için nldığı ted';,~ 
tatblkn devam etmektedir. Bu me ~ 
Mersinde de yeni tesi-;:ıl yııpıtmak ~ 
Yaktndıı burası tle de df~er ~eh~~ 
ınndn telefon m ıhnver<?len hatl ~ 

20,30 Ha\"a raporu. ~0,33 Ömer Rıza tam- D O K T O R 
fındnn arapçn 5oylev. 20,45 Rimen Sen K e m a Z ô z s a " 
va nrkadoşlnrı tarafından T\lrk muslltisi Operatör - Üroloğ 
ve halk ınrkaları. Saat ayarı). 21,15 Tab. ,ı. 
sin ve arkudaşlan tnmfından Türk mu.si- Galata • Knraköy • Abdullall 
kisi ve halk şarkıları. 21,50 Bedriye Tüzfın lokantası knrşısmda GaJiçl 8" 
Şan: Orkestra refakatile 22,W Orkestra: Herglln 15 den 20 )'e ııadJl1 ı - Auber: La Nuelte de Portici, ouver- Telefon: _.,ıu 

ture. 2 - J,ul11ini: Ballct eğyptien. S - ı:.---:;a.-.--aı:ıııı-=-------. 
Holmes: Toknsai. 4 - Culotın: Korcha. 22, ~ 
45 A]ans haberleri. 23 PHıklo sololar, opo- ------------
rtı. ve operet vartaları. 23,20 Son hoherler 
ve•eitc.sl günOn prognımı. 29,30 Son. 

lltoyi bir ham madde gibi t~lerebl
llr. Artık onun tnsa.vvmu Utopt im
dudundnn cıkar. tmkdn hududuna. 
girer. Nlteldm, romantizmin ljJme
yen oserleı1nde Utoptıcr değil insan 
ruhunun, tablo.tin yaratma ve tm

ld\n huıhıtlarma. dayanan kudreti 
ynşamaktndır. Aynkta kalan roman
tik unsurlar hnk!Jrntte realitenin bU
yük imk8.nlnrıclır. 

Oscar Vlldo'nin aynaya. baktığı 1 
znmnn kendini gtlremeylnce veynbut 
baktığı zamnn kendini göıiince canı 
sıkılan lnsnnı Utİıitle realiteyi bir-

leştirdiği zamnn gerçekten sanata 
lmvu~muş olacaktır. Hakikat ve 0-
mttle birleşince !mkft.nların tahak
kuku tein insanın ruhu saf heyecnn
Ja dolar. Snnat ta bu saf heyecandan 
bnşlrn nedir? 

SADRİ J<..~Tml 

KU 
lı..AN Ut.R.t;11.l!!W 

tırt ,,_. 
Ticııret H6ıılorının .. anliın ·sa fç 

dıın ılibnrcn lliln sa) rıılnrınclıı ,o, f dl .. 
falurda 50 kuruş; dorr~üncO sa)': ..... 
ikinci ,.e OcilncOde 2. LirJncıde ' 

lık yanı kesmece 5 liradır. ktl f1J' 
Bfıyült, ('Ok devamlı, klişeli, ren ,afif• 

verenlere 11yrı ayrı indirınele~': ....... 
nl'sml llılıılann santıuı - sııtırı 
ı ur. 

11
,,,,,,_ 

Ticari ,71nhluclle cılmıunn l:flrük f sı flı 
Bir defo 30, iki defıısi 50, rıç ~e .:. • ..,,, 

dnrl defo•ı 75 ve on defası lOO u · ..AW 

b defası~ Oç aylık ıı:ın verenlcrın ır ,...... 
vadır l>örl l>tllırı gc('cO U6~I;~:. 
sntırları beş kuruştnn tıı-snP l ti )J. r eti e ane lıl:mct /;upomı ue ır 
riik illln tarif esi vü:de 25 in<lirlUfe 

ırnnuN hem do~"'lıd:ın doAruJ"• 
Anknr:ı tll dl idare yerinde, lırnı t r.D 

, .ı f(f;\YA • 
ılc Vnkıt 'ı'ıırdu ııl.ınıın • bUf 
IHE.~ Hin hOro!iU eli) le lliin kS 

rnnronun telefôntı: ıo:JSS) 



> 
DOKTOR 
ttecaattın Atasagun 
Her gün sabahlan .ek.ia buçuğa 

alcıamıan ı 7 den 20 ye kadar Lile 
U ·ayyare apartmanlan ikiucı daire 

11 numacada bastalanm kabul edcı . 
Cuma rtesı g Unlen ı 4 den 20 ye :Oa 

dar hastalanru µara• z.. Kurun. Ha 

bcr okuyuculannı dakupotı muk.a · 
b lın ie muilyent edeı fı· lef 2:~~5~· 

ZAl'I 

297 nunuıralı limnn cüzdanımı :ı:ayi et
lıın, Yenisini çıknrn<'O~ıındon eo;kfsinln 

huknıi} :vo~tur. r24Gi4) 

alnldnlıt lsmoll Güloôren 

~--···:····· ...................................... . 
:ı .. ~ ••• ··-·· .. ··············-·················· 
g l)i.'i /1ohtoru f: 
~ tJJ Q> yrt ©JD ç~ır U 
ıı ,c 
!, Yaln•z CUMA H'J'ESt GON l.El<.1 il 
il YAı.ov AnA. saı genler Kara ii 
:: 1: ~ g '· tramv3y curağınd'lkı .~ıu i 
:• ~v b • ıi enehant'r,.:nclt h:ıstalanru ka ul •i 
fi..:i~, I! 
'••!:::······· ... ··"··· ..................................... :: 
~···········.,· ·································· 

Sıı1trınrı/ırn,.ı 5 lnrl Sıılh /lukııJ.: llı'lkirrı-
11 . 
ll 'itlen: 

l,tıınhııı fnhml• ~ı. ·fdrsln<fe Doğruluk 
h:ı!(k:ılı'r"ı '\:ıhihi "t hnlı·n !l ;ıkırköv rm-
~z . 

lı ·1 'll.1" r h:ı~t n h:ınt·~inılr l:ıhl ı IC'rl~\· ilfo 
ltlıı 

tııın JI ı~nn H ı'irl\"(' hnlf'n 11\'nl mnAa-
?ıırı, 1 

lıtl ıı rrn n lrn rılrşl nı•lıC"l'lfıı m:ıh!. c'.'ınt"-
llılzı-
lı · e mll"'""'ı ı trı' in rılllnılş nlclu/lu :ıllı-
•ııııırınrrı 111\n nluı111r. "241Hll., 

IJohltn 
Hu/ız le a' 

LOK!\1AN ff P.:KIM 

Dahiliye Müteh"ı~.ı 

• 

"-t ~t<tıuı M§kıı c1)nlP.rd• Otledeıı ıımı" 
,._ f ~.:ı t.mn • yaJ kaı1ar latAnrıuıııa Dlnı 

~lıt t 1041 aum"ralı nUWlll llatılı!emnd< 
'· • "1ılı IUltlUI eder ffalı, eumartlllll rtıı 
' .. • •• -t.•Cı ı :ı&al\..t-.. •'Al'\A•a)' t 

~, •tur. Muayeneh&De " n teıetcm 
.,9~ 

~sırıı tl!leton · 2J044 

Deucığlu 4 nncn Noterliğine 

l>tır 
tlb e,,f:ı:dcn mfümldnk 30 Eylül 1937 ta-

d~e ll 777 / 406 No. lı senetle Mhlbi ol

lcah nı hnnc e~yHl:ırıını bedeli mıılOm mu-
ııı 

'aıtı ilde Bnynn Futma llmene kntlyen 

tıııı 41rtı 1lın olelt\!ıul J\ıının guele5ile IU-
" ı •lıll"rını. <24ft!>lU 
'o)l~lırt o 

~o e 'nııınh'")de Sclınt ~p:ırtırnıın 7 
. "• il ~·Atıf Tımen. 

1938 
~atbuat 
A.ırnanağı 

Çlk.1 J! 
l(Gt" 

1 
ui>hııncnı.:ıin crı 2üzel eaeridir. 

it.. ~3'1 ~·ıı ~ rıın tarılıı en meşhur mu· 

bııft 1
1'tın nuıkal1:lcri - Gündelik, 

'de 
l'İttıler·' ay( le gaz~tc ve mccmuıtlaı da 

ltrt.. ınj 1!Ördi.iğünu% bütün muhanir· ., re . 
~nti'- sırnteri, iıtatiıtikler, - faydalı 
~ -.r. 

,'t!tı 50 Kuru. !Şt:ur 
ant un -j 
l 0 kilıtpçı:nrda arayınız 

" l>t•n 
"'lıttu '"ht Yeti: htanbul BASIN 

\4ılJ T k · 

l~·-·-·~~~~~~-•tıı:::-•• 
··il':::······· , ••••••e:::•t•t•Mae ....................... •• . ~I .............................. ıi iv . uo.t&.oru Ü 
liecati P AKŞi ·ı 

lo d:~t~annı bugün aabah wıa 1 
s-ı, tanı 19 a kad.lr kabul edeı 

l& , ~uma ıiinleri -3.at 14 ter:. il 
ı\dr • 1' Paraaızdır. H 

l' -.. l(a--'-" T" :r 
~ c .. cJ~"""Of uncl meyden· p 
.,,~desi b'fmt?a ?fo. 1/2 ai 

·=:::::m::::m:-.::.:.::a::: i .. 

il 

T.I BANKA~I 
~ "'1 ._ • i"'.' J ~ I._ .. •' /'•• • ' " ' ; •' • • • • , • 

1938 
Küçük Cari Hesaplar 

lkrami'ie ·planı~ 

4adet1000 liralık-4000 lrai 
8 ,, .500 

" 
-4000 

" 16 
" 

250 ,, -4000 
" 7() 

" 
100 ,, -7600 ,, 

~~() 
" 

50 " 
-4{J00 ,, 

:.!0{) 
" 

25 
" 

-5COO 
" 

384 ,, 286UO 
" 

,,ura.ar: ı .Wlar., ı tlaz.ran, 1 EylQI, 1 
8.r:ncl kA:ıur1 tarlhlerCnde 

çe\uf ex:eJdlr 

En Az 50 Lira Mevduatı 
Bulunan Hesaplar Kura

lara Dahil E dilecel<tir 

Kütahya Sullı l/ukıtk l/61dmllDlnden: 

Meydon M. Gcrmiyon o~lu Rüştü vnrls

lerl Refia, Pcnbe ve lilfl Emeli hocası Meh
met Milnlr n t?'flAllırı ile ölfi Rf'kir u
rfsleri Naime ve !\:alrenln (jl\\ İnn ve müş
ll"reken milklcrl olup katııli lnk~im olıno
chf;ınc1An sntılnrak pnrnı1ının J'O)'lnştınl
mn~ınn <lnir '·erilen kıırnrıt hlnıırn milzn
)cdcyc çıknrılnn mclkCır m:ıh:ıll<!ıle kftin 

hudut ve evsafı salresl şartnamesinde ya. 
zıh 3500 lira muhammen kıymetli 

derununda mııl carisi ile maıı hnh

çc bir oh;ap bone ı& - 3 - 938 Salı 

ı:ıünO S. 14 de mahkeme kaleminde açık 
ortırma wretiyle satıl:ıcaktır. Du boplnkl 

şartname 20 • 2 • 9~8 den ltlhııren herke· 
... ın ~Hrchllıneı1f için ııçıkhr. Alm~k ı~teyen 
ler % 10 nhhclinıte teıninııt ,·rrme~e mcc-

kıran birisinin feryadı ... Bu feryatlar, birbiri ardınca işi
tiliyoruu. 

v 

Coni sahnenin arkasına geçti. Tiyatronun sahibi ile 
karşılaştı. Tiyatronun sahibi soruyordu: 

- Ne oldu? Mister Duğlas, ne oldu? Bir kaza mı? 
Coni asabiyetle cevap verdi: 

- Ka:ı:a ne demek? Cinayet oldu! 
Coni "cinayet,, kelimesini telUfuz ederken, kendi de 

Urpermişti. ClNA YET 1 Frıkat böyle bir feyin vukubula
cağı tabii idi Terans Març'ın revUsUnü. t1 ha§langıçtanbe
ri zedelemekte olan deli adam, - her kimae, son ~t«.asını 

kanlı bir şekilde yapmı§tı. Eğer, o çelik ~apanla kimse 
oynmnamtş olsaydı, Mensfild Kcnt'in böyle feci bir au -
rette yakalanmasına imk!n yoktu. Coni, o makineyi göz
den geçirmişti; biliyordu. 

Karşısında rengi kut gibi olan tiyatro tıahibine bir 
daha tekrar etti: 

- Evet, cin:ıyct oldu. Şimdi kimseyi dışarı brrakm~ 
yın. Kirr.se dış3rı çıkmtyacak, anlıyor musunuz? HattA, 
eserin milellifi Tcranıı Març b!le ~oyverilmlyecek. 

Coni bundan sonra bilfedeki adama bitap ederek: 

- Sen, dedi. Sen telefona ko~. V c polise hı:.ber· ver. 
Derhal buraya ı:elsinler 1 

Coni bundan sonra sahne kapısına koıtu. Oraya ce
li-ı.. . hiddetinden kıpkırmızı kesildi: Kapıcı yerinde yok
tu. .. 

-28-
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burclurlar. Mnnyyen ııünde üç defa bağırt
tırıldıklan sonra en çolI artıranın ü:ı:erin
rle hıraktlır. MCiştc:ri verilen mihll urfın. 
da parayı Terınr:ı:"'• ihale bozularak 15 
r.ün milıl rletle yeniden miiuyerlt'ye konu. 
lıır. lşlıu IS.inci arıırm:ııla uı :ı:lyarle u
lıranın fü:t'rinc ihale olunur. Hl'r iki ihnl~ 
arıı~ır rlııkl fark ' 'e ı:eçmlş JlinlPrin fabl 
Ön<'e ll)Rnılım talı•ııll edlllr. Rtı j:lnyrl mc.-n
kuHin llınlcsint L:.ndnr birikmiş maliye ve 

husust muhasebe; belediyi?, evkaf borçlan 
He 20 senelik taviz bede!Jerl deJIAliyesi •· 

lana aittir. MOşlcrl şartnamede yazılı hü· 

tOn şenıill tamamen kabul Te 1tlraz h:ık .. 
kını şlınıtlrltn lskal etmi• s:ı)'llır. Fazla 

izahat almak lsle)'cnlerfn mahkeme bnşka. 

tip mtın\'lni nezıtlnclt'!kl dosyasınd:ı mcv. 
<'Ut şıırl nameyi okuyobilcceklcri ill\n olu
nur. (24G80 

Le-! Hanson ve An Deyli: bcrabcrlerin'de i\j kişi da~ 
hl!. bu!urr.fo~u· halde sahnenin arka yanında, ortalığı şa
hin gibi gözlüyorlardı. Şimdiye kadar çevrilen entrikaln
rm bu akşam el altından yapılabilmesine imkan yok gibi 
görünüyordu. Her yer, o kadar aıkıya alınnuıtı. Fakat 
bütün bu tedbirlerin faydasız olduğunu, zavc:ıllı Coni bir 
türlü ke§fcdemiyordu. Ve MUTH1Ş HADiSE vukua ge· 
linceye k.-ıdar da keıfedemedi. O dalÇkaya kadar, hiç bir 
kimse anlıyamamıştı ki, bu küçük vakıaların sonu ölüme 
daytJI'llyor. 

Bununla beraber, büyük prova b<ı§ladrğı zaman vu
kııa gelmesine ihtimal verilen her hangi hadise, yine ev -
vclkiler nevinden olacak aanılıyordu. Coni, ~e§e ve ümit 
içindeydi. O kadar iyi tedbir aldıfına kani bulunuyordu 
~i. yil hiç bir şey olmıyacak, yahut olursa, failinin mey -
\fana çıkacafma emindi. Misafirler, büfeden izaz edildik
ten sonra elektrikler karardı. Herke. yerli yerine oturdu. 
Oyun oaşladı. 

Coni, dans r~jiııözU Guig119"nin yanına oturmuJtu. Bir 
aralık, Guicli'ye sordu: 

- Sahnenin arkroında tertibat nasıl? 
- Merak etmeyin. Her §ey yolunda. 
- Ya Kobrovıki? 
- Bu~ün çok gakln. 

Coni, bu akşam son proval:ırmdan biri yapılan "Kar
nnnl,, rcvüıilnü parça parça bir ço~ defalar görmü§tÜ. 
O:ıun için, oyunun nasıl temsil cdildifine o kadar mcr:Jk 
etmiycbilirdi. O, sadece, çıkmaaı muhtemel olan bir ha
diseyi bekliyordu. Bununla b:raber, oyunun ilk sahnele
rinin muvaffalriyetli İ>ir surette temtil edilmesi, onda da 
a1:lka uyandırdı. Gerçekten biltün aktör ve aktrisler, dan-
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VADELİ 
r 

Beherinin muhammen bedeli 
250 Adet yUz havlusu 36 Kuru~ 

1000 Kilo şiltelik ı>amuk 45 •ti 

1000 Adet peçete '.20 ., 
250 Metre ahçı bezl 20 

·~ 
1000 .. Kefenıtk bez 60 ,, 
1000 .. Patiska 60 •• 

,;11• 
Cerrnhpaşa hastahanestne ınzu mu~lan ve yukarda mfktr.rı yazılı le' 

lunan 6 kalem eşya açık ekslltmeye konulmuştur. Şartname ve numune 
0 nd• 

rl Levazım MUdUrlUğünde görilleblllr. İstekliler 24 90 numaralı katı 111 
yazılı vesika ve H 1 Ura 56 kuruşluk ilk teminat mnkbnz veya mektubf:u• 
beraber 25 - 2 - 938 cuma gilnU saat 14 de Dalmt Encümende buınııı ı 
dırlnr. (B.) (804) 

bU' 
Beşiktaş Yıldızdaki metrlik Er meni mezarltğı ka1dmlacağındaD ıı.• 

rnda kabri bulunanların kabirlerini nakletmek ve on beş gilne kadar Jl 

kll edilmeyen kabirlerin Belediyece kaldırılacağı lltı.n olunur. 
9
) 

(B.) (96 

Adl camla mücehhez taksi araba larmnı umumt muayeneden ge<:tlle~ 
Dalmt Encllmen kararından olduğun dan her taksinin nu'llarrunna göre .• 

... en~ 
~ağıdaki listede gösterilen tarihlerde Sultanahmet meydnnrndakl ınuaı 

yerine gelmeleri ehemmiyetle tlA.n olunur. (B.) (960) 
....,. 

24 Şubat 938 de 1761 den 1847 ye kadar 
25 " .. .. 1848 ,, 1948 .. .. 
28 .. ,, .. 1949 .. 2040 .. .. 
l Mart .. " 

2042 .. 2140 .. .. 
3 " •• ,, 2141 .. 2242 .. ,, 
4 " ~. 2243 .. 23~8 .. .. 
7 " 

,, 
" 2349 .. 2467 ,, .. 

8 .. ~· " 
2468 .. 2567 .. .. 

10 .. .... .. 2668 .. 2749 .. ., 
11 .. ,, •• 2750 .. 2983 •• ,, 
u .. ,, .. t'.tskUdar ve Kadıköy mın~kasmdakl arabatıı.rı 

. .. . • ' • . : j ~. ,. 

Muhammen bedeıt ve muvakkat teminatları ve miktarları aşağıda ;~ 
zılr yağlar ayrı nyrı ihale edilmek şartfle 11 - 3 - 1938 cuma gilnll saat 
den itibaren sıra lle Ankarada İdare binasında ve kapalı zarfla satın atı11" 
cnktır. 

Bu lşo girmek isteyenlerin aşağı da gösterilen muvakkat temtne.t18~~ 
mE~----------------------~---~~~C~HB••~~-------~lleka~nun~~neW~n~k~anffNabamU~~Wtlikn~k~"~k~ 

LJ Z E i R GAR İ H lerlnl 1'ynt ı;iln saa.t on dörde kadar Komisyon Rolısıtğlne Termeterl 

Ankara c 
kirahk dükkan 

Vakit yurdunun altında (Sten Franw kitap!iısının) yeri ve arkadaki 
depolan kiralıktır. 

B"·le~tirilmek suretiyle 150 metre murabbalık bir metaha elde edilebi· 
lir. İsteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna mür:ıcaatleri.. 

. . ,, . . a. ' •. . .... ,, ıu=e111 .. •11ı:tlltcmı~•m2MMlllE:llllllE.I 

DIŞTABJBI 
Dit muayenehanesinde sabahtan 

öğleye 2 den 8 e kadar kabul eder. 
Beyoğlu 1stikJal caddesi Tokathyan 
smısmda. Kapısı Mektep sokak 
Hamdi Bey han birinci l:at. 
Tel: 21721 

•ıııımııııınn ınıuııııuııınııııııuımıııımııııuıııııııııınnıııı11111ıııw· 
KİHAJ,11{ VE SATILIK 

TiltUncU dUkkAnı arıyorum. Ad-

1 nmdrr. ,, ı.J' 
Şartnameler parasız olarak Ankarnc!ı. l!atzeme thfresfnf!e Te !fafOP" 

paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinde 4a4Jtılmaın.al1rr. (Hl) 
Cins ve miktarı Muhammen Muvakk8t 

250 
1100 

260 

Ton .. 
,, 

SUrşof yağı 

RezldU YRb"l 
Mazot 

bedel 
Lira 

52.000 
114.600 

17.125 

teıntnst 
Lira 
8.850 
6.976 1 
1.2~ 

Oalhtasaray Ltsesl Direk törlüğünden: 
tJJ',ı Vaktinde tnksltl~rln yatırıl res: Kurun N. A. UçUncU taksit zamanı 1 Mart 938 dir. 

Neşriyat mlidilrü Refik A. Sevengil '1Uı111111ıııııııııııı1111uıııınııııı1111ııııımıııııı11111ııııımmnnımııııı• lllzumu ilA.n olunur. (869) Sahibi: ASIM US 

ıSr ve dansözler ~ok tyi oynlyorlardr. Mirabel bunların 
hepsinin fevkinde olarak harik,ulade güı:el görilnüyotdu. 
J3eyr.il Trcnt adındaki Holivutlu aktör, filmlerde göster
diğinden daha bllyük bir maharetle rolünü yapıyor; en 
küçük figUranlır bile, her za:nankindcn fazla bir ate§lc 
vazifelerini görliyorlardr. Biri".1ci perdenin en heyecanlı 
noktası yııkla§tığl bir sırada, Guleti, Coni'ye dönerek ya
va§;a: 

- Eğer, ilk temsil gecesi ide böyle olursa, büyük mu
vaffa'k;iyet ku:anmı:, değil mi? dedi. 

Bu sırada sahne birdenbire lo~a~tr. Elektriklerden 
bir kısmı söndürülmü~tü. Sonra, orkestra, boru piya&ası 
§arkısını çoomağa ba~ladı. Yeniden ı~ıklar yandı. Bu defa 
borsa dairesi götlllUyordu. Dansc!den k!tipler ... Unifor -
malı merasim memuru, mli~terileri jçeriye alıyor ve on • 
la, dansederek, şarkı s8ylfyerck ıirlyorlar: 

Her taraftan acsler: 

lblnr, çelik._ ht.C.iiftizdeıt alm. 
Sürün paral.nnızı.. 
BUtiln mü~teriler deli cibi dansediyortar. D~rken 

Mensfild Kent içeriye cit.di. Çizrili bir pantz.olon ve siyah 
ca'l\ct gi}iyordu. P'evkallde ~ıktr.Ayaktarı Adeta uçuyor 
cibiydi. Fred Aster kadar mahuetli bir dansör olan Kent'i 
hele bu tıkpm takdir etmemenin bnktnr yoktu. 

Kobrosv1ci, l!\Ürlfiıl tuıpo9UJlU daha ~iddetlendir -
rrıi§ti. Oyun, gittikçe daıta hıda eenyan edlyor1du. Ufak 
çocuklar, ellerinde para t!elu sepetlerle oyniyorlardı. Ve 
borsa ~arlcııı, yUksek ıeıte hayl..·mtryordu. 

Hiç encllte c:tm~yinl Blitün pa~nu:: ıürilııl 
E~ .t\l~yecek •• Eı~ clüıma. 

-ıe-

Mensfild Kent, uğÜrsuz dmsını yaparak, tezgaha 
yaklaştı. Cebinden bütün paralarını çıkartarak tezgah ü

zerine yapı§tırdı. Derken, büyük çelik kol birdenbire aşa
ğıya indi. 

Bu 5ırz1da, seyircilerin yürefi hopladığı muhakkak .... 
Çün'lsü, bütlin parc:ı1arını boısa oyunlarına yatıran eda -
mın nihayet, kapana kısıldığını gösteren sahne, pek tid
dctli idi. Lakin o ne? Mensfild Kent, bu akşam, rolünden 
beklenmiyen bazı ılavcler yapıyor. Ellerini kollaıını iki 
yana bırakarak, büyük çelik k,olun altında y~ar gibi gö
rüneceği yerde, bir kıvranma bereketi gösteriyorou. tJze-
rindel:i ağırlığı atmak ister gibi ellerini yukarıya lQlldırdı. 
Fakat büyük çelik. kolun bir ucu, Mensfild'in boğttıına 

yapışını~ duruyordu. Mensfild'in elleri bir kaç saniye da· 
ha ıki tar~a, yukan aşağı oynadıktan sonra durakladı. 
Yoksu Mensfild bu ak§am, rolUne bir hakiki renk verme~ 
için mi böyle yapıyordu? Eğer öyle ise, doirusu hiç te 
gUzcl almıyordu. Coni bu derece hakiktyc bcnı:iyen bir 
sahneyi befenmedi. Çünkü, bütün seyirciler, onunla met
ğul oluyor, sahneye dans ederek giren bir çok diğer müt
terilcrin yaptıklarını göremiyordu. 

Az eonra müzik, durur gibi oldu. MU§terileri şar'kjl 

aöyliycrek içeriye alan üniformalı memur rolünü alt.n ak· 
tör, olduğu yerde kaldı. Gözleri yerinden fırlıyr.cakmı§ 

gibi Mensfilid Kcnt'e bakıyordu. Coni'nin yanı ba§ında 

duran dans rejisörü Guipli buz gibi kaskatı bir halde 
derhal yerinden kalktı. Sahneye doğru yilrümeğe ba§la. • 
dı. V c sonra oradtın haykırdı: 

- Çelik kapan, Mensfild'i .sahiden ya~lamı§ 1 
Birdenbire, sahnenin kolialerin'den korkunç bir çıf ... 

lık i9itildi. Haykıran, kulak .zarını P.atlataeak bdar hay· . . 

w • Dr. Ihsan Sami --~ 
öksilrilk şurubu , .. 

•ksürük ve nefes darlığı boğaı• ıe 
,.c kızamık öksürükten için pek • 
;irli ilAçnr. Heı eczanede ve eı:S 

- depolannda bulunur.~ 

İLAN b"l 
Hali tasflyedo bulunan tstıı1111tJ9 

Esnaf Baulrnsı ticaret kanuıııı ti ıl' 
4 67 ncl maddesi mucibince heY

0 ııır 
mumiyeyt sureti adlyede 1938::11,., 

si mnrtının 9 uncu çarşanba gU 
at 10 da toplanmağa davet eder· dfı1 

b Jt& Hissedarlar mezkll:r tarl 8 
0

gt1' 
'IJStrll • bankanın Meydancıkta J.• }<eJlfl" 

hanında 1-2 numaralı ıner trllle' 
mUracnatla hisselerini kayıt ett rıcır 

k ınc 
leri ve fçtlmn gUnUnde ban a 0}ıl' 
zinde hazır bulunmaları uA.n 
nur. 

RUZNAME r1l ~ 
ı - Tasfiye memuru raP0 e ili' 

19~7 eeneel hesabatının tetJdlt 'f 

rast. 
2 - MUrnklp raporu. 

1 
tııefi' 

3 - Mevcuduna tıA.veten tk tıerl' 
btfe yo momuru intihap ve salD. 

nln tev11lkl. _/ 
1 
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P Ortaköy l'nebaeamo.lr PalRJJl~lıı*'f il numarad'1. Doktor MUmtaı 
h fRkirleri paruız muavene eder. 
lllCll::lllMlllMM'li 


