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Posta kutusu: 46 (latcıtibıiı)' 

Yuqoslavlja naibi Prens Pol dün 
Romanljaga qitti 

Kral Karolle siyasi mühim görüşmeler yap0oa.ğı 
spyleniyor · 

At-a-tü-rk-ün_n.:;__u-tk-u 1 Bu· ziljaret Polonqtida 
ve dünya sulhu heljeCan uqandırdı 

\'azan: Asım US 
Kamutayın beşinci devresinin dör. 

düncü toplanış yılı açılırken Büyük 
Oııderiu llaş,·ckil Celal Bayar vası
tasilo millet yeki.Herine söylediği 

nutuk her zaman olduj;.ru gibi gerek 
dahili siyaset bakımından, gerek ha
rici \ 'O b eynelmilel i!';'lcr noktasın. 

dan nıiHıinı hir h:ic1isc oldu. Cumhu
riyet hiikfımetinin , .e Tiiı·k milleti. 

nln umumi , ·aziyeti hakkında bir fi. 
.k!r eclinnwk için doğrud.an doğruya 

bu nutku ılc•riıı Jıir dikkat ve nliikn 
ile t e tkik etmek l:'izımchl'. Zira bura
da bahse mevzu teşkil eden milli , ·c 
beynelmilel i~leı• çok teferruatlıdır 
ve bu teft•rruıtttan bir kısmını ihmnl 
etmek nutkun ifade etmek ıs.tediği 
maksadın tmnnnıile nnlaşılınasmı 

tmkılnsız kılnl.>ilir. Tabli olarak hu ç • • ı ıA • A k 
maksadı ifade etmek için nutlı;u bir 1 O m 1 l S 1y8 Si OD-
iki sütunluk bir gazete makalesinde 

h ulfisa etmek kahil değildir. s ey ı· n ı· n kara rı 
Onun için Atatiirkiin nutka üze-

rinde umumi bir tahlil yapmak te. 

şebbUsiinc girmiyoruz. Ancak bugün- ç K şek·, n kurtar 1c1 harp 
kit d .. n~·u \'a ziyet ine güre çok cntc. a n a y 
resin otan bir fıkrası üzerinde bir-. poı ı•ttkası na mu .. za h eret ed ı·Jecek 
kaç .si>z si>yJcmek fstlflSrti. 

Son ayhu znrfımla A\•rnpa sulhü Çungking, 4 (A.A.) - Mim siyasi 
çetin biı· iın tilrnn ıı;<'çiı'di. Şim<li her konsey Çan Kay Şeke ve uzun müd. 
tarafta ni~hi bir siikfın Ynr. l"akat det devam edecek olan kurtarıcı harp 

a caba hu siikfın devri ne kadar de- -politikasına müzaheret eden bir karar 
nun c<lcc·cktir7 Ilıı suı\le muayyen sureti kabul etmiştir. 
bir zaman ifnde c<lcn hir rnknm ilr 
ce\'aı> ,·ermcl~ kimsenin elinde <lc
j/;ildi r. nıınııııla bcrnher (liinya snl. 

hu hir zaman sonra mutlaka harbe 
gi lcı·l'ktir, ıl.iyc m·tn~·a bir iddia at. 

ma '• da (lof~ru olmasa gerektir. 
Atatiil'ldin nutkunu okuyunca 

di.in)·a. \•nziyctine dair zihinde hfisıl 
oln:ı iııtıha budur. 

Tiirkiyenin beynemi~I }\ayatta en 
h iiyiik kay~ısı kendi s1i:l.1ınmı muhn. 
fil ~a c<lebi1m<"ktil'. Zira milletleri re. 
fa 'ı rn saadete eriştiren bu yol<1ur. 
Ş·1 kadar ,·ar ki, herhangi bir mille
tin sulhsever olması sulhu muhafa. 

7a r n kfıfi ~c1emez. kabmcla her mil. 
Je tin keneli snlhunn müdafaaya kıt· 
l'ar vcl'n;is \'e hu kararını diğer bazı 
memleketler ile mfü;;teırekcn oldui!,-ıı 
knrltlr mii.nfe1•iden ele tatbik edebil<". 
<'C1i: ,·nsıtaları Ynktin<le hazırlam1• 

h!tlıınm:ısr ';'ttı·ttır. Yoksa birtakrn' 
fliplomntıarın de<Ukl<'t'l gibi iki ta 

raflı, yalını çok tarnflı nnlaşmalnı 
:ra·m}ak k fi fillir ıu·cnslpine ba~Jnna· 
l'a1.: ı·:ıhat ıı :\'lmc:nnn <ln1an1ar günüı• 
birinde ve hiç bckJemcclikleri biı· 

zo.:nnncl:ı top ,.c tiifck gi.i.riiltiileri i 

~in ılc giizlcrini açarlar. 
nımunla h<-raher im tracleden iki 

ta"ttflr, yahut ~ok taraflı anJaşmr 
ıw~ nslpl :!rinin sulhc hiçbir faydas' 
ola mı~ acnğ'ı manasını da çıJ::arm.n 
ınalulır. Tiirhil'ine zıt acl<ledilen br 
Pr('m;ip1cr<l<>n ikisi ele icnhınıla sull~ı 
korumak gayesine hizmet cdc~llır 
tştc bunun için Tiirldye Cnmlıuriye
tl <'oi:';ı·afi ve siyasi yaziyctl<'rc gör<'
l'l'a1itclcri güzi~niine alnrn'c hC"r ik' 
Prcnsiptc-n de istifn<le c-tnıiştir. An. 

Konsey ayni zamanda, Çin toprak
larında bir tek Japon askeri kaldıkça, 
devlet adamlarını barıştan bahsetmek
ten meneden d iğer bir karar sureti da. 

ha kabul etmiştir. 

- Hongkong, 4 (A.A.) - Çin Ajansı 

bildiri yer: __ 

Hankeu'nun şimalinde Huang - pia: bulunan düşman kıtaatı Pinghan 

d . 1 " zerinde Hua - Yuan - Tse. 
emıryo u u .. 

nin batı bölgesine karşı taarruza gırış 

k bu sayededir ki, uzak Te yakın\ 
d
ca ·letler ile münasebetlerini sulh ve 

e\ tti · t'r dostluk cı-;asına istinat e rmı~ ı . 
Atatiirk, Tiirkiycııin sulh sıyaseti. 

ni tarif ederek: 

"- Memleketimizi hergün 
d ha çok kuvvetlendirmek, 
h:r sah-ıda her ihtimale karşı 
.koyabilece!< bir hahl~ecl.bullu1!-
d k ve dünya a ıse erı

urma b'" .. k . b•'tun·· "~ r.h~ larını uyu nın u o:ı ...... -·-

b. t Y" k'ı::u~ ile takip etme:k 
ır e ...,._ 1 d ..., 

sulh siyasetimizin dayan ıgı 
~,_ ,. 1 . - .... e"':-'"l~rrlır.,, 

Dcfliktcn sonra bazı garp diplo: 

tı in •·errane sulh ,·asıtası gib1 
ına ann •' ,... . i 

.. k i tedikleri prens1pler n 
J?;osteı·me s . • . . . 

t 1 i k ifa •-'etsizlıgını de çok 
bu husus a t ' " 

açık hir ifade ile anlatıyor: • • 

"- Milletlerin emnıyetı 
ya iki taraflı ve yahut çok ta· 
.. ~fh umumi müste'l."etr :--.,I.~,. 
malar ile temin edilebilir di
ye mutlak mahiyette ortaya 

. -

mişlcrdir. 24 saat süreri bir çarpışma
dan sonra Japonlar 600 ölü bırakmış. 
lar.dır. 

Başvekil Geliyor 
Ankara, 4 (Telefonla) - Başvekil 

Celal Bayar 19,50 trenine bağlanan 
hususi vagonla istanbula hareket et. 
miştir. 

Sayın Huyanlar 
Sabırsızlıkla beklediğiniz 
en son moda ve lüks İpekli 

muşambalar EKSELSYOR 
mağazasına gelmiştir. 

atılan ve her biri diğerine zıt 
addedilen prensipler sulhün 
muhafazası emrinde bizim 
için kati ve İsabetli değildir 
ve olamaz.,, 

DiJ'Or. nnnclan sonra bu prensip-

lerin ncı gibi ahvalde faydalı olabile. 
ceğiııi iznh etmek için şu cümleyi i
Iave ediyor: 

"-Bunların her birini coğ
rafi ve siyasi icc.p ve vaziyet
lere göre kullanarak sulh yo
lundaki ihtimamı realitelere 
tevfik etmek her millet için 
ayrı ayrı bir vazifedir.,, 

Türkiye-, bcync-lmil<"l hayatta <loğ_ 
ru<lnn doğ·ruyn, yahut dolayısfü• 

k<"n<lini nlil1mrfar etmi)·en hiçhir ı •ı• 

seleye lmrışmnz. Ancak beynelmilel 
sulh bnşk:ı m cml<'kctler için olcluğn 
kadar '.l'iirk mlll.ctlni de ahlkadar c-
den bir Jıayat şartı oldnğnna gi.>rr 
snlhn ımıhafnza <'mrincle kendi clii
şiinC'e1crini ıu;ık<:a. ~<iylcmckten de 
çekinmez. 

Bugünkü ilavemiz üç renkli 
dolgun yazı ve 

şık bir kapak 
rf simlerle 

içinde 

.... ııma .......... . 

l 

11.....nte beraber 

BU<90N 
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SAYFA 

Telgraf adres!: Kuiilli""":' Isfan'Dul 
Telef: 21413 (YaZı) 24370 (idare) 

-------~--------._.~ ..... -----Sayısı her yerde 3 Kuruş 

Bir facia 
Erzurum yolunda bir otobii.s 8f) 

metreden uçuruma yuvarlandı 

4 ölü, 18 yaralı var 
Trabzon, .4 :CA.A.): - Dün bir oto

büs faciası olmuştur. 22 yolcu ile 

Trabzondan Erzuruma hareket eden 

Erzincanlı Sellinin idare ettiği otObüs 

Maçkanın Mekfila yokuşunda şoförün 

direksiyonu bir başka şoföre terketme 

sinden ve yolun bozukluğundan sağa 
sola rampalar yaptıktan .sonra seksen 

metre derinliğinde bir uçuruma yuvar
lanmıştır. 

Araba P,ar...çalanmıı, yplculardan dör 
dil ölmüı, onu ağır, selzi hmf yara
lanmışttt,j 

Yaraldar tehrimiııe getirilmiş mem
leket ve askeri baateanelcrdc tedavi 
altına ahnmıştır. ~ yaralılar ara _ 
smda.dır. 

Mısır s•ıahlanıyor 

f i'tt:m 5 inci sayf.ada), 

~---------~----------------------------~-----------------
·~~$~~·-~· > - ., ( 

! ı Bugün üç yeni , 
~ rOOlana başladık: 

!Kara mazot 
ıKarde$ler 
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s 
~ 
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) 
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) 
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Dostoyevski 

Edebiyat afemini alakaılar etti°'i kadar tab alemini de 
alakadar eden, yazı ve roma; sanatının bir şaheseri 

Dilimize çeviren: Hakkı Süha Uezgln 
[ Dördüncü sahifemizde bulacaksiniz] -

GOKBOGA 
lslamiyetin ilk zuhuru ~üolerinde Türkler, Araplar 
ıran ılar arasrn<laki ihtiras ve kini~ dolu ~rpışmalar; 
anlat~rak sarav ve .;adırlara kadar sokulan kadın 
entrıkalarrnı hJkaye eden büyük ve tarihi roman 

Yazan: Kadlrean Kafh 
.[ DÖl'düncü sahifemizde bulacaksınız] ... 

• 2-2 -

• 

Yeni Cep 
Romanımız 

Lastik 
Yüzlü 
.Adam 

Biitün 1 ... ondrayı dehşet içinde bırakıp 
ıabıta kuvvelierlnl seferber eden 
· horkunç bir gangsterin hayatı 

> 
> 
> 
) 

~ !Yedinci ve sekizinci sahifelerimizde takip ediniz] 

1 ., 

·~~~9~~0~~~ • 
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ideal aile 
Karıkoca arasında J..l'ç1ome, mPsut o,ma 

bir sır değildir; bunun muayyen 
şartları vardır 

Yazan: İsmai1 Hakkı Baltacıoğlu 
lnsanların çoğu tesadüfen evlenir. 

Erkek vapurda, sinemada gördüğü, a.n 
:lesinin arayıp bulduğu, yahut arka -
daşı:ım tavsiye eltibi kızla evlenir! 
Böyle bir izdivaç için bir defa görme 
yahut bir iki defa görüşme yeter. B:.ı 
evlenmelerin son:ı çok defa geç;imsiı.
rnr., bazan da felaket ve ayrılık olur. 

Her iki taraf dt•rumlarını "kader, 
kısmet, talih, tesadüf, alın yazısı,, gibi 
sırri kuvvetlerle izaha kalkışırlar. Dü
şünmezler ki aile de bina, şirket, atel
ye gibi sosyal bir şeydir; bunun sır ila 
üsttabiat hallerle mü:ıasebeti yoktur. 
Normal bir aile hangi temeller üzeri
ne kurulabilir. 

1 - Karı koca arasında karşılıklı 

sempati: Bizde erkek.erin çoğu aile 
saadetinin aşk ile lraim olduğuna ina
nırlar, ~ık olacağı bir kadınla evlen. 
mek isterler. Aşkı evle:ıme için şart 
koşmak yanlıştır. Aşk sürnornıal bir 
ha!dir, gelip geçer; yalnız a~ka daya
nan aile de yıkılır. Halbuki aşk yerine 
sempatiye dayan3.n aileler uzun ömü=
Hl olur. yıkılmaz. ifan koca gerçekte 
roman kahramanları değil, iki ortak • 
tır. İnsan sağlam bir şirket yapmak 
.içb ortağına aşık olması l&zım değil, 

!eşmeli, ilmileşmelidir. Ne garip §ey, 
insanların bilgisi, muvaffakıyeti için 
~ahşan gazetalcrde. me·~mua ve kitap
larda. ders ve konfera.ıı.Elarda eko:ıomi 
sanat, dil, şehir, konfor, yemek bahis
lerine sık sık tesadüf ediliyor da yu.-t· 
taş yetiştirme vazifesi gören ve insa· 
mn her günkü hayatını sımsıkı saran 
aile muhiti içb herkesin yararlanac:ı. 
ğı bahisler hiç görülmüyor! Sosyolo
jik bir öğretimm başlıca vazüelerin . 
den biri de bu değil midir? 

Vl - Evlenmek i8t-iyen acemi bir 
gence verdiğim öğüt: Evlenmek isti -
yen acemi bir genç arkadaşım bana 
a'a~ağı kızda ara6ığı temelli şartlru"I 
şöyle sıralamıştı: Ö:ıce güzellik, so!l· 
ra tahsil, sonra zenginlik. Ona şu ce
vabı vermiştim: Sen geçinmek için bir 
kadın değil, bir Leyli, yaşamak için 
bir eş değil. bir alim, işbölümli için ar. 
kadaq değil, bir mirasyedi arıyorsun! 
A~k söner. ilim bu işde faydasızdır, 
para tülrn:ıir, nikah olduktan sonra 
san.det yerine acıya kavuşursun, yu • 
v:ı.n:ı saadet gctire~ek bir eş ara ... 

Çamlıca 4-11-938 
.1 H. BALTACIOl';LU 

ona karşı sempati duyması k8.fi~r. farlhlPn bir V&prak : 
il - Karı ~ ara.sınil.tJ 'lcültilr ....... -··-···· ..................................... ........ 

~:liği: Tahsil görmüş erkekl~, tahsil le k a ve do 1 a n -
gcrmUş kadın ararlar. evlemrken kı· 

zın. ~adetn.a.mesini sorarlar! Erkek- d 1r1 c ılık 
lerın bır kısmı dn. kadmm okumamışı-
nı, cahilini arar. nk ara.:ıacak şey, ne 
biri ne de ötekidir. lık aranacak şey, 
kültür birliğidir. Karı kocan!Il ahlak 
ve zevk seviyeleri, hayat anla~larz, 

idealleri, biribirine yakın, biribirinc 
uygun olmalıdır. Milliyetçi ile kozmo
polit. inkılapçı ile muhafa.zakil.r, müte
assıp ile dinsizi:ı anlaşması mümkün 
değildir. Çiftlerden birinin bilgi sevi. 
yesi yüksek olabilir, fakat kültür se· 
viyeleri, kafa ve zihniyet!eri arasında 
ayrılık olduğu zaman felakettir. 

111 - Karı koca arasında i§ bölümü: 
Aile saadetinin bir mühim şartı da 
iş bölUmüdÜr. Gerek kadm gerek er· 
kek ikisi de çalı~alı ve biribirini ta
mamlamalıdır. Çalışan erkekle çalıı;mı 
yan kadın arasında mutlaka kafa ay
rılığı vardır. Bu iki ayrı şahsiyetin an 
laşması imMnsızdır. Karı koca yalnız 
ekonomik şartlarla değil, bilgi ve tec
rübe bakımından da biribirini tama~ 
Jadığı zaman a.lıe.n~r büsbütün artar. 

lV - Aile sosyal vazifelerimi tam 
oüıral; yapmalıdır: Aile fertleri:ıir. 

saadeti içia bu saydığımız şartlar ka
fi değildir. Ailenin dışarı ile olan mü
nasebeti de normal olmalıdır. Bir aile 
bir millet gibidir, ailelerarası bir mu
hitte yaşıyabilir. Aile öbür ailelerle 
sempati, kültür birlıği ve iş bölfunil 
üzerine kurulmuş normal münasebet
ler kurmalıdır. 

Bu muh it tabii olarak aile hayatm1 
kuvvetlendirir. neŞe ve saadetbi ro • 
ğalt1r, işlerde \'e vazüeltrde başarı~mı 
arttmr, geçim ahlak ve tesanüt hayatı 
yaratır. 

V - Aile bilgisinin büyük ehemmi
yeti: İnsan evlenerek mesut olabil·..,ek 
için bütün bu noktalar tlzeri::ıde müa.. 
bet bil~iler elde ctnıe'idir. Evlenmr-\ 
di;.;.t bir kurum olm.aktan cıkmış, ka
nunileşmiş, laiklc~mistir. Evlenme:- i11 
mantığı. tekliği de merasimi gibi laik 

Yazan: Niyazi Ahmet 
Cemiyet içinde bir sınıf, bütün ze • 

kasL"lı fenalıklar yapmak için sarfe • 
der. Çalmak, çırpmak ve dolandırmayı 
kendilerine meslek ittihaz edenler bu 
sınıftandırlar. 

Bunların bir kısmı zorla, bir kısmı 
kurnazlıkla işlerini yapar. 

Bir vakitler Beyoğlunda Ştayn ma· 
ğazası vardı. E.'1 kıymetli eşya orada 
bulunurdu. Kurnaz bir dolandıncı bu 
mağazadan altmış beş mecdiye,lik eşya 
almış, hepsini bir arabaya yerleştir • 
miş sonra: 

- Adamınızı yanıma katın, parası • 
nı vereyim. 

Demiş. mağazadan bir katip ver • 
mişler ve: 

- Altmış beş mecdiye alacaksın, 
demişler .. 

Kur:ıaz dolandırıcı Sirkecide büyUk 
bir şekerci dükkanına girmiş ve: 

- Bana altmış beş tane bademez . 
mesi hazır1aymız .. demiş. 

- Fakat bademczmesini okka ilç 
veriyoruz. 

- C'anım, ben altmış tane istiyo -
rum. 

Altmış beş bademezmesini saymış, 
sonra tr..rtmı~lar, paket yapmışlar. 

Kurnaz hırsız parası:ıı vermiş, ka · 
pıdan çıkarken Ştayn katibine: 

- Dönüşte altmrş beşi alırsınız .. 
Demiş, tezgahtar da: 

- Takdim erleriz .. 
Cevabmr verm~ .. 

Bu suret!c altmreı gümüş mecdiyelik ı 
eşya, kurnaz dolandırıcı tara.fmdan 
altmış beş badem ezmesi:ıe satm alnı. 
mış. 

Yetmiş sene evvel ~ıkan C-eridei 3a
vadis gazetesi~de Gala.tada cereyan 
edcrı bir dolandırıcılık vakası okumuş-

ij) Iin eecin peşinden-- ~ 
~ -----_..~,--,, _..ztw;Sa...-,, ~ --

Harflerin kralı 
Mı-.rrm gen'.: Krall<;esi l<'cride yakında dilnyaya bir <;ocuk getire. 

rck. Çocuk belki erkek, belki de kız olacak. Tabii ~erilecek isimler d~ 

ha':'kıı, başka intihap edilecek. Onun tc:ln doğacak prens , -eya ı>rensesln 
ismi henüz tcayyün etmemiş. Bununla beraber rh·ayete göre, çocnğmı ı 
cdı mutlaka (F) hartı ile başlıyacakmıı;;. Zira U.ral }<'artık ile Kraliçe 

. Fcduenin isimleri (F) harfi ile başladığı gibi, Kralın babası Fuadın 
ismi <le (F) llo başlıyor. Yeni doğa.cak prensin, yahut prensesin ismi 
de (F) ile başlryan bir kelime olması arzu ediliyormuş. 

El;er bu havadis t.ahakkuk ederse Mısırlılar arasında (F) barfl 
hususi hiı' kıymet kazanacaktır. Şu itibal"la ki (F) harfi harflerin 
ltrah mc,·klini alacaktır. 

HASAN KUMÇA YI 

Almanya.nın dışında kalmış A.l
manlar anavalana getiriliyor 

Bu suretle milli iş cephesini kuvvetlendirecek olan 
Almanya, silahlanma faaliyetini iki misli artıracak 

"Biz hava siliihlannda ve ba~ka sa. 
halarda diğer miiletlerin önünde git
mek vasfımızı muhafaza etmo!de kal
mamahyız. Ayni zamanda onlan bir. 
kaç misli arttınnalıyız. Ba~ka millet• 
ler, AJma-n milletine karşı bir fCY ya. 

pılamıyacağını öğrenmelidirler. Eğer 
Kayser 1910, 1911 ve 1911 s.enelerin
de garp ~phesinde bugün Hitlerin 
yaptığını ya;>mt§ \)lsaydı, belki de hiç 
bir zaman dünya harbi olmıyac.aktı. 
Oba bile biz kazanacaktık.,, 

Yeni Alman Siyaseti ve l ~ ;; ır lÜl nen 

Bu sözleri, Almanyada büyilk bir 
hararetle takviyesine çalı~ılan iş cep
hesinin. li.deri Dr. Ley söylemiştir. 

Almanya, iı saha!llnda son be§ sene· 
dir elde ettiği muvaffakiycti iki misli. 
ne iblağ etmek kararındad;r. Alman 
iş lideri, dünyanın muhtelif tarafları· 
na dağılmış olan Alır.anlan da ana va.. 
tana getirerek iı cephesini kuvvetlen
dirmek için tedbirler alındığım bildir· 
miştir: 

Dr. Ley demiştir ki: 

'' - Dağılmıt Almanların memleke. 
te getirilmesi için alem~ümul bir ha • 
zırlık yapılmrtbr. önümüzdeki birkaç 
ay içinde milli hudutlanmı:z dıımda 
kalmıt Almanlardan 2000 kadan ana.. 
vatana gcle~rdir.,. - Tayma'den. 

Avni Bayer Evinde 
Bulunamıyor 

Otobüs dedikodusu davasınd:ı. Recai 
Baban ve diş tabibi Avni Bayer 3 er 
ay hapse mahküm edilmişlerdi. Tem. 
yiz mahkemesi tarafından da tasdik 
edilen kararı infaz için müddeiumumi
lik harekete geçmiş ve suçluları ika· 
metgiihlarmda aramıştır. 

Fakat ne Recai Baban .:ıe de Avni 
Bayer bulunamamış, mliddeiu.mumilik 
de a.ra.ştmlma.larr iciıı Polis M,\idürıu. 
ğüne mUzekkere yamnştır. 

tum. Gene kurnaz bir dolandırıcı bir 
kahveye girmiş: 

- Size şimdiye kadar görmediğiniz 
bir maharet gösterip gümüş saatleri
nizi altın yapacağım .. 

Diye saati ola.:ıların ceplerini bo • 
şaltmış, hepsini bir eline alınış, sonra: 

- Şimdi gözlerinizi kapayın.. açın 
dediğim vakit açın .. emrini vermiş .. 

Safdil adamlar gözlerini kapamış • 
lar, açtıkları vakit bu maharet karşı. 
sında ~a~ırmışlar. Çün.kU saatlerle be
raber adamr:J da yerinde yeller esiyor
du. 

İşte bu sınıf muzır insanlar, safdil
lerin azalması ve zekanın i:ıkişaf et • 
mesile ortadan ka'kmaktadır. 

Ordudaki Son Değişiklikler 
Alınan ord~ısu Erkamharbiye 

Re:si Generat Bek ile Berlin ,.ıs. 

keri kumandanı Generat fon 
Rundsted'in istifalarından halı

&eden Fransızça ' 'Entransijan,, 
gazetesi Alman ordusuncL:ı isti
faların birbirini takip etti ğini 
işaret ettikten sonra diyor ki : 

Bu hadiselere kati bir mana vermek 
doğru değildir. Çünkü bu gibi deği
şiklikler her zaman bütün erldinıharp 
teşkil~tmda olur. Bununla beraôer, 
General Bek'le General fon Rundstcd· 
in ayrılmaları §Unu gösteriyor: Ya bu 
generaller memleketin menfaati ~a~u
mından lehte veya aleyhte olan fikir
lerini tatbik edeıniyeceklerini ;mla
mışlardı; yahut da çekilmeleri tercih 
edilmişti. 

Bunun için, Alman crdusunun ask~ 
rt siyasetini bundan sonra merakla ta· 
kip edeceğiz. Çünkü bugün orduya 
Hitlerin siyasetine hizmet vazifesi ve. 
rilmiştir. Bu siyasetin de, MUnih an
laşmasını imzalamış olan üç devletle 
milletlerarası muahedelere girişmeye 
doğru bir istikamet aldığı söylenmek

tedir. 

Deniz Ticaret Mektebi 
Tedrisata Başladı 

Deniz Ticaret Mektebi bu yıl tedri· 
satma başlamıştır. Mektebi tedrisata 
başlamadan evvel lktısat Vekili B. Şa
kir Kesebir ziyaret etmiş, alakadarla. 
ra yeni yıl tedrisatında bazı değişiklik 
yapılmruıt hakkında di:-ektifler ver -
mişür. Şimdi tedrisata başhı:urken 
bütUri bu nokhlar· gözönUnde tutul -
muştur. Bundan başka mektep atölye
sinde de icap eden ilaveler yapıimI§ ve 
zenginleştirilmiştir. 

--,..o--

Gümrük Başmüdürü An
karadan Döndu 

Birkaç gün evvel Ankaraya gitmiı; 
ola:ı İstanbul Gümrük Başmüdürü B. 
Mustafa Nuri Anil dün şehrimize dön

müştür. 

B. Mustn.fa Nuri Ankarada GUmrük 
ve Inhisarlar Vekileti ile idarenin 
muhtelif irleri h:ı.kkmda temaslarda 

bulunmuş, al~kadarlara izahat vernıi:s 
tir .. 

Şehir Meclisinin 
dünkü toplantısı 
Yüksek makamlardan ge,en 

telgraflar okundu 
Şehir Meclisi dün saat on dör~te bi

rinci reis vekili Bay Necip Serdengeç· 
tinin başkanlığıncla toplanmıştır. Celse 
açılınca Atatürk!en, Kamutay Bafka. 
nmdan, Parti Genel Sekreterinden ge
len telgraflar alkışlar arasında ok•Jn. 
muştur. 

Ruznameye geçilmiı, riyasette:ı ve 
daimi encümenden gelen evrak encü
menlere haval~ edilmiştir. 

Bunlar arasında, Küçükpazarda De. 
mirtat mahallesinde Ethem Paşa. vere· 
sesine ait k~nak ve müştemilatının ilk
okul ittihaz edilmek üzere mübayaası 
hakkında~d teklif mülkiye \'e bütçe en
cümenlerine, Kadıköyünde Yoğurtçu 

ve Halitağa sokakları arasında yeni açı 
lan sokağa kıvanç ismi verilmesine da. 
ir teklif mUlkiye encümenine, Büyük
adada Kaptan Nuri caddesinin Meh. 
metçik ve Haskalfa sokağının da Türk
oğl..ı olarak tevsimine dair teklif mül· 
kiye encümenine, vilayet sınırlan iç:n. 
de ve belediye hududu haricinde yol-

cu ve yük taşryan makineli ve makine. 
siz vesaiti nakliyenin tabi olacağı şe
rait hakkındaki tali:natnamenin tetkik 
ve tasdikına dair tc1dif mülkiye ve ik
trsat encümenlerine havale e.dilmiştir. 

Yeni tesis edilen tenvhati umumiye 
lambalarının muhavvile merkezlerin. 
den yakılıp söndüri.ilecek şekilde tadi
li, tesellüm heyeti talimatnamesinin 
tadili hakkrndaki teklifleri de mülkiye 
encümenlerine gönderilmiştir. Meclis 
Sah günü toplanacal:tır. 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek. 
reteri Şükrü Kayadan 1st'1nbul Umu
mi 1·.Yecı:si R~h ine gelen telg• af ~u
dur: 

"üçüncü intihap devresinin ilk top. 
Jant sını yapmakla rejimin ve partinin 
yurttaki büyük davası olan imar. inşa 
ycllarında çalışmasının ilk adımını a
tan belediye heyetini saygı ve başarı 
dileği ile selamlar, gösterilen güzel 
duygulara te§ekkür e.1cr:m.,, 

o lku nan 
~~yUeliil ~ 

uOffiı.JolC:.11 
tv1ERlKA.u .. bir ı ac.; c.ı ıstasyo. 

nunun halkı heyecana veren 
reklam şeklini gazetelerde oku:n~su
nuzdur. Hüviyeti acaip olan Amerika 
da radyo dinleyicilerinin merakını t::ı
rik etmek için spiker hayali bir rorr:anı 
hakikat gibi göstermek istemiştir. Ve 
Merihten hareket eden tayyareleri;; 
Amerika topraklarına kadar yakla~tık 

lanru söyliyerek bu gelişin dostane ol
madığı başka bir dünyadan kalkan 
hava devlerinin zehirli gaz bombaları. 
ru Nevycrka atacaklarını da sözlerine 
ilave etmiştir, 

Radyo dinleyicilerinde bir heyecan 
başgöstermiş, gaz maskesini kafas.na 
geçirenler apartımanlarm ve mağaza· 
ların srğmaklarrna iltica etmiş, so
kaklarda bulunanlar da mahalli sığınak 
yerlerine koşmağa başlamış, Ncvyork 
sokaklarım dolduran bu halkın halini 
tasavvur edin. Herkes şaşırmış, polis 
hayret içinde, ne olduğunu anlayama
dığı için bir tedbir alamamak vaziyeti
ne düşmü§ler. 

Sonra.dan anlaşılmış k.i, bu havadis, 
bir reklamdır; ve hayali eser radyo iı;. 
tasyonunda temsil edilecektir. 

• • • 

M EALEN yazdığım lıu hauer 
karşısında bir nebze durakla· 

dım. Hava silahlarının tekemmillil do
layısiyle her memlekette hava ve kara 
müdafaa tertibatı alınmakta olduğunu 
malumdur. Bu tertibat arasında hal'kı 
kcruyacak şey maske ve sıgınaktff. 

Gaz maskesi bizde, henüz Amerika 
ve Avrupada oLdugu gibi halkın be· 
nimsediği bir müdafaa r 'eti haline gel· 
memiştir. Bu, ya mevcudünün azhğm. 
dan, ya fiatlerinin ucuz olmamasından 
yahut da harici siyasetimizin sulh ol· 
duğu yolunda efkar.umumiyede mev • 
cut katt kanaatten ileri gelmektedir 
Sulbü severiz ve sulbü isteriz, fa1tat 
bunu sevmek ve istemek, müdafaa ter, 
tibatmı, harp karşısmda bulunacağı 
mız dakikaya kadar tehir .demek değil· 
dir. 

Bir dakik.a içinde - mümkün değil 
ya - bu gaz maskelerini kati lüzurt
has:l olduğu zaman tedarik edebilece' 
ğimizi farzedelim. Fakat yalnız bil 
maske hava hlicumlarmdan kendimiz 
korumağa kafi değitdir. Bunun i~in st 
ğınaklar da lazımdır. 

• • • 
D EVLET ve belediye teşekkülle 

rinin uınuınl sığına'lclar hale.< 
kında bazı kararlar aldığı ve bunları~ 
yerleri üzerinde belediyece tetkikle 
yapılmakta olduğunu biliyoruz. Yirıt 
biliyoruz ki belediye, yeni yapılan bi 
nalarda sığınaklar meydana getirilme 
sini kararlaştırmıştır. Ve bu 'kararı ba 
zı yerlerde mUkemmelen tatbik etmi~ 
tir. 

"Bazı yerler,, kelimeleriyle bun 
takyid ettiğimin sebebi, yeni yapılmat 
ta olan küçük apartımanlarda böyl 
bir şeye tesadüf edilmemesindendir. 

Tehlikenin büyüğü küçüğü clmadt 
ğına, bombaların yalnız büyük binalıı 
ra dü~miyeceğine göre küçük apartl 
man inşa ettirenleri sığrnaklar yapmıı~ 
mecburiyetinde bulundurmamak bet" 
halde isabetli bir düşünüş değildir. 

Belediyenin bu husustaki kara( 
tnutlak ise, yeni yapıların planlarıtl1 

tetkik e.denlerin nazarı dikkatlerit! 
celbetm~!< lazımdır. Planlarında sığ 
nak gösterdikleri halde bunları yaprtı! 
yanlan, yaptırrr.ağa mecbur etmek 1~ 
zımdır . 

* * * 
H AVA müdafaa tertibatı Uzerif. 

de büyük bir kıymeti oldut 
anlaşılan sığınaklann yavaş yavaı er 
ki binalara da teşmili hiç şüphe yo~ 
ki :ok faydalı olacaktır. 



Sonunda, büyük mekteplerimi.zden 
birinin binası yükselen bir köıebaıı ... 
Duvar diplerine ütütmüt heyecanlı ço· 
cuklar... Hepsi pek ehemmiyetli bir· 
ıeyle meJguller ... Adeta kendilerinden 
geçmişler. Kümeler kaynaııyor, canlı 
halkalar kıvrana kıvrana açılıp kapa. 
nıyor. 

Uzaktan görünce merak etmigtim. 
Yakiaıtığırru hiç biri sezmedi bile .. tç. 
lerine kadar r.c'kuldum. t:e yaptıkları· 
na baktım. Fakat bu kadar büyük bir 
heyecanla kendilerini verdikleri ıeyi 
anlayamadım. Yaptıkları oyuna ben· 
zemiyordu. Elinde bir kutu tutan bir 
çocuktan dördü beti birden birer çi.. 
kolata alıyorlar, sonra gözleri parla· 
yarak, yüzleri kızararak, elleri titreye 
titreye açıyorlar ve onların içinden çt. 
kan bir karta bakıyorlardı. Her ıey iş
te b~ bakışlarda idi. Dikkat dolan göz· 
bebel:hri, ya birdenbire sevinçle tu. 
tuşuyor, yahut pili bitmiş cep fenerle· 
rl gibi ansız n sönüyordu. 

Kartlardaki numaralar okununca, 
bütün çiblataları içlerinden biri alı. 

yordu. ~onra yine ceplerini karıgtm· 
yarlar ve kutulu çocuğun etrafına di· 
zili yorlardı. 

Ancak çikolataların bir elde bi
rikişini gördükten sonradır ki demin· 
denberi şaştığım heyecanın mana ve 
sebebini anladım. Bu küçük maskara. 
lar düpedüz kumar oynıyorlardı. Hem 
yaptıkları işin suç olduğunu bile bile. 
Çünkü kendilerine gelip te bir yaban
cının dikkatli bakııiyle karşılaşınca 
bemen çil yavrusu ıibi dağıldılar. 

Sorup öğrendim. Bu sene çocuklar 
Lrasında bir çikolata kumarı moda ol· 
muş:nuş. Tıpkı uçurtma uçurmak, mi· 
le oynamak, topaç çevirmek gibi bir 
ınoda ..• 
Meğer çikolatalardan numaralı 

kartlar çıkıyormuı. Meseli bet çocuk 
aralarında anlaprak beı çikolata ah· 
yorlar. Bir arada açıyorlar. Hangisinin 
n~aaı eıı yilkaek&e, bütün ~la~ 
lan o top~uyormu1- Bell:,i ~ 
bu kumarda kazanan çocuk, laybeden
den daha büyük bir ziyana uirayor. 
Ya bütün çikolataları yiyerek midesi· 
ni bozup hastalanıyor, yahut onları U

cuza satmak yolunu tutuyor. Bu satış· 
lann ise terbiye bakımından ne acı za. 
rarlar doğuracağını herkes bilir. 

Bu meselede bence iki ehemmiyetli 
nokta var: 

1 - Çikolata fabrikalarını, böyle 
ahlak yıkıcı, ç.ocukları fena yollara ıü
rükleyici kartlar kullanmaktan menet· 
lnelidir. 

Bu, devletin vazifeleri arasında bir 
ittir~ 

2 - Ana, baba ve mektep elele ve
rerek çocufu bu kötü göreneğe kapıl· 
ztıaktan korumalıdır. 

Evde ana baba, mektepte boca ve 
ıokakta, köte batında, arsada, yanıın 
Yerinde de polis uyanık durmalıdır. 

Çünkü kumar, hastalıklann en teh. 
llkelisidir ve timdi çikolata kartlarını 
oynayan çocuklar, yarın poker, baka
ra, rulet masaları baımda, memleketin 
ıerveti ve milletin ıercfiyle -de oynıya· 
caklardır. Aman bunu vaktinde karıı
layalım. 

Beyoğlu Halkevinde Temıil
lere Baılandı 

Beyoilu Halkeviaden: 

1 - Evimizin gösterit ,ubesi kıt 
Programını 5 • 11 • 938 Cumartesi JÜ• 

illinden itibaren tatbike baılanacaktır. 

2 - Temsiller, haftanın Cumartesi 
Cünleri saat 21 de, Pazar ıünleri saat 
14,30 da verilecektir. 

3 - Temsillere s • 11 • 938 Cumar· 
tesi günü saat 21 de "Bir kavuk dev 
fildi,. komedyasiyle batlanacaktır. 

4 - 7 • 1 s yatındaki çocuklar içirı 
ayrıca her ayın ilk r-a.ıar ıUnU saat 11 

de temsil '!erilecektir. 
S - Temsil salonumuz, Beycğ!u, 

t ·•İklil Caddesi Nurziya sokak Parti 
laıındadır. 

60 yaşında bir 
kadın 

Mahkemeye Hakaretten tev
kif Edildi 

Dün. uliye birinci ceza mahkeme
sinde bir hidise olmuş. 60 yaşlarında 
bir kadm mahkemece tevkif olu:ımuş· 

tur. 
Münevver adındak~ bu ihtiyar ka~ı-

nm bir hakaret davası vardır; mao. 
keme bunu gizli olarak görmektedir. 
Mahkeme esnasmda Münevver kendi· 
sinde hastalık olduğu şeklinde vaki o. 
lan bir isnada kartı Tıbbı Adlice mu· 
ayene edilmesini istemiş, mahkeme ise 
bu talebi yerinde bulmıyarak reddet. 
miştir. 

Mahkemenin kararmdan meınnu:ı 
olmıyan Münevver. birdenbire ayağa 
fırlamış ve heyeti hAkimeye karşı ha
karetamiz bazı sözler sarfetmiştir. 
Hakkında bir cUrmümeşhut zaptı 

tııtulan Münevver tevkif olunmuş ve 
dördüncü asliye ceza mahkemesi:ı '! 
verilmiştir. Münevverin dün gece geç 
vakit duruşması yapılmıştır. 

-o-

Evi Basılan Kadın Hakaret 
Etti mi? 

Şişlide Samanyolu ıokağmda oturan 
Kostantaniye adında bir genç kızın 
vergi vermemek için gizli olarak e • 
vinde terzilik yaptığı haber alınmış 
ve birkac; memur dün evine gitmiştir. 

Evi burlan Kostanta:ıiye memurla· 
n içeri almıyarak kendilerine türkçe 
olarak hakaret etmiş ve dördüncil as
liye ceza mahkemesine verilmiştir. 

Fakat mahkemede, tercüman vası. 
tuile bir tek kelime bile türkçe bil • 
mediğini iddia ederek hakarette bu -
lunmadığını söylemiştir. Diğer taraf • 
ta:ı mahkemenin l}ahit olarak dinle -
diği mahalle bekçisi, bakkal ve sütçü 
Rum kızının pekala deı·Jini anlatacak 
kadar türkçe bildiğini şöylemişler, 

~k~ .. <itt Hıı\:~ Y~fk u.re. du. 
l'UIDl•YJ tauir etmfttfr. 

Çamatır Ca.lan Mahkiim 
Edildi 

Sabıkalı hırsızlardan SUleyman, ev· 
velki gün Arapcamiinde Yaşovanın 
evine girmiş, çamaşır çalarken yaka
la:1mıştır. 

Hmıız Süleyman dördüncü asliye 
ceza mahkPmesinde 2 ay hapse mah
kftm edilmiştir. 

- ·ft.o--

Madam Atina 
Hasta olduğunu iddia ederek mua· 

yene ve tahliyesini istiyen Madaı:ı 
Atina, dün Adliye doktoru Enver Ka· 
ran tarafından tevkifha:ıede muayene 

edilmiştir. 
Tabibi Acili raporunu bugün mUdde.. 

iumumiliie verecek. Atinanın hasta, 
yahut sağlam oldu~ anlqılacaktır. 

--..,,o-

Gümrü!cte Yeni Bir Kurı 
Jstanbul Gümrük Başmüdürlü~ 

namzet memur yetiştirmek üzere yenı 
bir kurs açmıştır. Bu kursa 25 memur 
iştirak etmiştir. Üç ay devam ~cek 
olan kurs so:ıunda yapılacak lmtıhan· 
da muvaff a 1c olanlar asil memur ol~ • 
caklardır. Muvaffak olmıyanl:lrm ıse 
açılacak ikinci bir kursa devam etme
ye mecbur tutulacaklardır. 

-o-

Bir Kadın penize Düştü 
Dün Kadıköyünden Köp~ye ge~en 

Kalamış vapurunda garip bır bi.dıse 
olmuı, M yqlarmda sarhoş .olan ve 
Büyükhanmı likabile maruf b~r kadı:ı 
muvuenesini kaybederek denıze düş· 
mll.ştilr. Fakat zamanında yetişilerek 
boğulmadan kurtanlmıF· 

--""'o-
Mesken Bedelleri 

Bqka villyet emrine geçen ilk ted· 
riut öjretmenlerinin meske:ı bedelle. 
rinin verileceği yuılmıştı. 32 kiıilik 
bir liste hazırlanarak KU!tilr Baka:ı· 
lığınca taldik edilmek Uzere. Ankara· 
ya gönderilmiştir. 

Bir muamma 
imzayı koyduktan 

sonra karısı değişti 
Bir mUddettenberi İstanbul asliye 

altıncı hukuk mahkemesinde en.tere -
san bir boşanma davasına bakılmak. 
tadır. 

İddia edildiği.ne göre vaka şöyledir: 
İhsan adında bir genç birkaç ay ev· 

vel Fatma Nezahet adcda güzel bir 
genç kızla tanışmış, sevişmiş, nişaiılan 
mış bir hafta sonra da evlenmiştir. 

Fakat Fatma Nezahet evlenme dai
resinde nikfilılanırken, evraka kendi 
imzası yerine, hilkaten sakat bulunan 
ablası Hacer Nevzadm imzasmı atmış, 
oüf us kağıdında da resmi olmadığına 
göre İhsan bu kadınla evlenı:ciş bu • 
lunmuştur. 

Birkaç gün sonrs. kansını almak isti 
yen gence Hacer Nevzat gönderilmiş 
ve iş bu suretle meydana çıkarak th· 
san soluğu mahkemede almıştır. Mah
keme. lhsa:n karısı Hacer Nevzada 
her ay 13 lira nafaka. vermeğe mah • 
kftm etmiştir • 

Ihsan nafakayı vermemiş ve ortada 
bir hüviyet kaçakçılığı olduğunu id
dia ederek kendisinin ancak Fatma Ne 
zahet ile evlendiğini söylemiştir • 

Mahkeme, her iki iddiayı tetkik e
dip karara bağlamak için duruşmayı 
başka bir güne bırakmıştır. 

-0-

Sıhhi imdat otomobilleri 
hak km da 

Bazı l.lhhi imdat otomobillerinin i. 
çinde yaralı olmadığı zaman bile a. 
cı düdük çalarak geçtikleri görülmüt
tür. Bunlardan birine Vali ve belediye 
reisi bizzat tesadüf ederek otomobili 
durdurmuı, içinde kimae olmadıiıru 
görerek ıoförün numarasını almıttır. 

Bu ıoförün vazifesine nihayet verilmiş 
tir. 

Bundan sonra ayni şekilde hareket 
edenler oluNa cealuidınlacaklirdır. 

Belediyede Dünkü Toplanb 
iatanbul elektrik müdilril Kadri, be

lediye fen heyeti müdürü Hüsnü, yol· 
lar müdürü Galip, sular müdürü Ziya, 
telefon idaresi müdürü Niyazi, elek· 
trik fen itleri müdürü Emin ha ... agazı 
ıirketleri müdürleri dün Vali ve bele. 
diye U'~si Muhittin Uıtündağın bat • 
kanlığında toplanmışlardır. 

Bu içtimada asfalt yolların ingaıı 

münasebetiyle muhtelif idare ve tir. 
ketlerce evvelden alınması icabcden 
tedbirler görütülmügtür. 

-·no--

B. Y akup Kadri Gitti 
Mezunen ıehrimize gelip Ankaraya 

gitmit olan Prağ elçimiz B. Yakup 
Kadri dün akpmki ekspreale Prağa 
avdet etmiıtir. 

Bir Genç Hukuk Doktoraıını 
Verdi 

Hukuk Fakültesi doktora sınıfı tale· 
belcrinden Necmi Oıten doktcra imti· 
hanını vermiı ve dün tezini müdafaa 
etmi~tir. 

Jüri heyeti Profesör Sıddik Sami, 
Profesör Ebuliıla ve Kroza'dan mü. 
rekkepti. Genç hukukçu mevzu olarak 
"Amme hizmeti imtiyazlarında imtiyaz 
sahibinin tesiıat üzerindeki hakkı,, nı 
almıı ve ortaya yepyeni bir iddia ata· 
rak bu hakkın mülkiyet olamryacağını, 
bunun ancak idari ve ayni bir ha'lc o. 
labileceiini ileri ıürmüıtür. 

Yapılan münakaplar sonun.da tez 
jüri heyetince kabul edilmiı, Necmi 
Oıten'e ''Hukuk Doktoru,, Unvanı ve· 
rilerek tezinin bastırılmaırna kuar ve
rilmittir. 

o 

Kültür Direktörü 
Kültür Direktörü Bay Tevfik Kut 

Yeni denizaltı 
gemilerimiz 

Saldıray Yakında Limanı
mıza Geliyor 

Almanyanın Krup tezgahlannda in
ıa edilen Saldıray deuizaltı gemimiz i· 
mal edilmif, denize indirilmiıtir, 

Bcyu 86 metre olan Saldıray mev
cut denizaltı gemileriır.izin en uzunu 
ve en büyüğüdür. 

Saldıray, ikincikfuıunun birinci haf
tasında memleketim.ize hareket ede • 
cek, bayrak merasimi burada yapıla
caktır. 

Bundan sonra ayni tezgahlarda ya. 
pılmakta olan Batıray denizaltı gemi· 
miz denize indirilecektir. Gerek Saldı
ray, gerekse Batıray denizaltı demile
ıimiz en son sistem ve en modem te
sisatı ihtiva etmektedir. 

Bundan batka Haliçte Valde kıza. 
ğında inp edilmekte olan iki denizaltı 
gemilerimizden biri de Mart iptidala· 
•nda denize indirilmiş bulunacaktır. 

Akıl hastallkları 
artıyor mu 

Bakırköy akli ve asabi hastalıklar 

hastahanesinde yeni vücuda getirilen 
kısmın inpatr ikmal cdilmittir, Bu la· 
ıım Bakırköy hastahanesinin geftişle· 

miş olan ihtiyacının mühim bir parça
sını karıılamıı olacaktır. 

Deliler, ruhi mal\ıller ve asabi bas.. 
talıkları tedavi ve muhafaza eden em. 
razı akliye ve asabiye hastahaneleri -
mizin adedi Eliğiz, Manisa ve latan • 
bulda olmak üzere ancak üç tane ol -
duğundan, bu müesseseler ihtiyacı güç 
karşılamaktadır. 

Bilhassa evvelce birtakım kocakan 
usulleriyle ve üfürükçülükte tedaviye 
sava~ılan akıl hastalariyle cemiyet i
çinde bir kudsiyet h:.afe edilip himaye 
sBren ruh mal4llerl timdi derhal ~ 
taheftf'lere aeYfre4ilcllilnaen bu milea• 
aeselerln basta adedi o niabette çofal· 
mıgtır. 

Halen Bakırköy emrazı akliye ve &• 

sab,iyc hastahanesinde 2000 haata var. 
dır, Maniaada eıkiden mevcut bulu. 
nan timarhanenin yerine kurulan has
tahane 110 ve Eliziğdeki de 140 ya· 
taklıdır. 

Toptaıı timarhanesinin kaldrnlıp Ba 
kırköy emrazı akliye ve asabiye has
tahaneıinin, ayni zamanda Eliziğ ve 
Manisa hastahanelerinin teıis edildiği 
1926 senesinde bu üç müesseseye 1646 
akıl hastası yatınlarak 88 hasta da a
yakta tedavi olunmuıtu. 

Halbuki geçen son bir ıene içinde 
4470 akıl haıtası yatırılrnıı. 7065 i de 
ayakta olarak 11535 hasta tedavi edil 
miştir. Bu da artııın ne kadar ıüratli 
olduğunu göstermektedir. 

Terfi Eden Müfettişler 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaletince 

görülen lüzum Ü7.erine gUmrük mUfet
tişlerinden B. Abdullah Bartoğlu, güm 
rUk başmüfettişliğine terfi ettirilmiş • 
tir. Bu:ıdan başka mUfetti~lerden Enis 
Kansu, Naci Telik, Zeki Şeı;nidoğlu, 
Hultisi Zidal, Ki.zım Kural da bir dere 
ce terfi etmişlerdir. 

Dünkü Hava 
Han yurdun Karadeniz kıyıları ile Do. 

Au Anadolu bölgelerinde kapalı ve yalışlı, 
diler bölgelerde umumiyetle çok bulutlu 
ve mevzii yalışh geçmiş, rilzl(irlar, Kara
deniz kıyılarında ve kısmen de orta Anıı. 
dolu dn garbi, dolu Anadoluda cenubi, dl 
ler yerlerde umumiyetle tlmaıt istikamet
ten orta km·vette esmiştir. 

Diin hıanbulda hava çok bulutlu ıeçmlş, 
rüzgar şimalden saniyede 5-7 metre hızla 
esmiştir, Snaı 14 de hn,·a tazyiki .65.2 mi. 
limelre idi. Sühunet en yüksek gilneşte 

49.8, gÖlgede 17.2 ve en düşük 10.2 santi
grat kaydedilrnlşllr. 

dün Silivri ve Çatalca köy okullarıru:ı ---------------
bina vaziyetleri etrafında tetkikler 15 Yıl Evvel Bugün 
yapmak üzere yanca sılıhat müfettiş- ismet Paşa ile Matbuat !.UldOr Vekili A. 
lerinden Mustafa Enver, ilk tedrisat IAaddln, dün Ajansın hususi bir mnessese 
müfettişlerinden izzet K~:ık ve mi • halinde idaresine dair ha11rlanan mukave. 

Şemaetti:ı olduğu hald ~ tal - leyi lmzalamıılardır. idaresindeki hususi. 
mar . . e ~a ca ıete ratmen AJanı nlmresmı mahiyetini mu 
ya gitmi§tir. halaza edecektir. 

işatetlec : 

Ziraat Korosu 
Yama: Sadri Ertem 

Geçen ıün ziraat politikaamı anla· 
tan iki konferans dinledim. Ziraat Ve. 
kili Faik Kurtoğlu ile Orman umum 
müdürü Hüsnü Yamanın ziraat pcli
tikasıru izah eden sözleri bana yeni 
§Cyler anlattıii gibi yeni bir aeai de 
bana iki üç defa i)ittirmek imkanını 
verdiler: Ziraat korosunu dinledim. 

Zirat korosu birbirine örülmüt, bir· 
biriyle bağlanmıı seslerin mimarisidir. 

Genç seslerin mügterek bir davayı 
ahenk, müzi~ ve ruh nizamı halinde 
ifade edigleri hatiplerin umumi hatla. 
rını, genit çi.ıcilerini, belkemiklerini 
igaret ettikleri plinı adeta bir bedenin 
hararetli, 'kımıldanan, hayat fııkıran 

eti, parlak, taze ve güzel derisi halin
de kaplamaktadır. 

Ziraat korosu, denebilir ki modern 
bir ziraat meıelesi kadar mühim bir 
kültür davasının halledilmiı olduğunu, 
ve ilk imtihanını muvaffakiyetle ver _ 
mit olduğunu anlatmaktadır. 

908 senesinde Bilkreıe giden Türk 
Universitelilerinin mütterek prkı ola· 
rak ancak ' 'Entarisi ala benziyor,, u 
söylediklerini hatırlıyanlanmız pek 
çoktur. 

Müıterek acı çıkarmaktan adeta kor. 
kar gibi ainen halimiz hill tamamen 
silinmiı defildir. 

Bu sükGtu parçalayan en kuvvetli 
darbe ''Ziraat Korosu,, nun attıiı ce
sur, mahir, ve sanatkar tekmedir. 

Sağlam teknikli, sağlam istidat}•, 
ıağlam ruhlu bir gencin bize tarla La. 
tında, sapan arkasında bir milletin du· 
daklarmda dolaşacak ıesi anlattı. 

Ziraat korosu bir boşluğu doldurdu. 
ğu gibi birçok boşlukları da bize ha
zin, hazin hatırlattı. 

Bütün mesleki teşekküllerin birer 
koro ile hayatt bir ahenk çerçevesi i· 
çindo ıörmelerl ne kadu yerinde bir 
bareltet olur. MilnJd hayattan, bayatı 
itten ayırmak imkiru yoktur. Böyle ol. 
duğu halde Ahenksiz bir ruh ile hayatı 
yenmek sanıyorum ki mügküllerin en 
mütkülüdür. 

Ziraat Korosunun bütün teşekküller 
için bir örnek olmasını dilerken top 
rak kültürü gibi 'kafa kültürünü de 
pU.nı içine almasını bilenlere teıekkür 
etmeii borç bilirim. 

Uç Müteahhit lıten 
Menedildi 

l:ıhisarlar Vekaleti, lstanbulda Uc; 
müteahhidi münakasa ve milzayede 
kanununa fesat kan§tırniakta olduğu. 
nu nazan itibara alarak devlet taah· 
hütlerine iıtirakten me:ıedilmesine 
karar vermiş, bu huswıta ali.kadar 
daireleri keyfiyetten haberdar etmie
tir. 

Pazar Çünkü Maçlar 
6 • 1 ı - 938 Pazar ıünü Barutcüc:ll 

sahasında yapılacak maçlar: 
1 - Beyazrtapor - Barutgücü genç 

ta'kımlan saat 12 de. 
2 - Beyazıtıpor - Barutgücü B 

takımları saat 13,30 da. 
3 - Beyazıtlpor - Barutgücü A 

talamlan. Saat 15 te. 

Halk sandığı 
Bu ayın On Dördünde 

Açılıyor 

Küçük aanatki.rlarm ve esnafın ih· 
tiyaçlarma ve isteklerine cevap vere
cek ola:ı sandığın kurulması etrafın -
daki hazırlıklara ehemmiyetle devam 
edilmektedir. 

Halk sandığı ittihaz edilecek olaıı 
eski Sanayi ve Maadin Bankası bina· 
am.da yapılan tadilat bugünlerde bite
cektir. 

Sandık. ayın 14 oeü salı günU mera
simle açılacaktır. Sandık mUdürlüğU • 
ne Halkevi ve eski Yat JOUbU MUdürU 
B. Burhan ta)'in edllmlftlr. 
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Malav geliyor 
cıık. kırmızı ve sırmalı bir cebke 
emuzl rile g(h deslni sıkmıştı. Altı 

dan pullu bir kemerden sonra geD 
bir entarinin bol etekleri topuklaJ 
kadar iniyor, hattA ayaklarınd 

nılnlnılnt kırmızı pabucıarı örtUy Köşkün b3hçe kapısında iki asker dimdik duruyor? 
ba~larında sivri ve demirden tolgalar .. 

du. 
Onun ardında Gökboğa yürilyot: 

du. Kenarları tU.)' IU kara bir kal 
g-ı, bele kadar dar, fakat ondan s 
ra genlşllyen kara bir kaftanı v 
dı. Ayaldarınrlakl kısa konı:lu ha 
çizırıelc·rln burunları havaya kal 
ııııştı. Sllüh olarak yalnız belinde 
hançer taşıyordu. Uzunca boylu, 
niş oııııızlu. ııı<Ht gözlU, bakışları 
d ın <'e nret ~e ıekA fı~kırnn bir d 
Jilrnnlı.} lı . Bu bası çok se\Jl ordu. 

TUNl Ç HAN .. 

Erl<ck \"e kadın bir yığın halk bu 
lıUyUk meydanı c1oldun11uş. oraya 
açılan sokaldnrn doğru tnşmı~ glhfy. 

dl. 
K narları tüylü kısa kalpaklar 

renk renk, kaftanlar, entariler, gi1ın 

lcklcr. UC.jlım kalkık pabuçlar, hepsi 
hırl.urın~ beıızı)ordu. Bllerlne birer 
ı1llah \erıllp eh' sıra)'a konsalar. Unl. 
fornıalı hlı ordudan ııck az faı kit O· 

ltH lıu·dı Bu rarkı doguraıı da ~ocuk 

IHrla kadıııl{irdı. 

lll'lısl dP ) Uzlı>rini karşıdaki 

ı,·ıtlı bti~ük H~ stislli saı<na 
iki 

i;C\ lr. 
ırılı:ılPrdl <:iizlu oranın kapılarınd ı 

leli. Birisi girip çıktılc<:a kalabalığın 

nrnı:ıındn kıııııldanuıalar. lıirhlrlnl' 

dönerek fısıldaıııalar oluyoıdu: 
- nu. Çind('JJ ~ell'n hekimdir. 

- Otrar'ı Bab.,gamn üsttine be • 
kim yoktur. 

- Tanrı Tonuc Hanı korusun! .• 
- "Yııknrrhıkl nıa\·I ı:lik •. onu "a. 

şıığıda ki kara yPr., e '""rlrse PlhPt 

Elmayı niçin paha 
yiyoruz? 

1 

Kavun. karpuz mevsimi geçti; bun_\ 
dan sonra pahalı meyvalar mevsimine 
giriyoruz. Mesela elma ve armut gibi •. r 
Acaba bu sene cima istihsalatı ne ka

dardır? Bu sc:ıe elmayı ucuz mu yiye-, 
ceğiz ?. Bütü,.n bunları öğrenmek için 
meyva halinde bir t~tkik yapmak li-1 
zımdı. Bu mevzu üzerinde muhtelif 
meyva tacirlerıle k<;nuştuk, öğrendik
lerimizi bir hulasa halinde aşağıya 

yazıyoruz. 

Memleketimizin ne kadar elma ye· 
ti tirdiği hakkında tam ve kat'i bir 
ra!ram elde etmek mümkün olamamış. 
tır. Çünkü Rize, Trabzon, Amasya 
gibi bol e'ma yetiştiren yerlerde, el
ınalar toplanmamıetır. Yalnız GUmUş

hane, Amasya ve Ni~de de elma id
rak cdılmiştir. Nitekim bu mıntakalar 
da yetışen elmalar. birkaç haftadan -
beri piyasaya gelmektedir. 

Elma neden pahalıdır?. 
Bu sene elmannı pahalı olacağın • 

da:l bahsediliyor. Alakadar bir ~2 t dL 
yor ki: 

- Rır.ede, Trabzonda ne kadar el -
ma çıkacağını bilmiyoruz. Fakat A -
mas yada, Ni~dcde mahsulün az old J· 

ğunu öğrendik, halbuki bu sene Al · 
m:ınyadan da meyva talepleri vardır. 

Bu vaziyet karşısında. elma fiyatları· 
nıı:ı ucuz olacağını limit etmek boştu~. 

Alakadarlar, elma.::ıın pahalılaşma • 
sın:iaki sebebi eu suretle izah ediyor
lar: 

- Mevcut istihsal ihtiyaca kafi de· 

ğıldir. Bırçok kaıalar da bunu bıldık
leri için. ycnider. e:ma fıdanları dt'.·<il· 
mektedir. Bu fidanlar büyüdUğü za · 
man. elmamn ucuzlayacağına şüphe 

yoktur. 

Diğer taraftan bu sene yaş meyva 
ihracatı içi:ı te~ekkül eden şirket, H.izc 
ye yakın Pazar denıkn yerde bir '"lla 
fabrıkası kurmuştur. Elma -brika -
sında, civardan tuplanaı1 ·.nal ar ku· 
rutulacak, bu suret'e A\'rupaya kuru 
meyva ihraç edilecektir. 

Amerikadan, A vrupaya ton iare& el
ma kurusu ihraç edilmektedir. Elma 
kurusu, pastacılıkta. şc!<erleme sana· 
yiinde çok kullanıla:. bir maddedir. 

Pazarda kurulan fabrika, civar köy· 
!erden gnyet lJcuz fiyatla elma toplı • 
yacaktır. 

ELMA KO!':SERVESl: ·va ha· 
!inde, elm:ı tacirlerinde:ı biri. Alman
yadan Yahopsen ismlnde bir meyva 
mütehass?sı getirmi~tir. Mütehassıs 

memleketimizde yetiı;ıen meyvaıaı tet
kik etmiştir. Neticede. meyvalarımız· 
darı yarı konserve halinde ihraç et • 
mek surcti1e istifade imkanları da a. 
ranmıştır. Elm'l. armut ve diğer mey
valanmızın. içi su dolu fıçıları:ı ·çın. 

de nakli ksbil olacaeı anla<·ı!maktn.dır. 
Ta hii bu fıçıların içindeki suya, kim 

yevi bir madde de kar. tırılacaktır 
hasılı bu mnhlfıller içir-'le muhafaza 
edilen mevvalann çürümemesi temin 
edilecektir. H. A 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostovevs1<D 

~cvinn: Hakkı Siilıu he~~ıu - 1 

Bu k:tabııı derinr9: ıi ben • 
den once se:lcn büyük insatı 

Hamdi Akçorıın ruhuna saygı -
Zarımla .'lu12arım. 

Bir ailenin fatihi 

Fiyn; H l' .. v.o\.ı; ~ıuaıııaıol 

Aleksi, Fiyod.>r.Jviç fec: öl_n:ü,ı..nuç 
sene evvel birçok güriıltülere sebep o 
lan ve hala ımutulmıyan, arazi sa:1 ·• i 
''Fiyodor Pavlovi~,. in üçüncü oglu i
di. Çiftliklerinde hiç oturıruyan bu a. 
razi sahibi hakkında, şimdilik birk<!.Ç 
sözle bazı izahat verecek ve asıl müta. 
leamı daha sonraya bırakacağım. 

Bu Fiyodor Pavloviç, !.ıozuk ahlak 
lı, istidatsız, fakat kend.i menfutlcri 
bahsinde garip bir zeka eseri gösteren 

tipte bir adamd . Hemen hiç denecek 
bir ıermayesizlikJe i e giriştigi halde. 
aldilğil vakit birkaç yilz bin çil rublt' 
bırakmıştı. Bu servet, onu, vWye-tinıi
,,in en zirzop mahli.iku olmaktan kur
tıramamııtı. Zirzop diyorum, ama, bu 

hiç de ahmak demek degildir. Çünkü 

bu tiptekı adamlar zekı, hilekar olur. 
!ar ve bu hassa, onlarda muhite mah· 
c;us milli b:r hususiyet gibi düşüniılebi. 
lir. 

iki tlcfa evlenmiş ve üç oğlu olmu~
tu. Büyüğü Dim:trı ilk karısındandı. 
"İven., la "Alek&i,, ikinciden .. ilk ka
rısı vilayetimizin eıı asil ailesi "Miyu
sov., gillerin kızıydı. Oldukça da zen
gindiler, ~eniş arazileri vardı. Dolgun 
çeyizlı, güzel, uyanık, bilgili, zarif bir 
lı.ız, bu münasebetsiz ve çılgın §cİhrct. 
li herine nasıl cvlenmeğe razı olmu$
tu ? •.• 

Bu meseleyi uzun uzadiye izaha kal 
kı~m:ıyı faydalı bulmuyorum. iki r.esıı 
evvele mensup romantik bir genç kız 
tanımıştım ki, uzun yıllar, peka'a ev
l•nl'bileceği bir adamı gizli gizli sev· 
dikten scnra, izdıvacı imkansız göste
recek kuruntulara kapılmı tı. Uydur . 
dllğu bu teessür öyle bir hal ıddı ki, 
fırtınalı hir r.ece~c korkunç bir ı•çu

rumdan kendi ini h zlı akan derin bir 
ırmağa atarak öldU Onun celladı 

tasa çekeriz. U\.kln Tanrının dileği. 
ne ne denir? Ne mutlu bize kl To

nuç Hamn ardında "Akboğa,, ve "Gök
b.>ğa., gıbi ikı yiğit oğul vardır. 

::;oıı sözlen söyliycn adamın kır 

dll ı11uş, slnice \e seyrek sakalı var. 
ılı l ıuıı s:u;hırının ki\ rık uçları ka.
ı .t knftaııının dar yakasını cevreıı. 
) orcı u. Baştan a.} ağa kadar karalar 
gı) ıııl ti. 

l<al ıbalık arasında kıınıldannıa • 
1 ıı olllu: 

- r.ıaıu \ ! .. 
- Mahıv geliyor! 
IJl.}c lıırlııl'lerıııe fısılcladılar. 

~oııra ko..,ke ~ıuebılnıcsı !cin yol 
aı;tıl.ır. 

) llıeldeıde bu uzun boylu geniş 
omuzlu \t!) ilzu a.}dıulık adauıa kar
şı desin lıır ıse,gı oltlu~u bcsbellıy 

dl. 
Mal,l\ bakışlaı llc sağa aoıu selAuı 

\ereıt>k }UrUdU. 

h.ö~kUıı lıalı~e kapısında iki asker 
dlııuJıli duru.} urdu. liaşlarıııda de. 

mirden \e Si\ ri 1'ir tolga, gömlekle. 
l'iıılıı llsluıılle \C ı;o.;.üslcnnue lH r 
zırh \ardı. Uo.r ıı uzdan yay la rlle derı. 

d ... n sadaKlarını omuzlarına asmışlar • 
(lı. ti.ıı; oıııuzlluıı .':>UI kal<;a~ a ıııt•ıı bir 

kayışın ucunda geniş ağızlı ve enli 
l>ir kılıç IJuluııu)unJu. l zuu uıızr11k. 
larııııu ~ctıılaı·ıuı yeı e dayamışlardı 

\e uı;larındaki kara at kılları rüzglr 
dau ı;allanıyordu. 

Mala\', onların aralarından geçtJ. 
le kapıda yine iki asker duruyor

du. 

Mala\ merdh·erıleri çıktı. Parlak 
Çin kuıııaşıııclan elbise gl,> nılş olan 
iki uşak onu içeri aldılar, yan taraf. 
taki bir kapıyı gösterdiler. 

S.ıluna girdiği zaman du\·arlarda. 
ki resimlere bakarak bat etdl. 

Duynrlar ve tavanlarda her reni{. 
ten göz alıcı mozayıklar vardı. Blr

çok yerleri altınla yaldıznmıetı. He -
le resluıh·r. altın çerçevelerin lçlnue, 
canlı gibiydiler: Bunlar Çin ve lllnt. 
te hUktiın süren TUrk hakanları idi. 

muhayyilesiydi ve bu fec1 işi, sırf 

"Şekspir,, in ''Af el ya,, sına benze· 
mck ıç:n yapmıştı. Eğer, o uçumrr. bu 
!,tadar dik ve keskin kayalıklı olmasay
dı, yahut ırmak daha adi, daha gt!ıte

rışsiz lıir kıyı i!e kuşatılmış olsaydı, 

kızcağız, intihar etmiyecekti. Bahset. 
tiğim vaka ı:ydurma değil, olmuş bir 
gerçektir ve son iki üç nesil araıında 
bu gibi şeyleri görenler çoktur ..• 

işte ''Adelayid Miyozov., un verdiği 
acaip kararda da böyle yabancı bir te
sirin ızi görülebilirdi. 

Kızcağız, belkı böyleHkle hürriyeti. 

ni, başına buyrukluğunu isbat etmek 
istemiş, cemiyet nüfuzuna kartı kcy • 
mak, ailesinin tahakkümünü çiğnemek 

hevesine kapılmıştı. 
Uyanık mu ha YJilesi, herke!in zir· 

zoh çanak yalayıcı diye tanıdığı bir 
adamı, slislemiş alımlı bir hale koy. 

nıuştu. 

Maceranın, biı kaçırma ile başlama-

sı ise, • Adelayi.d tvanovna,, yı sevine; 
·delisi etmeğe yetmişti. Fiyodor Pav· 
l,Jviç"n vaziyeti de böyle bir hart·ket~ 
müsaittı. O, ne pahasına olursa oısuıı 
hayatına bir istilcamet vermek zoı un· 
dd idi. Asil bir ailenin ki..e girmek Vt' 
dolgun b:r çeyize konmak onun arı· 
yıp da bulamadığı şeydi. Aşk me"!le. 
sine gelince, kız, pek güzel olmakla be
rat er hu, iki taraf ic;ir ele mevrnuhahs 
dc·fldi. 

l.atif cinse karıı, bütün ömrürıce 

satlar gerek. Oğullarım da benlııı gı. 
bl dUşUnUrlerse elbet bir Gün fır-

sa tla r cı kaca k, rUya uııı hıtkıkat O· 

ıa\;aktır. 

Dir aydan beri hasta yatıyordu. Ye. 
rlnden kalkauııyacak tıale geldiği ıa
uı an resim lerl göruıeıııeğe dayana . 
nıamı;s, yatağını bu salonun orta ı. 

na koydurmuştu. 
O sabah karısı Kukuşu çağırmış 

ve kesik kesik ı,unları aöylernfştl: 
- Bu benim son günUuıdUr. Sen, 

o~ııllarım ve kızım burada topla • 
nın. 

- Uöyle deme. Uaha yaşarsııı. 

Kcndıııe ~th·en ! 
- Sen benim dileğimi yap .. 
YUzUndP olgunluk \0 acının bnğ. 

da~tığı bu TUrk kadını gt>ı.leMnin ~ a 
şını tutamamıştı. Ağır ağır uınkla. 

şırken Tonuç Han arkasından seslen

mişti. 

- Malav ela gelsin! 
- Peki... 

Tonuç Hanın babası bu adamı elli 
yıl önce bir Horasan akınında bir 
yol Usttınde bulmuş, güzel ma\I göz. 
lerlle beyaı >·Uzunu hemen sevıııl,tl. 
Onu bUyUtmilş. okutmuş, ~eki ve ce. 

sur adam. kendi yaşmdaki Tor.uç 
ilana otuz yıl destek olmuştu. Hfr 
yıl kadar önce bu akıllı ve olgun lh· 
tıyar b1rdenblre saraydan uzaklnı::tJ. 
rılmış. sebebini ancak bir kaç kişi 

öğrenebilmişti. Onlar da halk içine 
yayılmamasına dikkat ediyorlardı. 

Tonuc Han lhHyar Malum kend\ 
oğuııarı için de faydalı olacağını, on -
suı hetkl sapıtaC'aklarını dllşUnmllş 

olaC'aktı. 

Kukuş Hanım, bunu hoş karşıla. 
dı. Ayni ıamanda şöyle dUşUndU: 

- Gök boğanın gözü aydın! 
nnhtı t.)r mtUde *lbt ot;ıunun ku. 

lağına fısıldamayı hemen tasarla • 

mıştı. 

işte çağırıtanların hepsi oraya gel. 
mlşlerdl, ~nde Kukuş Hanım vardı. 
Başına gnkma\·lsl r~nginde işlemeli 
,.e kllçl\k bir kll!Ah giymişti. nara -

Huı(Un 

llalk ta a} ni sevgiyi duyuyor. l 
Je ııı \ 1 ~tt •·ı oluşunu bllttın TU 

lrr ~lbl hlr kııtlııluk ı:ıayıvordu. 

Gökboğa iyi kalpli olmakla, 
hlıırııf'.'k \ e silah kullanmaktaki us 
lığı ile her yana Un salmıştı. 

IJöh hoğarlan sonra gelen genç 
zın nclı l\lnraldı. Onun ln{'e vUcu 
sllzglln yilzll, iri kara göılerlle g 
(,"c>kten bir ahu gibi hakıı;lnrı pr.k 
ııa yakındı. O da ıt"'ağ1 )Uknrı an 
~ı ~Ilı! giyinmişti. 

Gerek annesi ve gerek, o, Ton 
Hanın hastalığının artması Uz.eri 
flzlllıntıo::ler, taı;alı ve yaslı olmuş! 

dı. fakat buna Ha:l razı olmannştı 
- ~izi ho) il' ~ördükçe daha 

sıkılı\·orunı. Bana ynslı görUnmey 

Demi ti. 
Akhoğa .. Tonuç Hanın en 

çocu~u \'C o~luydu. Gökhoğadan 

Maralı anrtırıynrrln. l<ılıl:ı hUyU'k 

deşinirıkinden farksızdı. Beyaz y· 
uzunca burnu ve kUçlik gözleri 
dukç ı o::Uzillmli<;tti. Ancak on altı 

şınrla~ dı. 

t'ç kardeş arasmdak\ yaş fark 
f!Çc>r Yll ,ı. 

lki genç kız Tonuç Hanın arka 
na hlyllk iki kuştUyU .}astık yer 
ttrıııl ler. oturmakla vntmalt ara 
cin bir vaziyet \'ermişlerdi. 

ilan onlara ı;özlcrlle kapıyı 

tcrrll. 
l{ı ı ır çıktılar. 

Ve kapıyı kapaclılat. 

'l'onuç Han tlncc bUyUk TUrlt 
kanlarının duvarlardaki resimle 
göz gezdirdi. Sonra onlar glbl ol 
madığına UzUldUğUnU belll eden 
jestle dt.>rln derin içini cektl. Gö 
r·nı 'umdu. 

sinemasında 

Haftanr:a ~n güzel proğramı: 

Bugünlerde şehrimize ıelecek Mevsimin parlak muvaffakiyeti 

HAR R Y B A UR 'un SÜT KARDEŞLER 
refikası Bayan RIKA RADiFE HENRY GARAT - LUCIEN 
ve GE.ORGES RIGAUD taraftnd~·1 BARROUX ve MEC LEMON· 

KORKUSUZ ADAM rılER tarafından oynanmış ıen ve 

Kuvvetli ve ateşin dram eğlenceli tir komedi. 
Akşam saat 8,30 da 

bitmez tükenmez bir iptila t"' ıyan, 

her eteğin peş"nde birkaç ad:m sliriıkl~ 

nen ''Fiyodor Pavloviç., in ilstündt' bu 
taze büyük bir tesir bırakmadı. 

Adr-layid tvanovna, çc.k geçmeden ko 

casına karşı nefrrtten başka hiç bir his 
beslemediğini anlamıştı. Bundan son
ra bövle bir izdivacın neticeleri rlc be. 
lirmrkte geçikmedi. Kızın ailesi biraz 
vakit geçince, kaçan k•zlarını affetti
ler ve çeyizini de verdiler. Faka~ bil. 
tün bunlara rağmen, geçimsizlik ve ka 
rı koca kavgaları hiç eksik clmadı. 

tşi vakından bilenler, "Adeliyid f. 
vanovna,, nın Fiyodor Pavloviçten çok 
daha asilane hareket ettiğini söylcr
le:. Yirmi beş bin rı.:blelilc drah,.,mayı 

dtve vapan kocaıına kadın bir kere ol. 
sun ondan hahsetmemi~ti. 

Fiyodor, bu paradan başka. yine kı
za çcviz olarak verilen bir çiftlik ile 
~üze! bir köşkü de resmen kendi ü,. 
tüne bildirmesini istiyordu. Bu işte o 
kadar ısrar ed=yordu ki. bu dilenriı=k· 
ten ~iddctle t!k•inen v.enç kadın hiı; 

sin ki kız tarafı işi vaktinde haber a. 
tarak bu veni sovgunculufu örledi. 

şiiohesiz onu da verecekti. Bereket ver 
Söylend;ğine göre. kan koca. 'ık 

sık kavga ederler ve hatta dövüşürler. 
ıniş. Asıl tuhafı şu ki, dövüşe. J?Ö. 

7.Ü :Cı7.ınca dünyayı ~örmİV!'T1 hu 
ıert, hiddetli ve ıaşılacak derecer'e 
şında" Mitiya., yt (1) bırakar~k. h:r 

~e.n.ner talebcsıylc kaçtı. 

Fıyodcr, yalnız kalınca, ilk iıi eviJ 
de bır barem kuraıak içki ilem:er' 

dalmak olmuştu. Arada ıırada kazal 
da dolaşır, her önüne gelene kar111 

kaçışından sızlanır ve evlilik baya 
rına dair açık saçık ıeyler anlatırdı. 

Bu anlatışı öyle renkli bir dille 
vardı ki dinleycnl~r. onun ıldatıl 
koca rolüne çıkmaktan zevk aldı 
hükmediyorlardı. Hatta hazan ona: 

- Şikayetlerine rağmen bu i1t 
memnun olduğun anıa1ıhyor Pavto 

viçl 
Diyenler bile oluyordu. 

Bazıları da, düştüğü gülünç vazi 
ti anlamazlıktan gelerek, her 
giildiirmekle eğlendiğini ıöylerle 
Kim bilir. belki de bütün bunlar 
yük bir saffetin nıah!.ulü idi. Niba 

kaçan hrıc:·nın izini bulmağa mu 
fak oldu A.delavicl. Petersburgda l 
Fiyoclor harıl harıl yolculuk haur 
tarı yapıyordu. Niçin hazırlanıY 
Ne vaomai7a nivetlentno .. ılln? .• Bıı 
k •ncl:.,; flc n"'< hi1f"'liyordu. Belki h• 
k-:ıtt'n l:(r vn1cu1u~a cıkacakt-. F• 
h;r 1.•re hu ,.~ .. :on Y""ince. artı7. 
nisinrt .. ~r1tomakı11t .... rh~o; ,.1-ak ~a 

ı da 1.~.-~ ..... ,. aıl 
nr gördü. Bu sıra ar 

• ( .4 r k.a.!1 ,J(lf 

( 1) Mitiya, Dimitrir.in 

,eklidir, 
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~-~~~~~~~~~~~~M~atif Vek~leti
Jap2_n _ l!_aş__v~,!'l!!n!,!ı nutkl!, U~er!n! 

Am~ Japonyaya karşı nin bir tebliği 
• · k Olgunluk İmtihanlarında 

siya setini değ 1 ştı rece MUYaffak Olamıyanlar 

Tona Uzerlne iki klJprD kurulacak 

Macarlar, Çeklerin verdikleri yerleri 
yarın işgale başlıyacaklar 

9 J l t Ankara, 4 (A.A.) - Kültür Bakan-

japOnlJDIJQ göre aeV e 1ı~~::;uk mnavı~d• bir gruptan 

muahed.esı' o··ıdü :~:a~::se~lao~~:::r~v::::::!t:~ 

Budapeşte, 4 (A.A.) - Viyana. kara mamiyle iadesi ıı tqrinisa.niden evvel 
n mucibince Macaristan& iade edile • ikmal edilemiyeoeğiııden te.eıuım mu
cek toprakların teslim şeklini tesbit amelesi biua.rure mezkür tarihe ka • 
etmek Uzere BraUslavada toplanmış dar temdit olunmuıtur. 
olan Macar ve Çek mütehassısları bu. Yapılan anlaşma mucibince cumar. 
gUn de mesailerine devam etmişlerdir. tesi gtlnU Tuna Uzerinae iki k5prü ku-

Vaşington, 4 (A.A.) - Prens Ko· 
noyenin nutku münasebetiyle Harici· 
ye nezareti mehafil~ Amerikanın daha 
müsbet bir hattı hareket ittihaz etme
si lazım olduğu mütaleasında bulun -
maktadırlar. 

Tokyo, 4 (A.A.) - .Matbuat mü • 
mesillerine beyanatta bulunan ve Ja.. 
pon diplomasinin niyet ve tasavvurla. 
rı ne olduğu hakkında ıorulan bir ıu
ale cevap veren hariciye nezareti erki 
nından bir zat §Öyle demittir: 

aaade edilmesi hakkında Bakanlığa bir 
çok müracaatlar v!ki olmaktadır. Bir 
ıene için yapılan tecrübe tamamen 
menfi :Jetice vermiş olduğundan artık 
bu gibilerin Üniversiteye veya yüksek 
okullara devamlarına müsaade edil • 
memesi Bakanlıkça evvelce kararlaş • 
tırılmış ve bu kararın deği~tirilmesine 
de bir sebep görülmemiştir. 

Bilhassa Kassa, Munkaç ve Umgar nılacak ve 'Macar kıtaatı bUtUn Tu:ıa 
~birlerinin Macaristana. teslimi esna- mmtakasmda. altı teırlnisanide bu top 
sında Buralann Çekoslovaklarca. tah· raklardan geçerek umumt l§Ple baılı· 
liyesiindeki münakalattan mUtevellit' yacaktrr. 
müşkilat yUzü:ıden bu toprakların ta. 

Amer:ka, birçok hal suretlerinden 
birini intihap etmektedir: 

1 - AHikadar başlıca Avrupa dev. 
!etleriyle müşterek bir cephe vücu.da 
getirmeğe çalışmak, 

2 - Tamamiyle Amerikayı al3.kadar 
eaen menfaatleri müdafaa için münfe· 
rit 'icra:ı.tta bulunmak, 

- Japonya için dobu devlet mua· 
hedesi, ameli bakımdan ölmüıtür. 

Mumaileyh, Çinin hUktimranlık hak
larına malik bir devlet sıfatiyle difer 
devletlere müracaat ve iki taraflı mil. 
zakereler yolu ile bu muahedenin yeni. 
den gözden geçirilmesini müzakere e· 
debileceğini ilave etmi§tir. 

-<>--

Köy Kooperatifi 
Kurulacak 

lngiliz Krahnın nutku 
"fnglllz-ltalyan anlaşması merlyete girince 

iki memleket arasındaki mOoasebetler 
kuvvetlenecek 

Jap~:ıların iddialarını kabul ederek 
Çinclcki ananevi Amerikan siyasetin • 
de:ı vazgeçmek. 

Daha sarih bir siyasi hattı hareket 
tayinine kalkışmadan evvel Lima~aki 
/~merika ittihadı konferansı neticeleri 
nin beklenileceği zannolunmaktadır. 

Pr€ns Pol 
Bükreşe gitti 

BUkreş, 4 (A.A.) - Röyter Ajansı· 
nın muhabiri bildiriyor . 
•,. Yugoslavya naıbi Prens Pol. bugün 
BUkrcşe vasıl olacaktır. Pren.si.n 'Kral 
Karo! tarafından bir av partısı:ıe da-

t d 'ld' w. ·1an edilmekte ise de zan· ve e ı ıgı ı . P 1 nedildiğine göre Kr:.ıl ıle Prens 0 ' 

büyük bir ehemmiyet atf edil~n Roman 
Y\1 Kralının Londra seyahatınde:ı e~
vel beynelmilel vaziyet hakkında bır 
fikir tentisinde bulunacaklardır. 

Bilkreş, 4 (A.A.) - Yugoslavya 
Kral naibi Prens !>ol saat 18 de bura· 
ya gelmiş ve istasyonda Kıral Karo! 
ile veliaht Mişel ve hükumet azası 
tarafından karşıla:ımıştır. 

Bu zata göre açık kapı prensibi, ik· 
tısadi sahada muhafaza edilae bile. ai
yasi sahada tatbik edilmesine imkan 

yoktur. 

HUL'UN BEYANATI 

Vaşington, 4 (A.A.) - Gazeteci1e. 
re yaptığı beyanatta Amerika Birlejik 
Devletleri Hariciye nazırı B. Hul, U. 
zak Şark meselesi hakkında demiıtir 

ki: 
_ Amerik1 Birleıik devletlerinin 

Uzak Şarktaki vaziyet karııaında mü
teaddit defa bildirilen hattı hareketi 
değişmemiştir. 

Amerika Birleşik Devletlerinin Çi • 
ne, Jap~nyaya ve diler memleke~lere 
karşı olan hattı hareketi aJ3ğIClaki 

prensiplerden ilham almaktadır: 

ı - Enternasyonal hukukun umumt 
prensipleri, 

2 - Amerika Birletik Devletlerinin 
ve aralarında Çin ve Japonya da cldu
ğu halde oiğer müteaddit memleket • 
terin imzaladığı muahedeler ahk~mr, 

3 - A.dalet ve hakkaniyet prenaip. 
leri. 

J}ijk~. ' (A.A.) - "Hava A.jaıun 
muhabiri bi'diriyor:, Romanya hUkti. 
met merkezine yapacağı seyahat hak • ---------------
kında Yugoslavyn. Prensi Pol. ağlebi Bir Alman Gemisinde 
ihtimal Kral Karol ile. ltalya ve Al • infi'ak 
manya hariciye nazırları~m ":iyanada Okland, 4 (A.A.) - Pudıe - Sund. 
Macaristan lehi:ıc verdıklerı kaı-3r a eitmekte olan Vankuyer adındaki 
neticesinde hasıl olan \•aziyeti tetki.k Alman gemisinin makine dairesinde 
edecektir. Kral Karolun Londrayı zı.: bir infilak vukua gelmiştir. Vapur, ya 
yaretinden evvel yapılacak olan bu mu vaş yavaş batmaktadır. Ve dört kişi 
Iakat, zannedildiğine göre, iki m~m : yaralanmıştır. tnfillkın pek esrarenıi~ 
lekct içi:l pek büyük bir ehemmıyetı bir surette vulıı:ua gelmiş olduğu ııöy-
haiz olacaktır. lenmektedir. 
VARŞOVADA BOYÜK AL~ Meçhul bir şahıs Okland'da bir &•· 
Varşova, 4 (A.A.) _ Havas AJan· zeteye telefon ederek gemide bir infi-

smm muhabiri bildiriyor: lak vukubulmuı olduğunu bildirmit • 
Yugoslavya naibi Prens Pol~~: Kr~l tir. Halbuki infilak bu telefon muba

J{arolu ziyareti Polonyada büyuk bır bereaiı..den birkaç dakika sonra vukua 

alaka uyandırmaktadır. gelmiştir. 

Ankara, 4 (Telefonla) - Köy koo. 
peratifleri teşkili içini mahalli idare • 
ler umum müdürlüğil tarafından etüd
lere devam olunmaktadır. Hazırla:ıa -
cak kanun layihası köy kalkınmasın· 
da derin boşluğu dolduracak ve bilhas 
sa köyler istihaalatını yok bahasına 

elleri:ıe geçiren köylüyü iğfal ve izrar 
eden seyyar satıcı ve tefecilerin husu. 
le getirdikleri büyük zararları önle • 
mek hususunda çok hassas davranıl • 
masını intaç edecektir. 

Hazırlan~n zirai asayiş koruma ka
nun layihasında büyük ziraat kongre· 
si:ıde görüşüldükten sonra bu seM 
Meclise sevkedileceği haber verilmek. 
tedir • 

--o--
lzmirde Kapanan iki Gazete 

Ankara. 4 (Telefonla) - lzmirde çı· 
kan Halkın Sesi ve Yeni Asır gazete
lerinin 16-lo-938 tarihli nüshaların
da hükumet tebliğini tahrif etmek su· 
retiyle memleketin umumt siyasetbe 
dokunur mahiyette oeşriyatta bulun. 
duklarından matbuat kanununun 50 
nci maddesi mucibince 23-10-938 
tarihi~den itibaren bir buçuk ay müd· 
detle tatilleri Vekiller Heyetince ka -
rarlaııtırılmıştır. 

Vekalet Emrine Alınan 
Müfetti, 

Ankara, 4 (Telefonla) - Uçilncü sı
nıf mülkiye müfettişlerinden Şemset· 
tin Yazıcı görülen lUzum üı.erine Ve. 
ki.Jet emrine alınmıştır. 

-o-

Prens Kanta Güzene 
Eevkif Edildi 

Bükreş, 4 {A.A.) - Prens Can ta 
Cuzene'in 27-10 tarihinde tevkif e • 
dildiği teyit olunmaktadır. Kendisi gı. 
yaben 9 seneye mahkumdur. "Dem~r 
muhafız,, teşkilat teflerinde:ı biri o ~ 

lan Prens geçen nisanda yakalanmış, 
fakat kaçmağa muvaffak olmu§tu. 

Londra, 4 (A.A.) - Parlamentonun 
içtima de\Tesinin hitama ermesi mllna 
sebctile bir cutuk söyliyen Kral lngil. 
terenin ecnebi memleketlerle münaae
betlerinin dostane olmakta berdevam 
bulunduğunu kaydettikten sonra lngi 
liz hükümdarını:ı Paris ziyaretlerin • 
den bahsederek Fransız hükumetinin 
ve halkının hükümdarlar lıakkmda 

gösterdikleri içten gelen samimi kabul 
den mütehassis olduğunu beyan etmiı 
tir. 

Kral demlktlr ki: 
İki memleketi mesut bir şekilde bir

leştir~:ı bağların kuv\·etinl ı hiçbir 
şey bize daha açık bir surette göster
medi. 

Kral bundan sonra son beynelmilel 
buhranın kısa bir tarihçesini yapmış 

ve "Çemberlayna bir dörtler konferan. 
sı akti fikrini telkin ede:ı Musolinin -
nin kıymetli müzaheretinden., bahset· 
miştir. 

Kral sözüne devam ederek eöyle ıöy 
}emiştir: 

Bulunan sureti tesviye dört hUk\l • 
met şefine umumun takdirini kazan • 
dıra:ı bir vakarla kabul edilmiştir. 

Milletlerin barbc sürüklenmemek bu • 
susundaki arzusu aşikar ve manidar • 
dır. Her yerde kadınlar ve erkekler. 
benim gibi, tehlikenin bu suretle uz.ak. 
laştırıldığrndan dolayı bahtiyardırlar. 

İngiliz • İtalyan münasebetıerbden 
bahseden Kral. itilafın meriyete girme 
si sayesinde iki memleket arasındaki 
iyi miinasebctlerin bir kat daha kuv. 
vetleneceğini söyl~miştir. Kral, !san· 
yol fötilfıfmı:ı ecnebi muhariplerin 
geri alınması sayesinde aldığı şekilden 
dolayı memnuniyetini beyan etmiş Çin 
Japon itfüıfmın da yakmda biteceği:ıi 
ümit ettiğini söylemiştir. 

Kral, dahili siynset, vergiler. milli f 
müdafaa, sosyal ve iktısadi siyaset 
sahalarında alınmış olan tedbirleri sa· 
yarak nutkuna hitam vermiştir. 

TAKRİR REDDEDlLDt 
Londra, 4 (A.A.) -Avam kamarası, 
amele fırkası. tarafından verile:ı ve 

- KURUNun kitap şekline.le ı-oman tefrikası -

"harp tehlikesi pek yakın 6ldufu ıı. 
rada sivil ahalinin himayesine mem 
leketin bazırlanmıe olduğu ıuretindJ· 
ki itilif,. muvaceheainde kamaranın 
endişe hissetmekte bulu:ıduğu &eklin· 
de olan takrirfnl 130 reye karşı 355 
reyle reddetmiştir. 

Avam kamarası muhaliflerin tev
bih takriri Ü7.erine hükumet tarafın • 
dan verilen tadil takririni rey iprıle 
ka.bul etmiştir. 

Çemberi ayn 
Pariae Davet Edildi 

Paria, 4 (A.A.) - Havu bildiriyor: 
Fransız hük6meti, tnıiliz Baıvekili 

B. Chambcrlan ile Hariciye nazın 
Lord Halifakaı Pariıe davet ctmiıtir. 
İngiliz devlet adamları, bu daveti 
memnuniyetle kabul eylemiılerdir. 

BB. Çemberlayn, Halifakı, ferikıla. 
riyle birlikte 23 Teıriniaanide Pariıte 
bulunacaklar ve 25 Teırinisaniye ka. 
dar Burada kalacaklardır. 

Harp Okuluna Girenler 
Ankara, 4 (A.A.) - Bugün Harp 

okulunda kıta ıtıjmdan gelen birinci 
sınıf talebelerinin okula kabul töreni 
yapılmıı ve ikinci aınıf talebeleri ırnç 
arkadaılarına ''hoJ geldiniz,, demiıler 
dir. 

Yeni gelen talebeler öğleden ıonra 
Ulus meydanına giderek Atatürk anı
tına törenle çelenk koymuıtardır. Bu 
münasebetle yapılan merasimde eski 
ve yeni talebeler arasında iki ıcnç 
harbiyeli tarafından birer söylev veril· 
mi~tir. 

Dün Sabahki Zelzele 
İstanbul, 4 (A.A.) - Rasathanenin 

ve~diği maHlmata ıöre bu sabah uat 
beşi 51 dakika 50 saniye geçe tiddetlı
ce bir zelzele kaydedilmittir. 

Merkez üıtüniln btanbuldan 180 
kilometre mesafede olduğu tahmin e. 
dilmektedir. 

Hük\lmet matbuatı Ukranya Ka::--
1 r.tlarmm Macaristana ilhakı lazımgel 
di5foi fakat bundan evvel Romanya· 
run bu arazinin ırk bakımından Ro -
manyaya ait olan kısmına dair talep
lerde bulunması lfızımgcldiğini yaz · 
maktadır. 

LASTİK YOZL 'O ADAM "Kurun,, cep romanları serisi: No. 7 

Muhafazakarların organı olan Czas 
gaz·desi ise Macaristan Viyana kon -
f eransmm kendisine verdiği araziy! 
işgal eder etmez Polonya ve Macpr 
diplomatlarının Karpatlaraltı Rusya • 
sı hakkında enerjik bir teşebbüste bu· 
lunncaklannı kaydetmektedir. 

:MUHTEMEL EMRlVAKlLER 
OLURSA 

P:.ii<reş. 4 (A.A.) - Rador Aja:lSI 
b''diriyor: 

~ılahiyettar Rumen mahafilinde e -
hc:nmiyetle kaydedildiğine göre, Po • 
lonva · Macaristan mü§terek hududu· 
nu ~eddetmek suretiyle Viyana. hakem 
kararı Çekoslovakya ile Romanya ara
sında doğruda:ı doğruya milnakali~ı 
masun bırakmıstır. Bununla beraber. 
bazı taraflarda~ bildirilen "Karpatlar 
Ukranyasında muhtemel emrivakiler,, 
e karşı koymak için hususi bir teyak. 
kuz gösterilmesi zaruridir. Bulanık su
da avlanmağa teşebbüs edecek olan · 
lar Çekoslovakyayı yalnız bulmıya · 
caklardrr. Çü:ıkü Çekoslo~aky~m ye
ni huduttan katidir. Ve hıç degılse İn. 
glltere. Fransa. Almanya ve İt&lya ta· 
rafınc!an sraranti edilmis bulunmııkta · 
dır 

-· ,... 
Dl 
tJ -OJ .. --N -

- ldam hUkmUnU işittiğin zaman, dedi. Ev
\'rlA. şöyle bir !rkllfrıin. Fakat sonra alışırsın .. Bu 
giln öğleden sonra saat Uç sularında '\"erilecek zan. 
nedfyorum. 

- Su halde Harvudun kurtulmasına imkfın 

kalmadı? 

- Bu dünyada hayır .. Kendini jUrl heyetin
de farzet ve senin bu mesele hakkında mUtaleanı 
sormuş olsunlar. Ne dersin? 

Stanton sUratle cevap verdi: 
- Delfllere bakılırsa, !larvud sucludur Ye 

asılmalı hak etmiştir. 
Bu sırada kapı vuruldu. Kapıya yakın olan 

Rtanton yerinden sıçrayarak açtı. BUyUk ve siyah 
bır fötr şapka giymiş yaşlıca bir adam görUndU. 

- Mister Stanton adında bir gazeteci varmış. 
Onu gBrmek istiyorum, dedi Ben Pariste cıkan 

''Jurnal,, &'azetesl muhabirlerinden Jorj Foveriın. 
Fransanm en meşhur cinayet muhabirlerin. 

cien olan JorJ Fover'fn adını ltltlr işitmez, bUtUn 
oradaki ıazetecller onun etrafına toplandılar. Fo. 
ver'i yakından tanıyan Samuel top, ona blr sual 
sordu: 

- GörUştUfUmUze cok memnun oldum JorJ4 

Fakat böyle bir dava için Parlsten kalkıp Londra
ya gelmene sebep nedlr? Bu dava bUyUk bir aşk 
yUzUnden işlenmiş bir cinayet etrafında delil ki, 
heyecanlı eeyler Umlt edesin, Bir kadınla bir ço. 

1. 
A. 
s 
·r 
t 
K 

y 
(J 

z 
L 
u 

A D A 
....O:\"DRA YI DEHŞET 1Ç1.XDE BIRAKAN 

BU ADAM Kİl\IDİR? 
lngilterenln en tanınmış zabıta muharrirlerlo. 

Sidney Horler'ln yazdığı harlkulAde ,..,r,..••·n: 
heyecanlı bir roman. 

Tercflme Eden: 
H. MÜNlR 
-1938-
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Mısır beş senelik silah
Ian ma programı yaptı 

Iskenderiye limanı mühim bir üssü 
bahri haline getirilecek 

Kahire, 4 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre Harbiye nazxrı Hasan Sabri Pa. 
ıa, yüksek müdafaa meclisine bir mü
dafaa programı tevdi etmiştir. Bu pro 
gramda beş sene içinde altı milyon İn
giliz lirası sarfedilmesi derpiş olun
maktadır. 

Meclisin tasvibine iktiran etmiş ol. 
duğu söylenen bu plan, tedafüi bir ele. 
niz kuvveti ihdasını, sahillerin müda
faa vesaitinin takviyesini, r:ıuntazam 
ordunun kuvvetlendirilmesini ve bir 
ihtiyat ordusu teşkilini derpiş etmek 
tedir. 

Bundan başka planda askeri tayya-

reler miktarının arttırılması, tayyare 
meydanları ve hangarlar inşası ve es • 
Iaha ve mühimmat satın alınması da 
derpiş olunmaktadır. 

Mısırda inşa edilecek silah ve mü. · 
himmat fabrikalarının planlarını hazır. 
lamak üzere hükumet tarafından. İngi
liz mütehassıslar angaje edilmiştir. 

Diğer taraftan iskenderiye limanı
nın büyütülmesine müteallik bir plan 
ihzar edilmektedir. 

İskenderiye bu suretle mühim bir 
üssübahri haline gelecektir. Mevzuu -
bahs işler, bir milyon İngiliz lirasına 
mal olacaktır. 

• ',l}... -· •• - ; .:- :. ~ -'1 :_. :--- ·;. ~ ,~ •• .. -: • ~ ~' •• .. ' • • ' . ... . 

T. C. Z RAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari ber nevi banka muamelelcrl 

Ziraat Banl<asında Kuoıbarah ve ihbarsız Tasarrur bP~apTarında 
tDn az 60 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdakı 
plclLa göre ikramiye dağıtılacaktrr: 

i Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 600 .. 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 •• 

40 
" 

100 .. 4.000 •• 
100 .. 50 •• 5.000 .. 
120 .. 40 .. 4.800 •• 
160 .. 20 .. 3.200 •• 

DIHI<ı\1': Hesnplnruı<laki paralar bir serıe l<:lnrlr öO llrıulan AS"-

~· ı!ü~miycnlcı·e 1 kl'auıJye <;ık tığı Lakdh-de Cl/t 20 ra1.lttı--l3 le \' Cl'11eı-

c:.t.tir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUl, ı Blrtnclkaaun, ı Mart ve ı Ha-
1,trao tarihlerinde c;;ekllecektlr. 

lstanbul Emniyet 
D!rektörlüğünden: 

~ 

Sandığı 

Emniyet Sandığına borçlu Bayan N'esibe varislerine ııa.n yolile tebliğ: 
Bay Ali kızı Bayan Nesibe Fatih Hocahayrettin Emirbuhart Cami so. 

kak eski 20 yeni 28, 10 (yeni Kınaıızade sokak No.17) k!gir 1 evin tama 
mını birinci iierecede ipotek göstererek 21-7.934 12.11-934 tarihlerinde 
19293 hesap No.sile sandığımızdan aıdığı 400 lira borcu 34-6.938 tarihine 
ko.dar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi lle beraber borç 376 
lira 46 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince 
hakkında icra takibl başlanmak Uze re tanzim olunan ihbarname borçlu
nun mukavelenamede gösterdiği ikametgdhına gönderllmlş ise de borçlu 
Bayan Nesi benin yukarda yazılı adreste öldüğU anlaşılmış ve tebliğ yapı_ 

lamamıştır. 

Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ııa.n sureti. 
le yapılmasını a.mirdir. Borçlu ölll Bayan Nesibe mirasçıları işbu il!n ta
rihinden itibaren bir buçuk ay içinde sandrğımıza müracaatla murisleri • 
nin borcunu ödemeleri veya kanuna n kabule şayan bir itirazları var ise 

bildirmeleri rn.zrmdrr. 
Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar ve yahut başlıyan takibi usul daire

sinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkfır kanuna göre sandık. 
ça satılacaktır. Bu cihetler alAkadar !arca bilinip ona göre hareket edilmek 
ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere 

keyfiyet ilA.n ol un ur. ( 814 3) 

Konturat yoklamasına başlaoıyo r 
İstanbul belediyesi hududu dahll inde icara bağlı olan bilumum mes_ 

kenler ile ticarethanelerin kontrato yoklamalarına belediye murakiplerl 

tarafından başlanmıştır. 

lcar ve isticar nizamnamesinin hUkUmlerlne göre kontratsız olarak 
kiraya verilen mecurlar için senelik karından ylizde 4,5 hesabile harç ve 
ceza alınacağından mecur için kont r ato tanzim veya tasdik ettirmemiş 
olı:ın emla.k sahiplerinin şimdiden no terliklere mUracaatla kontratlarını 

tanzim ve tasdil{ ettirmeleri ilAn olu nur. (804.0) 

S e~irrıiye :A s~eri.,,Sahnarm a 
.. ' .·· .Komi syo·nu. ilanları · · 

ı - Sellmiye garnizonu ile Kara.ı 
deniz Boğazındaki tümen birlikleri 1 

h~~vanatının ihtiyacı için 40000 kilo 
yulaf ile 40000 kilo kuru ot pazar-

OROLOC = OPERA TöR 

Dr. Kemal Ozsan 
Karaköydeki muayenehant-sini (Tü

nelbaşı İstiklal Cd. No. (380) Ohan
yan Ap. Bursa pazarı üstüne) naklet
miştir. Telefon: 41235 

lıkla satın alınacaktır. :..--------------.: 

~ - Pazarlık 9.11.938 çarşamba 

,.. ... ıu saat 14 de Selimiye tümen as
kerlil< dairesi binasındaki tümen sa 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Pazarlık sonunda takarrUr e. 
de<!ek fiyat üz"ı·inde ytizde 15 teml

p - L derhal tümen muhasebe veznesL 
ne ya trnlacaktır. 

4 - Yukarda yazılı miktar yulaf 
V' knru ot defaten alınacaktır. Yulaf 

ve kuru orta ait e'\"saf komisyonu . 
mu:ı:da görUlebilir. (3146) 

l'URAN TİYATROSC 
ır::ılk s:malkôrt Naşit 
okııyuru Remihıı, Ce. 

mal Sahir birlikle 
RıWONNA 

Operet 3 perde 
\'aryele, Solo, Düet 

( Yeni l\'eşriyal ) 

Varlık 

1 lkinciteşrin 1!!38 tarihli ,.e 1:!8 inci 
sayısı Yaş:ır Nabi, Rüşlü Şardağ, l\Iuam. 
mer Necip Arda, Muzaffer Nayir, 1\1. Şakir 
Ülkiitaşır, Nihal Yalaz:ı, Kem:ıl Z. Genccs 
man, Doğ:ın Danın m:ıkale, hikiıye ve şiir_ 
!erile çıkmıştır. Okurlarımıza tavsiye ede
riz. 

.. '\ • , • '•C •.~· '!' ..,. 

Ot Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi N o. 10 Urfa apt. 
Tel: 41553 

..................... :11 

- liURUNun kitap şeklinde roman tefrikası - . 

- ... 

LASTİK YÜZLÜ ADAM 3 - = • N 
-1- -c --

ispanya harbi 
Muharebe şiddetle 

devam ediyor 
Valansiya, 4 (A.A.) - Kartajen'in 

dün sabahki bombardımanı esnasında 
20 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştır. 

Salamanka, 4 (A.A.) - Resmi bir 
tebliğ, Ebr mıntakasmda düşman hat~ 
tının birç9k noktalarda yarılmış oldu· 
ğunu bildirmektedir. 

Frankistlerin kolları Pinel '" Mora 
yolunu geçmişler ve Pinel kasabasını 
işgal etmişlerdir. Tebliğ kaleme alın... 

dığı sırada 510 esir tadat edilmiştir. 
Düşmanın sekiz tayyaresi ıskat edil. 
miştir. 

Barselon, 4 (A.A.) - Neşredilen 

bir tebliğde Ebr mıntakasında şiddetli 
muharebeler cereyan etmekte olduğu 
haber verilmektedir. 
D~şman, Sierra Kabals'in cenubun

da pişdar hattını tashih etmiştir. Bir 
hava muharel:iesi esnasında Frankist • 
lerin 5 ve Cumhuriyet<(ilerin b.ir tay• 
yaresi düşmüştür. 

Bir Tayyare Düştü, 13 
Ölü Var 

ondra, 4 (A.A.) - Southampton'da 
kain J ersey Airways kumpanyasının 

.bürosuna gelen bir habere göre Manş 
servisini temin eden nakliye tayyaresi 
Jersey'de düşmüş ve içinde bulunan 
13 kişi ölmüştür. 

RADYO 
5 11-938 CUMARTESİ 
l :l.30 l\onuşma (Yarın pazar ne yapa. 

lım), 13.45 i\lüzik (güıeJ sazlar Pl.) H. Sa
at ayarı ve haberler. 11.410 Müzik (Birkaç 
şarkı), 11.40-15.30 Cazbant (Pl.). 18.30 
i\lüzik (O:ıııs s:ı :ı ti}, l!l Tiyatro konuşma. 
lan (Perde arkasında) yazan (Ekrem Re
şit), söyliycn (A\•ni D.lligil), 19.30 Müzik 
(iıırcs:ız fa<;Jı), 20 saat ayarı >e h::ıberler 

'.!tl.tıı ~Iiiıik t rolklor}, 2l Arapça söylev: 
21.10 :'IHizik (kiiı;ük orkestra), Çi~an dansı 
(L. C:ırrııin:ıti), Entermezo (Struzzel). 
leh luıh'einen Schrups - Yiyana melodi. 
si, (\'. Gibish) Hazin melodi (G. Brusso) 1 

L>ie susa von Tyrm • seleksiyon (Hart • 
mann}, La gionda operasından danza della 
or. (Ponclırlli). Tr:ınlella !'\apnlil:ına, (O. 
Orrksrn) 22 Jl:ı flıılık posla kutusu, 22, 15 
?'\liiı:ik (eski ıhıns lıu\'nlnr), 22.30 l'nnıışmıı. 
22.45 '.\hizik (yeni da ns hava l arı) , 23.45 -
24 Son haberler ve yarınki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

OPER.\ SE:'.\FO::\İ KONSERLERİ: 
li.:ıo 

!),;{;) 

ıo.ao 

Ei fCcl Pasrlrloup 
Londra (H.) Liszt programı 
Bordo (:\lireille} (Gounad) 

11.30 Nis, StrasLurg, Bitmcıuiş senfoni 
(Şulıcrl}. 

D.\ :'IWSfKfSl: 
2.fıfı !Za hııııllıorg (pi1·:rno), fı.~5 Ka1und. 

lıorg (kuartellcr), 7.15 Brüksel 1 (triyo -
Jar), 8. J\olonyn (koro), 8.2;\ Iludapqşte 

(koro), 9 Eiffol (Oah), !J.10 Kolonya ,(Si. 
bcliun). 

PlYES ve KO~FERANSLAR: 
5. llriiksel: (Bri t:ınnikus) (Rncine)] 
9,:10 Sutıcns: ncıho\'en hakkında mu

sikili konrcr:ıııs. 

10.30 H:ıdio aris: (Yalancı) (Corneille)ı 

HAFİF MUS1K1: 
2.45 Raılio Paris, G.20 P:ıris PTT, 9.10 

IIaml.ıurg ( Lysistrata), 15 FrankfuPA.: (Aşk 
lıir m:ıceratlır), (Vetıerling), 10 Brüksel 
Paris h:ıyalı (offrnlınlı), 10.30 P::ıris PTT 
C:\ln\'i Hapsolli), J~ Berlin. 

VARYETE ve KABARELER: 
9.l:iStullgart, 10 Lonclra (;:\'.), 10.10 Pos 

tn Pari~icn ('ı.'uonne Printcmps), 10.30 
Rriikscl 2. 

DAı\S :'11USlK1S1: 
Cimi Stanton, adliye binasının bilylik kapısın

d a bir heykel gilli duran polis neferine seHl.m 
verdikten sonra, doğruca gazetecilerin odasına 

gitti. 

"Deyll Gazet,, gazetesinin sahibi Godfrey 
Stantonun oğlu olması, kendisini diğer Londra ga. 
zetecilerinden ayrı tutmağa bir sebep teşkil etmi
yordu. O da havadislerini diğer gazetecilerin ta.bt 
olduğu şerait altında toplar, gazetesine yazardı. 

.. 
'° -Q. 

8. Stutıgarl, Berlin, 10.1:i Xapoli gr. 10.55 
Hilversum 2, 11 Sollrns, 1:!.15 Roma, 12.30 l J.onclra (N. veR.) 1.15 Radio P:ıris. 

l LiMANDA 

Gazeteciler odasmda yaşlıca bir adam "Taymis,, 
gazetesinin adliye havadislerini gözden geçiriyor. 
du. 

Cimi içeri girince: 
- Gud Morning, Hop, dedi. 
Samuel Hop, gazetesinden başını kaldırıp 

gözlUğünU burnundan çıkararak: 
- Gud morning Cimi, diye cevap verdi. 
- Bugün muhakemenin son celsesi sanırım. 
- Evet, ben de öyle sanıyorum. 
BUyUk adliye binasının, senelerdenberl mat. 

buat memurluğunu yapmakta olan Samuel Hop, 
Londranın hPrhnngi bir gazetecisinden daha çok 
idam hUklioıleri dinlemiş bir adamdı. Piposunu 
yaktı. 

'° "" ·-
nUGÜN K.\LK.\Cı\K VAPURL.\H 

(Ilursa - 18 B:ırtına), (Sus - 16 :ııu. 
rtnnyaya) - Ülgen - 20 Bandırmay.a), 

• Barlın - 15 Ayvalığa kalk:ıcakltr. 

GELECEK YAPURLAR 
(Ülgen - 10 flartın<l:ın), Sus - 11.50 

l\ludnnyadan) (Çanakkale - 11.30 ~ler ,. 
si nelen) grlcrektir. 

TERZi 

Yavuz Sezen 
Paris Kadın, Erkek Terzilik Akade
milerinden diplomalı. 
Beyoğlu - Parmakkapı 113, Türk fo~ 
to evi üstünde . 

...................... ! .... 
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Emlak ve eytam bankasından: 
No. 

Esas No. .YERİ 
104 BUyükada Nizam Aşıklar yolu l2UO M2 

Es. Y. 
69 

lOG BUyUkada Nizam caddesi 157 3·50 M:? ,, 6 

118 D k d T eköy mah. esktEbe yeni öreke So. 194 Mw 11 11 
UyU a a cp f mahallesi cami 

149 Kasımpnşa EyyUhUm Ahmet e · 
38 

So, 37.50 M2 h tef. mahallesi Cami 
150 Kasımp::ışa EyyUhUm A me 38-"3 

71.2 So, 42.75 M2 ,.. M2 
15 ~ BUyU kada Aya nikola cad ı O 

15:1 

l :;4 
185 
21j 

216 

294 
:! 03 
3 04 
:;o :; 

::1.16 
: . o 
:... .. t 
:.ı:.:ı 

BUyUknda Ayanikola cad. 
2605 M2 

1320 M2 
BUyükada Ayanlkola cad. ilah ağa sok. 
Beylerbeyi Bostancıbaşı Apdu 50 dön Um 340 arşın) 
Kan<lllll Mezarlık sok. (eskt 

karşılığı 46150.60 M2 • . ı 70 dönüm 806 arşın) 
Kandilli .Mezarlık sokak (es!\ 

karşılığı 64 7.93.05 1\12 ZUhre sokak 671 M:! 

32 mu. 

32 mil. 
54 6G 

7 

26 

27 
7 

BU:rUkadn Meşrutiyet malı. 
'"" 1, 2, :.ı 

Heybcllada Turyolu 5398 •""1 '"' 1\1" 8 
ıro"·uellada Turyolu 15905 '"' 

6 " M'> lleylJclladu Turyolu 3977 .. 
2 JlcYhollad:ı Dayır solrnk 18!!. 60 M! k k ., 36 ., 

• et ve Sazencıe so a '"'• , • 
Kocnmustafapaşa R::ınrn:an lJ.e Çamlıbel sokağı 128 M2 !l 
BllyUltacln Meşrutiyet h.evkcP Y 

3 
P p \'ane sokak 34 M2 

BUyülcada Yalı ınahalle!'I e. k k 5• 50 "'f" 
. p ,·ane so a ı. n -BUyUlrnda Yalı mnhallcsı er 

0 
M

2 
DüyUkada Yalı KUçlik karak 01 ,,50· 10·5 

Kınalı:ıda Ynlı cndde~i 4 79~ lı~~kak Liman çıkmazı 
Kınalında Yalı rndclesı lklnğ.ı 

5, 7 
58 
5i 

6 

No,·f Kıymeti Depozito 
T.L. T.L. 

Çamlık, fundalık 1821.- 364 .20 
}Jnhce 400.- 80.-
l3ahçe 384.- 76.80 

Ev 3.4 his taj 41 900.- lSO.-

Ev 3.4 his. 700.- 143.-
Denizden dolma rıh. 
trm arsası 70.- H.-
26 arsanııı iGOl ·ISO 
sehmi 500.- 100.-
26 arsa 300.- 60.-
Kayıkhane 337.- 67.40 

Tarla 1000.- 200.-

Tarla 1400.- 280.-
Arsa 5il.- 114.:?0 
Tarla l 200.- 240.-

Tarla 2000.- 400.-
Tarhı. 800.- 160.-
Arsa 182.- 36.40 
Arsa 153.- 30.60 
Arsa 128.- 25.GO 
Arsa 34.- G.80 
Arsa. 67.- 13.40 
Arsa 40.- 8.-
Çakıllı anrn. 480.- 96.-

Çakıllı arsa 350.- 70.-
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--~------ - - ......___ ---..ııl 

in.hisarlar U. ~üdUrlugü_nden. ....... _..-__. _ _. .._ 

lşin nevi 

Babaeski barut deposu 
ve bekçi evi inşaatı 

Mıktan Muhammen li. 
Beheri Tutarı 
L. K. S. L. K. 

3142.27 
2162.08 

---

% 7,5 temi
natı 

Lira K. 

Eksiltm 
aaati 

5304.35 397.83 H.-
Mühür kurşunu 1500 kilo -.27.50 412.50 30.94 14.30 

I - idaremizin Edirne başmüdürlüğUne bağlı Babaeskide yaptırılacak ba
rut deposu ve bekçi evi inşaatı 24·10.938 tarihinde \'C satın alınacak 1500 kil 
mUhür kurşunu 22-10.938 tarihinde ihale edilemediğinden yc:ıiden ayrı ayrı pa· 
zarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

11 - Keşif ve muhammen bedellerile mU\·akkat teminatı hizalarında 
ı::-östcrilmiştir. 

111 - Eksiltme 14.11· 938 tarihine rastlayan pazartesi günü hizalarında 
yazılı saatlrrde Kab:ıtaşta levazrm ve rnubayaat şubesi::ıdeki alım komisyonuıı 
da yapılacaktır. 

IV - İnşaata ait şartname ve projeler 27 kuru§ bedel mukabilinde inhl· 
9arlar umum müdürlüğü levazım ve mubayaat şubesile Edime başmüdürl:ığün 
den ve mahalli inhisar idaresinden alınabileceği gibi mühür kurşun nümu:ı~
lcri de yukarda adı geçen şubede ~örülebilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7.s gü 
\'Cnme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu:ıur. (7964) 

• • • 
MuhammenB. 

Cinsi Miktarı 

% 1.5 temi-
natı 

L.K. 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

3;;24 :,12 k ı-63 1\1" · ı•ı mazı • • Kınnlıada Yalı caddesi Lıman " 

3 
l Çakıllı arsa l 75.- 35.- Tahta işleme te~ 4 kalem 

Beheri Tutarı 
L. K. L. K. 

1175.- 88.13 Açık eksilt. 15.-

BUyükada l\Iaden Aya.nikola 49 MZ 
Denlzden dolma arsa 4 !l.- 9.80 gahları 

4:i!i 

4G7 
5;; .; 
li :ı 
fj - !l 

5 ) 
G:? l 

J\: oramustafapaşa I\:Atip .Mus IAhattln mahnlleııl 
llekimoğlu Allpaşa caddesi 55·50 M2 

Ilcyl<.'rlawi Bostnncıbaşı Apdıı llnhağa Kalaycı so-

ı,nı' ıesİd 260 arşın lrnrşılı~ı 149·37 M2 

I~Uc:Ul<p:ıznr nustempaşa mah · 35 M 2 •} 
BU~ulcacl::ı I~nranfil mah. Ka rantlı ımkak 2094 ~ ... 
UU:rUkad:ı Nizam m:ıh. Yuca tepe s~k!k 203f :Mw 
Rlı:rUlrnd:ı Nizam, ~izam cac! desi 2 ı 6 ... 25 M ... 
Bıl\ u!rndn :"\izam, !\izam ca<.l desi 866 M2 

1~ Jİrnelrnpı Hacı Mulıittln ma h. Yusufağa sokak 

1016 M2 7, 9, 11. 13, 15 

\·anlköy vanlköy caddesi ı hektar 3132 M2 
n"yoğlu Fatma Hntun GUmU şsuyu Gazhane yokuşu 
Bcyoı;ıu ı<::itlp Mustafa Çelebi mah. Baltacı çıkmazı 

240 266 

5 5 
3 3 ., • w 

1 
2 

5 

3 5.7 
3 5,5 / ltnj H 

1) -
-öJ 31 

Arsa 100.- 20.-

Arsa 74.- H.80 
Arsa 175.- 35.-
Taşocağmr havi arsa 524.- 104.SO 
Bahçe 203.- 41.60 
Tarta. 450.- 90.-

Arsa 250.- 50.-

Arsa 1.2 203.- 41.-
Arsa rnoo.- 400.-
Ahır 2000.- 400.-
Arsanın 4.5 his. 291.49 {i 8.29 

~ 

Adres ve izahatı yukarda yazılı gayrimenkuller ilki peşin olmak Uz ere sekiz senevi ve mUsavl taksltlf 
faizsiz olnrnl< satılığa çılrnrılmrştır. 

ıtınl c 14-1L93S pazartesi gUnü saat ondadır. isteklilerin hizalarında yazılı depozito akçası, nlifns kflLğrdı 
\·aile adet fotoğrafla birlikte ıubemlze blldlrllen sün ve saatte sclmelerl. (743) (7993), 

n ceriiz · Levazım Satınalma 
;.·<~.,- !····K .o .. misyonu ilanları . . 

1 _Tahmin edilen bcd:!Iİ 23145 lirn elli ku:ıış olan 11~ kilo pırinç ~?·l Hl38 I 
tarihıne ra1:thyan perşembe günü saat 14 de kapalı ıarf usulıle ahM1ak uzere ek· 

siltm~re konulmu~tur. 
· 173- 1· a 92 kuru1: olup '!artnamesi komi ... yondan her 2 - Muvakakt ternınatı · J ır " -

gün parasız ol::ırak alınabilir. . . . 
3 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı d~ilınde tanz1ı_m ekdecdeklc1 ~ı kapalı 

kl.f belli "Ün ve s;:,atten bır saat ewe ıne ·a ar \.asımpa· tt ı mektuplarını en seç b • 

şc:da bulumın komisyon başk:.:.a::n...:.l.:.:ı~:....ın_a_,·_er_rrı_. r_ıe_r_ı._(_7_968_ı _________ _ 

K O taokulu Satınalma K omiayonundan: 
asımpaşa r 

Ok 1 b• d ~"rtnamcsi mucibince 999 lira 15 kuruş keşif içinde. 
u unıı~z ınasın a b''" • •• dl k•J: lU 

k·1 • t · ·wı· ü saat on birde İstanbul kUltur re wr · 
lamırat i -1 ı.938 pazar esı g . k k 

~ . . . h b ·ıi;;i.,..de toplanan okul komısyonu:ıda ac:ı e . 
ğU bınasında lıselcr mu asc ecı o •• 

siltme yapılacaktır. 
Bu işe ait eksiltme şartnamesi ve 

75 liradan ıbaret muvakkat teminat 

ke~if e\.Takı okulda görülüp öğrenilir. 
ihale saatinden evvel liseler muhasebe 

veznesine yat:nlacaktır. . . t klan;:,a dair ihale günün. 
İsteklilerin en az 500 liı alık bu ışe benzer ıı yap ı . od d 1 Tiı••;.,, u.,~ HEL'tOS M.U.ESS[SATI isTAduı.:MLı.T" 

d . . 1 1 a!ıa müdürlilğilnden ,.e ticaret asın an a • .. u .. , ~~·" v-wo• <>oouı 
en sekız gün <''-'Vel stanbu n . belli gün ve saatte komi!yona gel-

dıkları vesika!ar veya teminat makbuzlarıle 

me!eri. (i723 > 1 Alemdar sineması 
Arttırma bedeli kı~weli muhammcnc!Sinin iki film 

İstanbul ncşinri icra Ml•murlıı#unrlıın: :rilz<lc 7r, ini huldu~ıı tak~irde. ~ıüşteri~i 
Gülsiimi.ın Ağ:ıo~lu Mm!ııfo zimmetinck ··zerine lıırııkıl:ıcııktır. Aksı tııkdırılc l'n 1 - Kontes Valevska 

ol:ın nlnc:ı~·ml;ın dnlıı~ ı lıııclı l'ılileıı \"C u n arttıranın taahhüdü haki luılmak üze- 2 - Büyük Sehir 
tn:n:ıının:ı yeminli ehli \'Ukuf tnrafındıın 50 artıırın:ı tS 1(0n ınilddelle teınıfil edi· liı••••••••••••ı••liil 
2500 llrıı kıl met t:ıkdlr edilmiş bulunan ~:rek 15111939 tarihine müsadif cumıı ~ıı 
Yemişle D:ıhıcaforide Ahıçclebi m:ıhalle ." nii snnt H den 16 ya kadar keza rlnlrcmız
sinin Değirmen oknfiınd:ıki eski ,.e ccdıl ıi . pılııC'ak ikinci ıırtıırm:ısındıı arllırmıı 
bir numıırıı ile nıurııkkam dükkAnı 165 his. c ~ 11 • -7.d _,, ni 

·ı 1 1 il kınnc:li nıulıarnmt'ncnın yu e ı;, 
se itib:ırllc 30 Jıi sesini açık artıırına 1 

c ~~~;:ıılığı tııkılirde ı;:ıt~ş 2280 !'\o, lu konun 
sıılıl:ıc:ığındıın cn:ıfı a5nğı.rıı .rıızılnııştır: hkAmına te,·fiknn gerı bırakılır. Sa.tış pc. 

Zemini çimento ıHişcli lıir dukkl\n olup 11
• dl Arttınna)'ll lştirıık clmck isıyenle-

lıılıto lılr ıııerdl\·cnlc zemini tnlıt:ı -çc yi- şın r. in "'Üıcfe 7 5 ııis 
h. 1 1 rin kı~·meti muhamnıenen J • • • 

ne t ılıto kıri~lcr uzcriııc nıiislcııil ır ne . d Y nk,.csl ,·eyt'I nıllli hır lıaııka-
bclın e J>C. " 

kot. . 1 nıektulmnu JıAn11l tıulunınnlıırı 1 ı. ı tnht:ı dö nın tcnıına . . 
\"e .>ine bir ıncrılhcıı c ~·ıl\ı ır " • 

1 11 klıırı tapu ~icilll ıle snlııt olmıJ 
lazımı ır. :ı . 

s .. mclı iklnrı knt. ynn ıılncnklıl:ırlıı diğer ıılôkaılıırıının ve ır. 
Açık hır drpo ol:ır:ık kııllnnılmald:ıdır. tirnk hakkı s:ıhiplerinln hu h:ıklarıı~ı _n 
ı:n ü~t lrntııı ~:ıtısı c~ki fnnos kemer lıt h .

1 
, .. ,·z \·• mıı 5:ırife d:ıir olıın 1<lrlın. 

tı~USI e " · ' · . ı·k .1• 'ıatındandır. 1 t kı mü\bitdcrfle hır ı ·te ı .ııı 
l "ıııuıııi c·,·surı: Jl nunııı ht'dt•ıı ıluv:ır nrı arını evra ·ı ı)·et '>O giin zıırfın 

1 k lnş:ı ıorilıinılt•n itibaren nı u ~ . •• • 
f'sb.iliğine ı.ı~ıııeıı ~ıı.>CI sıı·ı:.m 0 ıırn · rin lıirlikle clııiremize hilrlirıııl'l~r~ .l~ııın. 
cdilın !>l ir . Du'iCllH il r l,ısnıcn rııuhtocı to- ılır. Aksi t:ıkdirılc Jınkl:ırı t:ıpıı sıcılı ıle sn 

mirıllr. r 1- ptır!>C'l nıını:ıralı bil olnııy:ınlor salış bedelinin PD.>lnşnı:ı_. 
Huılurlıı: S .~ ı.ıru ı ' sından hıırlç kalırlnr. Müterakim ,·ergı, 

emlılk. nrka t:ırnrı 12 P
9
or."clk num~r;~ı ;:..: tenviriyl', tanılfi)'e ,., dellAllye resminden 

lılk, sol torah kısmen 1 'c ıs~e . mOte,·ellit belediye rilsumu -çe "\"'&kıf lca. 
'iel numaralı eıııı:ıkler, rephesı Değırmen • bedeli mllzn.> ededen tenzil olunur. 20 

1 1 1 resı . . .. 
1 

• 11 .. o:..ıı~ile nın ıc ut ur. senelik ,·akır icareı;i ta,·ııı muş erıye a • 
S:ıh:ıc;ı: 2:ı metre ınurııbbaıdır. tir. Daha far.la m:ılömat almak !~!)·enler 
Yukarrlıı e\"sar ,.e hududu ve sahası tes. 5-11-938 tarihinden itibaren herkesin 

bit edllmi~ olnn g:ıyrimcn!rnl tarıud:ıki kııy görehllmc.'il icln ıialrede ntık hulıın<l~ırıılnl 
<hnda olduğu gilıi nc:k nrıtırnıarn k~_nm~ş c:ık urttırına şarınanıcsi ile 3i/352~ No. '.u 
oldu/hından 22-12-o:ıS tarihine m~s:ıdır dosyaya ınfir•caatla mezkur dosyadıı mt\· 
perşembe günü sunl 14 dt'ıı 16 :!:n ı..1dıır • · · llı\n olunur. 

il.AN 
Falih Sulh lrrnsından: 
ı\larııklı: Çıırşıkııpıda 3/5 numarada k:ı. 

sarı Halit. 
llorçlıı: Bııy:ızıt caıııii O\ !usunda lokaıı. 

ln<'ı Mnlılr. 

Hnli<lc şalı-;ı snlis sıfotilc borçlu bulunıın 
loknııt"ı'ı :\lotıirin nltmış lira dokc;:ın ku. 
rıışt:ııı dolayı lınclz :ıllınıı alınnn lıir :ıdet 
lıuz dolabı 8-11-938 l:ırihine nıii~:1dir 
salı ı;ıünü ı;,1111 13.:iQ <le Knrı:ılı~·:ırşı .S:ındnl 
Bedr'\ll'ııiııtlc lıirinri nrll ırmasl \'(' k ı~ met! 
nıulııınııııcııesini getirmediği tal;<lirıle ikin. 
c·i nrllırm:ısı ıo-ı 1-!138 tarihine nıiic;:ıdlf 
pcrşt·mhc giinü ııyııi gün nyııl sn:ıt vr. 
ayni mahnlclc hllınnz:ıyeılc ıı:ır:ı.r:ı çenile 
c<'lllnılcn tnlirıleriıı rn:ıh:ılli ml'Zkıirıln nıe: 
murıııı·ı mlirnrn:ıt etmeleri ilıiıı olunur. 

:; • 11 • !>38 cumartesi 
gündii.ı s:ı:ıt 14 ılc 

!'OCl"K TiYATROSU 
• • 1 l • 938 cum:ırkc;i 

Rünü akşamı so 
nt 20.30 ıla 

K:ın KARDEŞi.ERi 
~ p~rde komeıl i 
l'a:arı: Birubo 

Tılr/,·r~sl: Fikr~l Adil 

Dingil ve t<>ker1eği 16 adet 
32 adet 8.- 128.- 9.60 Pazarlık 116.-

1 - Şartnamesi mucibince satın a tınacak 4 kalemde tahta ieleme tezgahla· 
rı ve teferruatı ile taahhUdü.:ıü ifa et ıniyen milteahhit hesabına §artnameaJ 
mucibince alınacak dekovil araba:arm ın müstamel 18 adet dingil ve 32 adet 
tekerleği hizalarında yazılı usulJerJe ek siltıneye komntl§tur. 

U - Muhammen bedellerile muvakkat tcınfnatlan hizalarında gösterilmf§· 
tir. 

IIl - Eksiltme 14.11·938 tarihine• rastlıya.:ı pazartesi günü hizalarmda ya. 
zıh saatlerde Kabataşta levazım ve mtıbaynat şubesindeki alım komisyonuncla 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her giin sözü geçen §ubeden alm.abiH:. 
V - İsteklilerin eksiltme için ta~ ~n cdHen gün ve saatlerde yüzde 7,5 gU· 

venme paralar ile birlikte yukarda :- • · geço:ı komisyona gelmeleri ilin olunur. 
(798fl) 

• • • 
1 - idaremizin .Çamaltı Tuz.lasınd o.t şarbame ve projesi mucibince yaptırı· 

acak elektrik santral binası ve mü§tem lntınm inşaatı kapalı zarf usuliyle tk 
-tlltmeye konmU§tur. 

II - Keşif bedeli 29071 lira 97 kuru§ ve muvakkat teminatı 2180 lira 40 
kurugtur. 

m - Eksiltme 15-Xl-938 tarihine rasthyan salı gilnü saat 15 de Kaba · 
taşta Levazım \'C Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonu:ıda yapılacaktır . 

IV - Şartname \'C projeler 1.46 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü r...evazım ve Mubayaat Şubesiyle Ankara ve İzmir BaşmUdürlükle . 
rinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin diplomalı mühe..-ıdis veya mi . 
mar olmaları, olmadıkları takdirde aynı evsafı haiz bir mütehassısı inp · 
atın sonu:ıa kadar daimi olarak iş başm da bulunduracaklarını noterlikten mu • 
saddak bir taahhüt kağıdı ile temin etmeleri ve bundan başka asgari 20.000 
liralık bu gibi inşaat yapmış olduklarını gösterir fe.ıni evrak ve vesaikini ihale 
gününden 8 gün evveline kadar İnhisarlar Umum MildürlUğü İnşaat Şubesin' 
ibraz edere!{ ayrıca eksiltmeye iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI - MühürlU teklif mektubunu, k nuni \'esaik ile s .:ıci maddede yazılı ln · 
şaat Şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve yür.de 7.5 gUvenme pa. 
rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihti\'a edecek olan kapalı zarf· 
larm eksiltme günü e:ı geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen Alım KomiL 
yonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lizrmdır. "7988,, 

• 
Slyasal Bll~ller Okuluna alınacak doçent 

ve aslstanların seçme şartları 
~iyasal Bilgiler okuluna üç doçent, uç asistan alınacaktır. ~e:ıtlerf~ 

maa~ı baremin altıncı derecesi olan yetmiş liraya kadardır. Asistanlara ba· 
remin onuncu derecesi olan otuz beş lira Uzeı'inden maaş verilecektir. 

Do{:entlcr aşağıdaki ilim branşları içi:ı alınacaktır. 
ı - Amme hukuku 
2 - H:ısusi hukuk 
3 - İktisat \'C maliye 

Astisl:ınlar aşağıdaki ilim branşları için alm;\caktrr. 
1 - Sosyoloji 
2 - Tarih ve coğrafya 
3 - İktısat ve maliye 
Doçent olmak için aşağıdaki şartlan haiz olmak lhımdır: 
n) Siyasal Bilgiler okulundan ve Unlverslte fakültelerinden veya ecnebi 

memleketlerde bunlara muadil bir mü esscseden mezu.:ı olmak. 
b) Doccnt tayin olunacak branşa ait bir eseri bulunmak, (Bu eser basıl· 

mtş \'eya bnsılm:ımış olabilir. 
c) Bir ecnebi dilini çok iyi bildiği tahsil \'esikalarmdan anla~ı1mak veyı 

okulda yapılacak imtihanla sabit olmak. 

d) Talimatnamesi dairesinde yapılacak habilitasyo:ı imtihanını başarmak 
Bu şartlar dairesinde doçentliğe talip olanlann ikinci teşrinin sonuna ka • 

dar hal tercümc:erini gösterir birer is tid:ı ile direk'törlüğe müracaatları llzım 
dır. Habilitasyon imtihanı birinciklnu :ıun ilk haftasnıda yapılacaktır. :Atis. 
tan olabilmek için aşağıda yazılı şartlar lazımdır. 

2) Siynsal Bilgiler okulundan ve il niversite fakUlte!erinden veya ecnebi 
memleketlerde buna muadil mUesseselerden mezun olmak ve ecnebi dllterin· 

den biri:ıi Iayıkile bilmek . 
b) Talimatnamesi dairesinde açılacak imtihanda muvaffak olmak. 
.. tmtıhanm icra §eklini ta1lpler müesseseden öğreneb!lirler.,, 
imtihan birincikinunun beşi:ıci, altmcr, yedinci gUnlerinde yapılacaktır 

Taliplerin hal tercümelerini göet.erir bir istida ile ikinciteerin sonu:ıa kadar 
okul direktarJU e m' 
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z 
z 1 R. 

1 On lirahk Avrupa parfümünün 
Sermayesi bir liradır. 

Bir lirahk Hasan lavantaları 
On liralık Fransız parfümlerine 

faiktir. 

Otuz kuruşluk Hasan pudrası 150 kuruşluk 
Avrupa pudralarından daha nefistir. 

Elli kuruşluk HASAN Rujları ~ Avrupanın 3,5 
lirahklarına 35 kuruşluk HASAN alhkları 

2 lirahk alhklara muadildir. 
Kilosu iki buçuk lirahk Nesrin ko~onyası kilosu 

on lirahk ko1onyalara ve kilosu beş lirahk 
Hasan limon çiçekleri kolonyası kilosuancak 
yirmi liraya satıiabilen lngiliz ko!onyalarından 

daha latif ve daha mükemme~dir, 
, 

Ya nız Hasan ıtri atanı isteyiniz. 
a nın aklitlerindetı 
sakınınız. 

as n mar 

-----·-
, ·-ALMA 

1 
1 

Ankara ~ıem urlar Kooperatif Şirketi tarafından ge tirilcn en iyi 

AL AN KOKUNU 

Depoda teslim 

Tonu 25 Lrradır 

Kurşun mü hürlü çuvallar içinde evlere kadar da teslim edilir. 

Müraca:ı• ycrı: 

A:ıkar.:ıd::ı. Merr.udar Kooperatif Şirketi, lstanbul irtibat bürosu Sirkecide, Yalıköşkü caddesiJde Liman Hanı 

k~~rnında Mühürdarznde hanında N32 Telefon 23074) 

• 

'rNı Bayram yaklaşıyor 1 Ve kıt yakla§ıyor Elhis~ye dair ihtiyaçlarınızı şimdiden Galatada meşhur 

E SELS 
Büyük t:.lbise Mağazasında 

Her yerdrn UCUZ ve TEMINATLI alabilirsiniz. 

Şu ce-:!ll"eldcn bir fikir edinebilirsiniz. 

ERKEKLERE 
PAROt.JSüLEK ••••• 
TRENÇKO fLAR • . • 
TREN~KO'fLAH .•• 

Liradan itibaren = 
Kumaştan • • • • • 101/2 

\tulıtelif • ~,,. •. 11 
ı 

A ,,_ 
Enıı•cruıeabilizt! • • ~ -

PAROESilLER ... .. c • lı:ırcJin c,npcrnıcnlıilize 18 
MUŞAMBALAR .... . llcr renltte • • • • 

KADINLARA 
Gayet zengin çeşit ve ı;<'n model üzerine 

MUŞAMBALAR .............. . 
MUŞAMBALAR ..... •ı>t'!di jfm ........ . 
M A N 'I' () L A H ... . . .... 
PARUESüLEB ...... c;aharilin ...... 

ÇOCUKLARA 
~ --

tfl u ~ A 1\1 ti ALA H • • . • llt•r rcnk tt· ••••• 

ıs 
18 

PARl>ESULEH •••. (;ahardin ........... 9 
TRENÇKt>fLf\H ••• u •. , rt·iıkı.· ••••• 7 
ERKEKLERE eniyi yerli ve İngiliz Kuma~lardan ıki Prova ile lsmarlam. 

PALTO, PARDESU ve tt:.05 fUMLER. 

istanbul AKSI 
için 

dahi m uamcJt• 
\'ardır 

lhtar. Taşradan gelecek siı:ı:ıuş mel:tuplarına 6 kuruşluk 
Posta Pulu Konul malıdır. 

KSE S 

lstanbul Emniyet 
Direktörlüğünden: 

t\lağ"azasında 
satı 1 maktadır 

Sandığı 

}'Jmnlyet sandığına borçlu Bayan Hal1me varislerine ll~n yolile 'tebliğ: 
nay lsa kızı Bayan Halime Fatih Yarhisar l\1usla.hattin Kadıçeşme

si mahallesi Medrese sokak eski 5 yeni 7 numaralı (Yeni Şebne.m sokak 
No. 8) kfıgir bir evin tamamrnı birinci derecede ipotek göstermek 18-6-
!13:ı tarllılnde 1G44G hesap numarası !o sandığımızdan aldığı 300 lira borcu 

24.:_1-938 tarihine kadar iiılcmeıll ı ndcn faiz, komisyon ve masarifi ile be. 
raber borç 20!l lira G2 kuruşa. varmıştır. 

Bu sebeple 3:!Uı numaraıı lrnncn mucibince hakkında icra takibi baş. 
!anmak Uzcre tanzim olunan ihbarna mc borçlunun mukavelenamede gös. 
terdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu Bayan Halimenln yukarda 
yazılı adreste öldüğll anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştı. Mezkflr kanu
nun 4 5 inci maddesi vefat halinde tebligatın fH'tn suretilc yapılmasını O.. 
mirclir. Borçlu ö!U Bayan Halime m lrasçıları işbu iH\n tarihinden ltiba4 
ren bir buçuk ay içinde sandığımıza müracaatın murlslerinin borcunu 6. 
demeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları ·var ise bildirmeleri 
Hl.zımdır. 

Mirasçılar ipoteği kurtarnıazlnr veyahut başlıyan takibi usul dairesin. 
ile durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mczl{Q'r kanuna göre sandıkça 
e.atılacaktır. Du cihetler alftkadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek vo 
her birine ayrı ayrı ihbarname lehli ği ınakaınma kaim olmak Uzere key. 
fil·et ilfuı olunur. (8144) 

BliyUkndacla Altınordu caddesi soka. 
ğında 38!l metre murabbaı arsa 
ÜskUclardn Selmnııağa mahallesinde 
Karacaahmet cad<lPsi sokağında 7!1. 

Senelik muhammen 
kirası 

120 

llk 
teminat 

9 

81 numaralı dllkkiın 54 4.05 
Yukarcl:ı semti, sc>nelik mulınının en liiraları yat.ılı arsa Ye cllikkfin ayrı 

ayrı kiraya \·erllıııek üzere açılc arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri le• 
rnzım nıli 'llirlliğllrıclc> ı:;öril!Pbillr. iste l{liler hlıalarıncla gösterilen ilk temi. 
nat makbuz veya nıektubile beraber 7-11-!J::S ırnıartcsi gUııU saat 14 bu. 
çukta claimi enC'lirneıırle Lıulunmalulı rlnr. (D) (7i85) 

• • • 
Çocukları Kurtarma Yurduna iti zumu olnn ve bir metresine 20 kuruş 

25 santim bedel tahmin eclilcn 3400 metro Amerllrnn boz! açık ekslltmeyo 
konulmuştur. Niimunesile şartnamc>sl levazım ıııUdUrlll ·ıinde görUlC'blllr. 
İstekliler 24!JO sayılı kanunda yazılı ,·esikn ''O 51 lira G4 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile bera her ~2-11-!l38 sah günli saat 14 bu. 
çul•tn daimi C'DPUmende bulunmalıdulnr. (1) ( 8161) 
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' Beni bir katı1Ic tanr§trrdr!ar, 
Aina cuas:nı çekmiş bir katil. 
Bugün yaşı yetmişe yaklaşan be. 
li bükülmüş ihtiyarın çok hazin 
bir macerası olduğunu da söyle
mişlerdi. 

Evvela şuradan buradan kc
nuştuk. Sonra bana mazisir.den 
bahsetmesini söyledim: 

- Ben unutmak istiyorum, 
dedi. Bunu sormasanız da yeni
den hatırlamasam... Tesadüfün 
garip bir cilvesiyle katil olmuş 
bir insanım .. Senelerce hapisha. 
ne duvarları arasında kanuni ft 

vicdani mahkumiyetlerimi çek. 
tim. Kanunisi, müddeti dolunca 
sona erdi. Fakat ötekisinin hala 
demir pençesi içinde kıvranıy<r 

rum .. 
- Sizin eski hatıralarınızı u

yan<lırarak ıstırabınızı arttlrmak 
istemedim. Dedim. Yalnrz mace. 
ranızdaki hususiyeti ağzınızdan 

·dinlemek arzusunu yenemiyrce -
ğim. Bu itibarla heyecanınız ya. 
tıştıktan sonra anlatırsanız ... 

Tabakasından kalın yap!lmış 

bir cigara çıkarıp ya~tıktan son
ra derin derin düşündü, birkaç 
defa iç çekti... Başladı: 

- İnanmak, kötü ve batıl iti
katlara inanmak. .. ve bunların te. 
siri altında senelerce ana baba 
yurdundan uzak kalmak, sonra 
da katil... 

O zaman henüz yirmi yaşında 
bir gençtim. Babamın tarlasında 
çift sürüp ailemizin geçimine 
yardım ediyordum. Hayat bence 
çok tatlı idi. Zengin olmak, mes
ut bir aile yuvası kurmak birinci 
emelimdi. Ciğara, rakı ağzıma 

k::>ymaJllıştım henüz ... 
Bir gün önüme kattığım öküz. 

lerle sabahleyin erkenden tarla
ya gidiyordum. Yolum çingene· 
lerin kasaba barine kurdukları 

bir çergenin yanından geçiyordu. 
Sabah güneşinin parlattı ğı yolun 
önüne bu kara suratlı çingene ka. 
dmlarınd:ın biri çıktı: 

- Fal bakarım, niyet açarım ..• 
- Falcı ... 
Yoluma devam ediyordum. Sır. 

naştr. Ayaklarımın dibine hemen 
diz çöktil. Yürüdüm. Pantalonu • 
mun paçalarına yapıştı: 

- Delikanlı, on para ver ... Fa! 
bakayım ... Talihini açayım! 

- Tarlaya gidiyorum... Yol 
ver 1 Çingene! ... 

O, dinlemedi, On parayı almak 
için neler söyle.di. Ne diller dö!;-
t 

.. u. 
Oküzler yandaki ye;illiklcre 

başlarını uzattılar ... Ben de yere 
çöktüm: 

- Anhıt bakalım. istiki..ıal ne 
diyor? 

Yerlere serptiği bir avuç fasul
ye, bakla kurul:ırına bir iki kmk 
ayna parçasına baktı: 

- Sen çok zengin olacaksın. 

F A L KURUN'un . ' ' 

Yazan Yekta Ragıp Önen 
~CÇO~ 

Hikayeleri 

j,, 

Ç ~k yaş;:ıyacaksm. Fakat katil o. 
lacaksın. Hem ananı ve babanı 
öldüreceksin. Bu senin kara ya.. 
zındır .... 

Kara karıyı göğsünden ittim, 
yere yuvarladım. O darına dağın 
olan baklaları ile fasulyalarını 

toplarken öküzlerimi övendireli. 
yerek uzaklaştım. 

• * * 
O zaman herkes, fala, niyete i

nanıyordu, On para i~in bin bir 
türlü söz söyliyen böyle ca~il ka
dınların söziine itikat eden vardı. 
O zamanlar nelere inanılmıyor

du ki. .. Tük~rüğü bin derde şifa. 
dır diye derhal hocanın tükürük
lerini ağzına boşalttıran insan ta
nıyordum. 

Tarl<ıda ogün çifti nasıl sür
diim bilmiyordum. Akşam dö. 
nüşte kimseye bir şey söyliyeme
dim. Fakat yatağımda geceyi hiç 
te rahat geçirmedim. Çingene ka 
rısının sözleri her an kulağımda 
çınlıyordu. 

Ertesi gün tanıdığım bir softa. 
ya baş vurdum. Bazı kitaplara 
bakarak talihimi istihraç etti. İs- · 
tikbalim ona göre de karanJıktr. 
Ama yıldızlarımın gökteki yerini 
deği'5tirebilccekti. O zaman bu 
kötü yıldızın esaretinden haias o
lacaktım. Günlerce kendisine gi. 
dip geldim. Okudu, üfledi. Birt:ı. 
kım kağıtları üzerimde günlerce 
t:.şıttı. Neticede bir ç.':)k param• 
aldı. 

Fakat ben müthi~ vicdan azalır 
çekiyı;:-dum. Ana ve babamı öl. 
dürebilmek ihtimali zihnimden 
bir tiirlii sıkmıyordu. Onların hiç 
Lir ~eyden haberleri yck~?J. Yüz
lerine baktıkça fena ihtimali ha· 
tırlr·•or. evd::n clar ka:;1yonhım. 

A rLk kahveye dadanmış. ciga. 
raya alışm ştım. Ifatta rakıya da 

konu~urı;.en onun ~u~ .... . ~ .~deı.ca 

daldığrru görmemiş mi idim? 
· Ve bir gün atıma atladım: 
- Ben d~dim, şehre gidiyo

rum. iki gec,e yokum ı 
••• , • Şehire gitmedim. Uzak. 

\' larda dolaştım. Ve gece yarısı da 

l 
ahır tarafından çiftliğe girdim .. 

. Pencerelere tırmanarak üst kata --...--. 
çıktım. Sofa.da bezir kandili yanı-

t. 1 yordu. Ayağımın ucuna basarak 
ı._, ~ 
!~...:J lıapısı arkasına kadar açık bulu .. 
~·:'· A nan yatak odamızın önüne gel· 

dim. 
Karanlıkta, yatağımda iki . Lişi .. 

nin birbirine sokulmuş bir haldeı 
yattığını gördüm. Bir anda kara 
ihtimaller zihnimde sıralandı• 
yaklaş~. Belimden çektiğim 

_ toplu tabancayı tamamen boşalt.. 
başlamıştım. Neşemi ta:namiyle tım. Sonuncu kurşun patlayıp da 
kaybetmiştim geri döndüğüm zaman sofadaki 

istikbal için çalışamaz olmuş • sönük ışığın ziyası altında karımı 
tum. Kötü telkin iliklerime kadar gözleri dönmüş bir halde üzerir:-e 
işlemişti. Nasıl işlemezdi ki her. atılırken gördüm: 
kes fala, niyete itikat ediyordu. - Ne yaptın. Ananla babanı 
Yaşını başını almış insanların İ· ~dürdün? 

nanışlarını görünce henüz 20 ya- Tabancamı ağzıma dayay:p sık 
şmdaki bir gencin de batıl bir tım. Fakat içinde kurşun kalma. 
zihniyete kurban gideceği mu • mıştı. Sonrasını bilmiyorum. 
hakkaktı? Netekim öyle oldu. • * * 

Annemle babamın katili olmak. 
Bu ihtimal beni yakıp kavuru
yordu. B:.ı facia· olabilir mi idi? 
Ne bileyim belki... Sarhoş olun. 
ca bir kaza işliyebilirdinı. 

Gij.nlerce ıstırap çektim ve uir 
gün tarlaya gideceğimi söyliye -
rek evden çıktım. Tarlaya giden 
yclda düşiinerek ilerle<lim Ye a
yaklarım tarlaya giden patika}•a 
sapmadı. Başka şehirlere giden 
yola devam ettim: 

Ana ve babamı öldürebilmek 
ihtimalinin bir gün vukuun:.ı ön. 
lemek için en iyi çareyi bu yuva. 
dan uzaklaşmakta bulmuştum. 
Onların yanından kaçınca ne. 

ler yapmadrJll. Nerelerde çalı'i -
madım. Bunları anlatmak uzun ... 
Fakat on beş sene sonra çek u
zak bir j·erde zengin bir çiftlik 
sahibinin ortağı olmuştum. Yanı. 
na hizmetkar olarak girdiğim bu 
adamın kızını almak suretiyk ... 

Ailemi bu kadar uzun mii~det 
zarfında bir kere arayıp sorma. 
dım. Zengin olmuştum. Çift1iğin 

bütün işlerine ben bakıyordum. 
Çünkü hem damat ve hem de or. 
taktım. Bir giin aklıma şöyle bir 
ihtimal geldi: 

Hizmetkarlıktan yetişme bir 
adamla evlenen kadın kocasına 

s2dık olabilir mi? Acaba karınım 
çif~likt~ki genç hizmetkarlar.dan 
biri ile bir m;ıcerası var mı idi? 
Bir gün karımın böyle bir ~ençle 

Karımdan öğrendim: 

- Ben çiftlikten ayrılmca biri. 
kadın diğeri erkek iki ihtiyar gel 
miş ... Oğullarının burada clduğu .. 
nu haber aldıkl;nnı söylemi!'!ler~ 
Kanınla görüşmüşler .. O, evvela 
söyledikleri sözlere inanmamış ..• 1 

Anam şeyle demiş: , 
- Vücudunda ancak senin bi .. 

Jeceğin bir yanık yeri söylen~m 
inanır mısın ! 

Karım, inanırım demiş. Anam 
söylemiş. Her iki taraf birbirile 
sarmaş dolaş olmuşlar... Karını 

kendilerini yedirmiş, içirmiş. Ge. 
ce de kendisi başka bir odaya çe. 
kilmiş .. Bizim yatağa bu iki ihti• 
yarı yatır:nış ... 

Ötesi rnalCım. 

... Işte oğlum. Bir katilin mı:.f.' 

cerası ... Ben o şom ağızlr çinge~ 
r.enin, paramı almak için onuıı

talih ve istikbal keşiflerini tasciilc 
lcyen softanın sözlerinin tesiri 
altında kalmış olmasaydım, ba§r...' 
ma belki bu fe15ket gel:niyecek; 
t .' . ı. 

İyi telkin, iyi tesir, batıla, ni.. 
yete, fala. talih keşiflerine ina~ 
mamak ... Bu benim çağırr.da yok..' 
tu. Ben bir kötü devrin kurbanı 
oldum. Şimdi çoluksuz, çocuksuzJ 
birkaç kuruşla intirap çekerek! 
yaşıy'.'.:rum. Allah taksiratımı af.J 
fetsin ! 
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Genç san'atkarın 
gururu 

Yazaıı: SAUHı t .. K l'En 

Sanatkann gençlik devrinde 1 
dünyayı bir ayna sanması ve b~ 
aynada daima kendini heybetli 
bir le1'ha halinde seyretmesini 
tence tabii görmelidir. Sanatk!i 
rın gençlik ·~ağı ekseriya kendin. 
den eV'lelkilcri inkar ve kendisini~ 
anlatmakla geçer. · 

Sanatkinn bu heybetli ,gururu. 
kendi!ll dünyanın merkez siltleti 
tel 1kl..J etmesi yüzde ,Yfi.ı kaliteli, 
cir :ı bir sanatkinn yetişmesi 

lçi :ı. şart değildir. Sanatkirm gu.. 
fll :"lt, azameti, dünyayı kendisi 
h;. · :etmiş gibi görünmesi, sanat 

er ·inin doğrJdan doğruya ~ebe· 
b: . eğildir. Hattii her ·sanatkar. 

'1eti. ve gururu gölgesinde 
ı eserler mutlaka gU.ıel ol. 
vasfını da kuamnazlar. Fa· 

t ı;anatlrarm doğuJu, meydana 
• -{ •, eserinin üstün 'bir hüviyet 

i olması ancak büyük müca. 
dt ı _' :rin, inWlarm, tesirlerin, 
n · Jan kaldmlması ile mümkUn 
.J, ıilir. 

l ins sanatkar .ancak tek olan, 
Y<' ı .!'dplerini ufer meydanında 
f( ı :!'l insandır. Bu hüriycti ile 

ı ·; kahramandır, ,Şürin hüviye. 
tin ~ olduğu gibi pirin benlip 
de :Ji ı· ıstıfa'mn harikulide nü
mv1e.:.idir. 

ırnyiik .rekabet meydanında 

siy<- tinf bqkalanmn tesirin. 
IJ.cr, kı·ttaraıı muDda gurur ft 
~r oct şeklinde bir benlik tqek-

1 

kü" et ı:-'~si güç deiiJdir. Pımlk, ' 
her ':nl ·Ja uyan ruhlardan aanat-' 
'L<' • • • A-ğm ,:-LA-: 
&ilr Ut ..-etiniJı uu~Ha ~ 

yok· ur. 
B ö y 1 ~ bir ruh tan ancak taklit. , 

~· b.t"!l ·:ılaruım telkini ile hare.' 
~t e ~k n ve phsiyethıi buJaım. 
:yan k;:. _·~k~erJcr m~ phr. 
Bu k~ ·akter ıwıatkir ruhunu 
:Ulkedcmez. :Sanatlimı gençlik ,. . 
·.-ğında yalnız kendini görmesi, 

E
ndinden batlcumı tanımaması 
b~ ~.ımdan c1a dalalete yol aça. 

ir .,: e .sanatlinn ô1ümünü ha
b-lar. 
J~er. li kendisine gömülen, kendi 

1~i :ıri .! kalan :sanat~ bir ''°'Ye.. 
teı n , gerçekten mümeıl6ili olma
dıl.t;.\ kurumaya, bir mumya ol. 
~ ;,, mahkUmdur, Sanatkirı ye
\İ§ ' İr -n §artlar içinde bu tehlike. 
~ıı ı1c birçok kurbanlarını mab-

'01 nuş istidatmr halinde bol bol 
tan;nz. 

Gerçekten bir aanat1drın değ. 
~sı için bir hayli mahvolmu~ is
tidatların gübrch"k: ·vazüesini gör. 
dtelert mruridir. 

SADRI ERTEM 

a - 11tmUN'nn tJıA VESİ 

~·a~ı.-pı-ı IX 

peçe ve yaşmak 
merakı 

sün k,emanı 
81,r cenaze teçhi
zat mağazasında 

hol ondu 

Fesuphanallah... Şu resimler
den hcle bir tanesine bakınca, 

prkın eski ya§rnikh kadınlan bfl 
tıra gelmiyor .mu? •• Evet; tiken
disi!. .. Fakat bunu bugünlrii ,garp 
kadınlannın kull:ındığmı dÜfÜO. 
dükçe ,hayretten hayrete ,düpnek 
ten kendinizi alamıyonıunt1% 'l •• 

Biz bugüne kadar garbin fay
dalı yeniliklerine ; ilmi, :içtimai 
terakkilerine kıymet vermifken 
onları prabettcn garabete dilfe
rek prkııı çUriimiiı idetlerini 
kopya ctmelcle mcıgul gördükçe, 
bir b:ümna garbe karp ·itimadı

mız sarllhyor. 
Bırakın ki aon devreler içinde 

ıarp Wkelcri adiyle anılan bir. 
parçacık dünya yolunu çoktan 
tafttDUf, zekhım, ddıa1DU me. 
deniyeti yükseltmekten %iyade 
ortadan 'kaldmnağa - hiç olmu 
• itibardan diifllrmele - Ar

rettifini gösteren bir istikamet
te dofrubmıt gıDidir. 

Son gelen ecnebi ıuetelcrin
den kestiğim 'fe bu&ünkil Avru. 
pa kadm1armdan çoğunun bl. 
lanmağa bagladıklan peçe 'fC 

raJID8k taklidini gösteren yuka
nki reaiınlere baktı'kça bu diifün
celer kendiliğinden insannı aklı-
112. doiuy«; bir nevi yeise kap?.. 
byonunuz. 

Hiç ıüpbe yok ki garpli kadın. 
Jar bu tWıaf kıyafetle eski §1.rk 

antikalığınm ayni derecede tuhaf 
olan macerasını yapmak fikrin
de değildirler. Çünkü o macera 
gerçekten gari.P ve bir hayli acı 
idi. Maskeli bir hayat yapruyor
du. Bununla beraber, "maskeler 
apğı 1,, denildi,ği gün, şarktaki 

kadın nem - bu tabirin ilham 
,ettiği f lipheli hüviyetle asll 
ilgiıi olınıyan tertemiz bir yüz 
meyöana koydu. Ve o günden beri 
o tertemiz yüzün iffetine - ,de• 
ığil peçe ve yapna'ktan ibaret tu. 
tulur bir kartlu - ufacık bir 

manevi 'leke bile sürmeme:C i~ 
gözünü dört açmış bakıyor. 

.şu halde garp kadmıı:ın uma.. 
·cı Jahklı çirkin yüz örtüsü ne di· 
ye vücut bulınuıtur? Garpli mu
hayyilenin, yaratıcı kabiliyetin 
gitgide bir çıbi>aıa gire«& b
ilar kendini yorup eritmesinden 
biaıl olan bir apıldık brpmıda 
bulunuyonu; zanmndayım. •• Y11-
rin'1 kapamak - bilhaua göz. 
leri açık bırakmak suretiyle - o 
nefis ruh ayn.asmm her yaıunı tt
ceuüaleri ta1ırik edecek bir Ja
yafete bilriimek, bop harcL::.n 
bir .zckbm müziç aendeleyi§leri
D.i ifadeden bafb neyi geatcri.. 
yor? 

Gözler! •• Eski •"prk tesettürü,, 
nllıı koyu taauUbmıda bile r-:z:. 
Jcr meydaDc1a 1ıaUıldıkça, ri. 
cudüıı hedaanci yaıum ·tirtmek 
ftya çelik bir mb içinde ... 
Jamak a)'Di derecede bOf Te fay
duız bir konmma gayretiydi. 

40 yıl evvel Amerikada Al
forda Vil kasabasındaki bir ccna .. 
ze techiz.at mağazasma ,gelen bir. 
ihtiyar öldükten ..ua ibu ımap. 

za maıif etiylc techiz ·cdilınaini 

ileri aürcrck ma&aza :c~-:·i:~ ile 
Pazarlığa girİfmift:İr. e:r ,;o-cı ~ 
Wu Ye bir 'eüi kem•nmcJan ·~ 

da dünyada bir :metcliğf bulun.. 
machğnu tıöyliyen ih~yar. mağa• 

za -.bibi ile uyuımlJIW. lhtiya( 
ölmiiJ, mağua sahibi eski ıkcma. 
ru tavamn bir 'ltöfcsine atmlftır• 
Aradan kırk yıl ,geçtikten 'soma 

kcma.m ,altı çüriimiit - baJde 
bulmuflar ft 'Cincinati'dcki mu-
siki ileti tamirhaneaine •crmit· 
lcr. Kemanın kı.1mdini mlayaıı 

tamUhane Ahibi bu aJd 'kem&. 
Da kup 500 ·dolar ft iki yeni 
keman nimeği tdlif 1etımF, ' 

Baki :keman 'sahipleri bu te& .. 
liften ıüphelaıerelc ,mütcha-• 

lara ~- Jluai.ki mll 
tehasmaları eski kemanın Gzerin
c1e ''ADtoayo Stradivuyüs .Fna· 
cooe 515 .Faciet Anno 1727~ 

dlmlcsiııin ,yazdı olduimm ıare. 
rek kemanın mqhur ltal:PD mıL 
Stlrjpnaaı Stıadiftryiiae :ait oJ.. 
doğunu hayretle anlmvPnbr, . 

Göslu !_ Bir Y&cudüıı tekli ile 
beraber hn.iyctini bütün arzula..• • 

riyle çizmefe, aöylemeğe lifi eni 

Kam tasfiye 

aydınlık lnba... ma: 
Garpli bdınlann yüilerinoe - Nasıl? G6nıı1e iki limOB 

görülen bu garip örtülcriıı ideal· yersiniz. ha! Neye! 
ı..1: A -.-..:L...1-~ • 1 fea.»t iMDi!;& AW1&&& esrarcngız 1 - Vücudu UmisJer ,cJe (ımD 

teıldllt .. Ku - KlUb - Klan,, m,' için! 
gözleri delik aiyah lnıkuletelcrin- 1 _ 'Temizler mi? 
de görülür. Acaba bu moda git
tikçe o hale girecek midirl?-

Bir izaha göre bu iki delikli 
surat perdeleri, "gaz maskeleri., 
ndcn ilham alınarak icat 'edil.. 

-Evet! 
- E. yiiziin1izll e)qite eklite 

limon yiyecek Jel'de benim gibi ; 
haftada iki defa banyo etaeni•f ~ 

mit-.. Tamam; bir o kaldıydı!..---------- --
Fakat gaz maskeleri de peçe ve 
yqmak kadar korkunç birer w
%iyetin üadcsidir. Her ilcisi de 
hürriyete kilit vurur. Ama garpli 
bdmlar, ibunu moda diye kulla. 
nıyorlanruJ. Modanın da bu tar
n, hiç §Üphesiz bir esarettir. 
Şuna memnun olalım Jd,, mem

leketimizde, garp byaf et moda. 
lanndan hethan2i birinin raf bet 

gördüğünü kabul etsek bile bu 
çirkin, delikli pcrdclcr ·- türUl 
biçimlere girınif olsa ,da - asil· 
yer bulamıyacaktır. Zira 'biz de 
o mütbiJ m§nuızlığm bir de kl· 
bus kadar ağır hltmuı vardır., 

Garpli kadınlar iae, bununla, aa. 
dece gülünç oluyorlar. 

HIKttiET MONIR 

(iistarnfı 12 incide) 
Fakat, kaçmanın imkanı yok. 

tur. Ne kadar geriye çeicilirse 
katilin eli o ktıdar çabuk yakla
şaca,tır. 

Biran sonra Petcr arka üstü 
yere yuvarlanmıştır. Ivan da, e. 
)indeki balta kardeşinin lıaşını 

parçalıyarak göğsüne bat::ıış bir 
halde, onun üzerine kapanmış. 

tır ... 

1van, i§lediği cinayetin ağırlı
ğı altında bir müddet kalkamı. 
yor. Şimdi onun gözleri deh~etlc 
açılmış, yanında ve bir yığın kan
lı et külçesi halinde yatan kar. 
de§ine bakıyor ... Peter öldü ... Fa. 
kat, 1van ondan kurtulabildi mi? 
Hayır... Bunun için, baltayı ko· 
luna indirmesi lazımdı... Talih 
onları elele venniJti. Birbirine 
'c!ü}man kesildikleri hal~, biri 
"diğerini öldürdüğü halde ayrıla
mıyorlar ... 

O akıam, bir cesedi kolundan 
tutmuş sürükliyen adamın ka7a· 
baya girdiğini gören ahali deh
oet içinde kalıyor ve bir elinde 
balta, bir elinde kanlar içindeki 
ceset, gözleri yuvasından fKla
DllJ bir halde aendeliye ıendeli.. 
ye yürüyen bu katilin önünden 
herkes haykırarak kaçışıyor .. 

tvan, eve bu vuiydte giriyor 

ve babasına, kardeşinin sUrüklc. 
diği cesedini göstererek: 

- Kaza oldu, diyor. Balta 
yanlışlıkla Peterin üzerine düş· 
tü ... Zavallı kardeşim ... Öldü ... 

Duyanlar: 
- Zaten bunun bir gUn böyle 

olacağı muhakkaktı, diyorlar ... 
Hi~ iki yapışık kardeı beraber 
odun kesebilirler mi?! ... 

•• • • 
lvan, ufak bir ameliyatla kar. 

detinin cesedinden ayrılmıştı. 

Şimdi iki kolunu da istediği gi
bi sallaya sallaya gezebilen bir 
adam olmuştu ... Hildil .•. İstedi. 

ği ~ı alabilirdi ... 

Bundan sonra karde§ katilinin 
ilk işi Atinaya gitmek oluyor. 
Orada Mis Mary Greenleaf'i a. 
rıyor. Buluyor. Ara.dan seneler 
geçmiı olmasına rağmen kendi
sini unutmadığını, çünkü çok 
sevdiğini söylüyor ve izdivaç 
teklif ediyor. 

İngiliz kızı senelerce evvel 
onların getirdiği çiçekleri alır. 

ken yaptığı gibi yine bir gülüm
seme ile mukabelede bulunuyor 
ve: 

- Peki, diyor ... 
1vanla Mary evlenip Sırbista. 

na geliyorlar. Fakat yapıpk kat. 
deflerin sağ kalanı mesut mu-

dur? Hayır, gözlerinin önünde 
daima kardeşinin hayalini görü. 
yor. tvan, yeni bir Kabildir: A
demin bu katil oğlu, kardeşi Ha. 
bili öldürdükten sonra daima 
r.asıl onun hayalini görerek v!c· 
dan babı için~ yaşadıysa Ivan 
da ayni şekilde bu türlü bu ha -
yalden kurtulamıyor. 

Bir gece Mary lvanın çığlık· 
lan ile uyanıyor. Adam yatak. 
tan fırlamıı, kollarını dehşet i
çinde kald~rmıı: 

- Gelme 1 Gelme 1 Öldürme 
beni 1 Bırak . elinden baltayı! diye 
bağırmaktadır. 

Zavallı kadın, kocasının deli 
olduğuna hükmediyor ve çığlık 
çığlığa sokağa fırlıyor •.. 

Mahalleli ayağa kalkıyor ve 
lvarun kabuslu bir ruya gördüğü 
zannedilerelc o geceki hadlse bu. 
nunla kapanıyor. 

Fakat bu kabuslar devam et -
mektedir ve nihayet bir facia 
ile neticeleniyor; 

O gece, tvan karısı ile beraber 
yine yatağa korka korka girmiş. 
tiı. Çünkü, lamba söndükten 
sonra her gece gözlerinin önün
de kardeşinin hayali canlanmak. 
ta ve elinde bir balta ile onun 
üzerine yürümektedir. 

Gece yarısına doğru kadın, yi-

ne İvanm çığlıkları ile yanıyor. 
Fakat bu sefer odada yalnız ,ko. 
cası yoktur. Bir elinde bir balta, 
d;ğer elinden kanlar akan bir 
a<!am karşılarınoa duruyor. J. 
van, bunun karşıSJnda geri geri 
giderek duvarın dibine siniyor 
ve orada kaskatı olarak serilip 
kalıyor ... 

Bundan sonra eli baltalı adaır 
kadının üzerine doğru yürüyoı 

ve baltasını kald.rarak olanca 
h..zı ile indiriyor. Kadın, bir çığ. 
lık atıp karyclanın dibine seri
liyor ... 

Ertesi sabah ikisinin de oda. 
!arından çıkmadığını görenler 
kapıyı açıp girdikleri zaman f. 
vanı ölmüş, kansını da bayğın 

buluyorlar. 

Kadın kendine geldikten son
r~ sağ kolunu lapırdatamaz olu
yor ve yanındakilere : 

- Baltayı bu koluma indire. 
cekti, diyor. Fakat ben tam vak· 
tinde geri çekildim ve yalnız bal 
tanın sapı koluma çarptı ... 

O günden soııra Mary sakat 
kalmış ve 'köyde bir efsane do. 
!aşmaya başlamıştır: 

Peterin rubu bir gece ,kendi
sini kazaen öldüren kardeşinin 

odasına girerek onu öldürdü, ka. 
namı da çarptı ... 

Kayser Vilhlmin hayatı 
(Bap 5 incide) 

ile beraber içer. Diğer misafirlerin çayı da 
odalarına götürülür. 
Yazın ekseri günler öğleden sonra civar~ 

daki köylere gider. Dolaşır. Kendisini 
köylüler daima hürmetle selfunJarlar. Ek· 
seriya otomobilleri durdurttukları ve ken· 
disile görüşmek istedikleri olur. 

Büyük babam çayla nk~ yemeği a
rasındaki vaktini çalışma odasında geçi· 
rir. Burası şatonun bir kulesindedir. Çok 
sakin ve sessiz bir yerdir, kimsenin ken· 

1 disini rahatsız etmesine imkan yoktur. 

' Bir aile reisi sıfatile, kendisini, çocuk
' Jannı ve torunlarını alakadar eden mese
\ ıelerle meşgul olur. Kitaplarla ve kendi· 
sine eski günleri hatırlatan eşyalarla dolu 
olan bu odada büyük hahamın yanında 
çok mesut saatler geçirmişimdir. 

Amerikaya gideceğim zaman kendisin· 
öen ayrılırken o odada söylediği sözleri 
hiç unutmam: 

;,_ Güle güle git, oğlum, dedi. Böyle 
bir seyahati yapabileceğin için ne bahti· 
ya~ın ! Ben buna kendim muvaffak oıa
m;ldım. Fakat size imkan· verdiğim için 

mesuaum ... tsence Dır genç için en bil· 
yük tahcıil ve terbiye seyahattir.,. 

Eski Kayzer arkeoloji tetkikatile uğra
§ır. Çok sevdiği bu ilim üzerindeki çalış
malarile gene bu kuledeki odasında baş
başa kalır. Bir sene dünyanın en meşhur 
arkeologlarından altı, yedisini şatoya 

çağırmış ve bir halta misafir etmi~ti. 

Akşam yemeğini saat 8 de yer. Fakat 
büyük babam daima sofraya herk~ten 

beş dakika sonra gelir. Çünkü, yemek sa
lonuna giden koridorda büyük bir askeri 
harita vardır; geçerken onun önünde du
rur. Haritanın üzerinde kınnın ve mavi 
iğneler saplarumştır. O günkü gazetelerin 
Çin ve İspanyadaki muharebeler hakkın· 
da verdii:ri rnalfunata göre, bu iğnelerin 
yerlerini değiştirir. Bunlar, her iki tara· 
fm askerlerini gösteren işaretlerdir .. 

Yemekten sonra tekrar kütüphane sa· 
lonuna gidilir. Burada kısa bir müddet 
otu-ulup konu~ulduktan sonra büyük ba
bam. yuvarlak bir masanın başındaki 
koltuğuna geçer. Belki bir günlük haya· 
bnm en mühim kısmı o dakikadarhr. Kol 
tuğa oturduktan sonra eline bir kitap \'e-

} a gazete alır ve yüksek sesle okumaya 
başlar. Masanın etrafında başka koltuk· 
lar vardır, di~erleri de onlara geçer otu
rurlar ve dinlerler. 

Rüvük hahamm okudu~ ek~va o ~
bah gazetelerde veya mecmualarda işaret 
ettiği bir yazıdır. İngilizce '"Y3 fransızca 
ise okuduk1anm cümle cümle derhal ter· 
cüme ederek okur ve dinliyenler yazının 
almanca oldulunu zannederler. 

Bundan sonra mütalcanın edebi .kısmı 
başlar. Bu eserler arasında okudukları 
çok muhteliftir. Bazan felsefi bir eser o
kur, bazan da bir polis hik~yesi .. 

Eğer ilmi bir eserse, herkesin anlaya· 
bilmesi için. yavaş yavaş ve kelimelere 
dikkat ederek okur. Romansa - en 
fnz1a SC\"diği, tarihi romanlardır -
hareketlcrilc kitaptaki k:ıhramanları 

adeta temsil eder. 

Okuma faslı bir buçuk, iki saat. 
hatta hazan daha fazla sürer. Hepimiz 
vaktin hi~ geçmemesini isteriz. Fakat, 
vakit gcli::Jc.c büyük babnm kalkar ve 
hcpimi?.e rnhat bir gece temenni ede
rek avrıltr. 
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Yanhş ta olsa 
tanınmak zevkı 
İnsanın kendi tabiatini ona bu

na tanıttırması güç bir şeydir 
ama, tanıttıktan sonra da bir ra
hat edersiniz ki... Sonra kendini. 
zi mühimce bir adam gibi hisse
derek az çok gururunuz da okşa. 
ruyor. Gelişi güzel verilmiş bir 
hüküm dolayısiyle yanlış tanın. 

dığmızı farzetsek bile, o yanlış 
yolda dahi size itibar e<li\mesi 

Kadın tuvaletleri 
E SKİDEN, kadın ruhu bir 

muammadır... derlerdi. 
Şimdi ruhlar basitleşti; çehre • 
1er, çizgiler manalaşmıya baş

ladı ... 

ayrıca bir zevktir. 

Bir gün akşam yemeğinin ar
dından bir arkadaşın teşvikiyle 

iki samsı baklava yemek gafle
tine düşmüştüm. Boğazıma tatlı 
sıvanmış gibi idi. Kalın kal n ko
nuşuyordum yüreğim eziliyor. 
du. Bir sade kahve için can atı

yordum. 

Bir patiseriye girdim. Har.~ ~u 
sarı boyalı saçlı, 'kolu çantalı, her 
kesin nabzına göre şerbet ver
mesini bilen madarr:aların hizmc t 
ettiği patisederden birine ... Kol
tuklardan en rahatını seçmişim. 
Pek şatafatlı bir çalımla oturmu. 
şum. Ve bana hizmet eden kadt
na öyle bir tık nefes p:?.tron '.is
lfibiyle: "Sa.de kahve!,. demişim 
ki, kadın: ''Başüstüne !,, <liyere"k 
lüzumsuz iki reverans dah"'. yap
tıktan sonra kahve ocağ na :ıe
kildiği vakit, o ycrgun halimden 
ben bile bir azamet payı çıkarma. 

ğa heveslenmiştim. 

Sade kahve geldi. 
Fakat yalnız o gece mi? 

Ertesi gece, daha ertesi gece 
ve daha ertesi gece... H ülasa o-

, raya ne vakit gitsem, hizmet e
"den kadın derhal kahve ocağına 
seğirtiyor ve ihtimal kendi ken

dine: 
- ·İşte bizim kalantur müştc· 

rimiz geldi .diyor. Bu adam sa,le 
kahveden başka bir şey içmez. 
Kendisine hele bir şekerli kahve 
vermeğe kalkınız. Alimallah or. 
talığı altüst eder. öyle kalantur, 
tabiati malum, devamlı bir müş
terimizdir o ... Bir sade kahve ya· 
pınız ! (Sonra yine içinden:) Ne J 

Bir jü biletle, bana. Ferda is • 
minde güzel bir kadın tanıttı .. 
lar. Ta:ııttılar ama, onu şimdi 

bir yerde görsem tanımam. Kaç 
kere sokakta karşı karşıya gel
dim. 

- Beni tanıyamadınız mı. 

doktor bey! .. 
Sima, hi~ yabancı değil, fa -

kat nerede gerdümdü yarabbi?. 
Bön bön yüzüne bakarken bir 

kahkaha atar; 
- Canım ben Ferda değil 

miyim? derdi. 
- İlahi Ferda Hanım .. Bu • 

:ıayacak yaşta da değilim ama 
nedense birden bire tanıyama
dım. Galiba biraz değişmişsin. 
Yani güzelleşmişsin demek is
terim ... 

Gururla güldü. 
Halbuki değişen, kendisi de

ğil, rengi, jestleri, çizgileri. .. 
Benim tanıdığım Renda, kır -
mızı dudakh, kuyruğu yuka -
rıya kalkık uzu.1ca kaşlıydı. 

Buna bakıyorum, kaşları gü • 
dükleşmiş, s:ı.rıhk illetine tu -
tulmuş gibi, dudakları solmuş, 
turunculaşmış! .. 

Üç gün evvel tramvayda rast. 
geldim. 

- Galiba gene tanıyamadı 
nız! .. 

Dedi. 

Gözlerimin içine müstehzi 
müstehzi baktı. Dikkat ettim . 
pek yakından ta:ııdığım bir 
çehre, fakat kim? Tanıyama -
dım desem, ayıp olacak. 

- Aaa .. dedim. Hiç tanımaz 
olur muyum? .. 

istediğini önceden kestirip kendi_----------------

sini taciz etmemekliğim kim bi· 
lir ne kadar hoşuna gidiyor. O 
yüzdendir ki, g:.derken daima 
başkalarından fazla bahşiş bıra. 
kıyor. Belli ki kalantur bir adam. 
Dünya görmüş ve keyif ehli. •. 
Doğrusu ben de hhve hizmetkar 
hğın•n bütün esrarını elde etmiş, 
insan sarrafı olmu~ bir kadınım 
ya ... 

Bu sabit dü~ün-;elerin ardın· 

"dan yine acr kahveyi sunuyor ve 

ben bir hususiyetime hürmet e
diliyor diye o koyu, mezarlık gi-

bi kokan karanlık suyu yutkuna 
yutkuna mideye indiriyorum. 

Yutkuna yunkuna indiriyorum 
ama, bir bakıma gururum da ok_ 
şanşyor. İtiyatlarımın - velev 
yanlış anlaşılmış dahi olsa -
başkaları tarafından gördüğü iti
bara adeta kendi ağzım sulanı
yor. Ve cakaya kurban gitmiş o. 
lan zevkime yüzüncü bir ricada 
bulunarak; 

- Hazırlan, diyorum. Sade 
kahveniz ge1iy::r. 

HiKMET MONIR 

Yazan: 
Dr. Cemil Süleyman 

Şeytan kız, beni terletmek 
istiyordu: 

- Kimim, bakayım? .. Söyle 
yiniz. 

- Şey .. Matmazel Sonya ... 
Fesuphanallah, ne kadar da 

benziyordu!.. 
- Ne dediniz, ne dedbiz? .. 

Matmazel Sonya da kim olu -
yor? 
Kulağımın dibine eğilerek bir 

kahkaha attı: 
- Ah bunak doktor, Ferda, 

Ferda ... 

Kanter içinde kaldım. Fer -
dayı ben nasıl tanıyabilirdim. 
Kirpikleri uzaır..ış, yukarıya 

kıvrılmış, göz çukurları mavi
ye boyanmış. bakışlar füsunkar 
bir deri:ılik almış; dudakların 

kuyruğuna bir çizgi çekilmiş; 

ağız biraz büyütülmüş ... 
Kızdım: 

- Sen çok oluyorsun ama .. 
dedim. Bir daha yüzünü gözü · 
nü temiz bir el beziyle sil de 
öyle karşıma çık ... 

Tramvay halkı bize gülüyor

du. 
- Peki, dedim. Anlıyorum ... 

Güzel boyanıyor::::un, her ~~yi 
kendine yaraştırıyorsun, fakat 
şu turuncu dudaklar :ıe olu · 
yor? Tuvalette sanat, orijinali
teyi taklit etmek, güzel ve ateş
li kadının sırrını sezebilmektir. 
Turuncu renk ne ifade eder? 
Bunu bir türlü aklım almıyor. 
canlılık desem. değil.. O, karme· 
ni:'ı, lak dö garansm hakkıdır. 
Hassasiyet desem, hiç değil.. 

Kırmızıyı hafif mavi ile göl -
gelendirmelidir. Genç ve yaşlı 
birGok erkeklere sordum. Böyle 
sarıya bakar turuncu, hasta 
bünyenin, zayıf karakterin 
sembolüdür, diyorlar. Her hal · 
de ben, yanlış duymuyorum. 
Erkek g özüyle bakıyorum. on · 
lar gibi seziyorum. 

- Fakat moda zevki var . 
onu u:ıutuyorsunuz. O da Io:adı
nın hakkı değil mi? 

- Siz moda nedir, bilir rni:+ 
niz? 

- Belki bilmeyiz .. O. bfr ltl
sımdır .. Aı•kasından sürüı,:::ni· 

riz ... 

- Bak, şimdi doğru söyledin . 
Hakikaten o, bir tılsımdır, sizi 
sihirler; kocasına büyü yapan 
çirki:ı bir kadın gibi, iradeleri -
nizi avucunun içinde tutar. Ka
dınlık alemi gaflet içindedir; 
nereye gittiğinin ü::.r':ında değil 
dir. Ah .. Siz onun sırrı:ı1 bilse
niz, dünya çirkinlerinin sizi de 
kendilerine benzetmek için, bir 
ellerinde fırça, öbür elleri::ıde 

boya kutusu, c:ehrenizin üstün
de ne oyunlar, ne maskaralık -
lar yapıyorlar? Ona vakıf olsa
nız. hiç o ipek saçlarınızı ke -
ser, kaşlarınızı yolar, hilkatin 
yarattığı güzelliğe kıyar mıydı

;11z! .. 

• • * 

B ÜYÜK ııarbin sonunda, 
Vra.:.gel ordusuyla birlik

te !stanbula kesilr saçlı Rus 
kadınları gelmişleıdi. Bu zaval· 
lılar, Rusyada aç kalarak, saç • 
!arını kuvaförlere satmıya mer
bur olan sefil bir zümre idi. 
I'akat kadınlık alemi buna. r..u~ 
modası dedi. Makası aldı, kendi 

saçlarını kendi eliyle kesti. Bu, 
çirki:ıin, güzelden intikamına 

ne canlı bir nümunedir! Fakat 
kadın dünyası. bu faciayı sez -
miyor, çirkinin tahakkümü al -

tında, cansız bir manken gibi. 
hareket ettiğini:ı farkında de • 
ğil gibi görünüyor. 

Samur ka~lı güzel kadının, 

kaşlarını yolmak, aklına " gelir 
miydi ? Ona. kaşları dö}ctik, u -

yuz, çirkin ilham verdi. Zara -
fct, inceliktedir .. dedi. Cım hızı 

• 
uzattı, cinayeti lemaea etmek 
için karşıya çekildi! '.. 

* ... • 
y AIDIAK. matlaşmak, de ., 

rileri nasır bağl~mak, 

rengini, yumu~akhğını, ince ve 
güzel kadmlrğmı kaybetmek de
mektir. 

Hiç zeki çirkın, kendisindeı. 
üstüne tahammül eder mi? Kar
~ısındukinin genc:liğini. gUzelli· 
ği:ıi elinden almak, om.ı az çok 
kendi ayarına indirebilmek için 
ne yaparsa yapacalc, bin hile 
bin des ise kullana<"ak. moda ... 
diyecek. modern güzellik diye 
a'dmı çelece:c. c::irkinli3in kuy ·
ruğu::a bin renl:le kuma-$fa.7l, 

(Devamı 10 uncuda) 

.l~ - ({f'T'l''°'··- tT t .... · I 



-t"" 
> < 
rrı 
uı -
* 

• 
* 
* 

---

W"I :>;' 

~~ 
::t O" .. o -o. 

F 
Cf.l 
o 
::ı ... 
Sil ... 
rD 
il';"' ., 
Sil .... 
9 
rD 

'< 
c:ı.. 
DJ 
::ı 
111 

2' - · "< 
Q.) 

N -

<T' 
r+ 

•• 

LJ 

130 ZINDANCI KAPTAN 
1 

mış, ateş etmeğo başlamışlardı. Yu-
• - ,. sufun adamları tehlikeli bir vaziyet. .......... .... ··- .., 

te idllcr. Fakat hiçbiri yılmıyor, ile. --rl atıhyordu. 
ı: KÖr Kaptan, kayaların arasında -· atından atıryarak bir elinde piştov, 

bir-eiinde hançer koşmağa başladı. ....... 
Gözlerinden uyku akan, şaşkın bir -bnlde ateş etroeğe hazırlanan bir 

.. ..4 
haydudu siH\h kullanmadan bir tek-
m e ile · yere yıktı. Zavallı adam, iti. 
dalini muhafaza edememiş, kayalı -
ğm sahile uzayan kısmına yuvarla. 
narak parçalanmıştı. 

Yusuf, haydut Don Pedroyu tanı. 
mamakla beraber onu arıyordu. Hay 
dut reisini öldUrmek. ele geçirdikten 
sonra da oğlunu kurtarmak azminde 
idi. Don Pedronun, ümidi kalmayın-, 
ca o!luna bir fenalık yapması muh. 
temeldi. 

1 ile haydudu tepelediği esnada bi
raz ilerde. bir kaya yığının arasında 
iki kişi gördü. Biri emir veriyordu: 

- Çabuk herkes uyan sın.. Atları 

hazrrlaym .. 
Yusuf, bunun Don Pedro olduğu. 

nu tahmin ederek do;ruldu. Silahı 

tam göğsüne uzatarak: 
- Kımıldanma yoksa ateş ederim, 

diye bağırdr. 
Don Pedro. başım kaldırdı. KUçtik 

bir hareketi kendisini mah•edebilir. 
dl. 

Kör Kaptan, silrthrnı karı;nsındakl 
ndamm göğstlndcn nyırmryarak iler~ 
lemd~e başlamı~tr. Yambaşında hl r 
Bil~hın gürllycn sesi ile beraber sen. 
deledi. Kayalıkların arasında yere 
serildi. 

Yusu t yaralanmıştı. Fakat dUş -
mesi lic beraber kalkması bir oldu. 
Haydut rAisi ne, kP.ndlni bir kaya ko. 
vunun içine atmıştı. Kör Kaptan. ar. 
kasmdan vahşi bir kurt gibi saldır-

dı. Bir saniye sonra o da mağaranın 
kapısı önilnde idi. !çeri gireceği es. 
nada hançerini göğsüne saplamak is. 

·uyen bir elin gölgesi gözUnün önlin. 
de belirdi. Yusuf şiddetli hançer 
darbesinden kendini yere atmakla 
kurtardı ve siHlhmı dUşmanmın göğ 
si.ine boşalttı. 

Don Pedro, mağaraya girer gir • 
mez bir kenarda elleri, ayakları bağ 
lr upuzun yatan esirlerinin yanına 

koşmuştu. Onları öldürmek, sonra. 
her ne bahasına olursa. olsun kendi
sini kurtarmak istiyordu. 

Kör Kaptan, Don Pedro haydudu. 
nun da havada kavis çizmekte olan 
hançerinin hedefini bulmasına ma.nı 
oldu. o eıı. havada iken yakaladı. 

BiltUn ve son kuvveti iJe geri çekil• 
di, yere yıktı. Haydudun bileğini o 
kadar kuvvetle sıkmıştı t.i, Don Ped. 
rooun hançeri yere cltişruüştu. Yusuf 
ta kendi hançerini düşUrmliştü. Fa. 
kat evUtdmı öltimden kurtarmak i
çin mücadele eden deniz kurdu kor. 
kunç kaptanm parmakları, şimdi her 
silılhtan üstündü. Tırnaklarını bay. 
dudun boğazına geçirdi. Sıktı, sıktı. 
Ağzından köpilk, kan gclinclye ka. 
dar srktı, sonra yavaş' yavaş sinirle. 
ri gevşemiş, derin bir buhrandan u
yanıp tekrar tatlı uykusuna dalan in 
sanlar gibi haydudun yanında uzan. 
dr. 

Tam bu esnada mağaranın kapı "' 
smda döı·t a)•akla yuvarlanarak lı iri. 
nin girdiği görlildü. Bu, Don Yoze 
idi. Yerde duran hançerlerden birini 
kaparak evvela. Şahinin yanına koş. 
tu. Bir taraftan ipleri lrnsiyor, bl r 
taraftan da: 

- Sinyor, sinyor, seni kurtaran 
babandır. Anladın mı, bu yaralı a
dam senin babandır, diyordu. 

Şahin, bUtUn gece haydutların bin 
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ZlNDANCI KAPTAN 131 
bir işkencesine göğtis germiş, birkaç 
defa kendinden geçmişti. Onun için 
Don Yozeoin sözlerinden bir şey an. 
lamadı. Yalnız ipler! çözUlUr çözül
mez ayağa fırladı: 

Şahin, kendisini kurtarmağa gel • 
d:ıclerlnl bir rliya Uemı.nde imiş gibi 
anlıyordu. 

1 Ayağa kalkar kalkmaz, haydut 
Don Pedroyu öldüren adamm kan • 
lar içinde lnliyerek kendisine doğru 
dC>ndi.iğUnU gördU. 

Yusuf, gözlerini kırpmadan Şahi
ne bakıyordu. 

Şahin bu bakışla Urperdi. Don Yo. 
ze: 

- Bu senin babandır .. Seni kurtar 
nıağa geldi.. Çabuk yarasma bak .. 
diyordu. 

Şahin kendini kaybetmiş bir hal-
de: 

- Kim, babam mı? 
- Evet .. Senin baban .. 
Yusuf söylenenleri duymuyormuş 

gibi hU! oğluna bakıyor ve gözleri 

lle: 
- Evet, ben senin babanım .. 
Demek istiyordu. 

S Dudakları kımrldadı: 
- Deniz .. Benim küçük Denizim .• 
Bu, köle Yusuf, Kör Kaptan, kor. 

kunç deniz kurdunun son sözü idi. 
Don Pcdronun ölümün ti, diğer hay 

dutların birer birer temizlenmeleri 
takip etti. IIIç biri k u rtu t mad ı. De. 
ni7. kurtları, karada da mahir birer 
dövüşc;U olduklarını göstermişlerdi. 

Sabah ışıkları, mağaranın loş boş
luğuna tatlı bir renk verirken, Don 
Yoze lle Şahin ve birkaç gemi leven4 
dl Yusufun başucunda oturmuşlar. 

dı. 

Yaşlı bir levent, Yusuta bildikle. 
rini anlatıyordu: Den~:ıci,, tabii bir ha. 

dise imiş gibi Zebranın ölUmU. ma. 
cerasmı da aleHide bir vaka gibi söy. 
lüyordu. l 

Blltün bildiklerini söyledikten son 
ra: 

- Kaptan, dedi Zebrayı denizin 
sahilinde en yliksek tepeye gömdll .• 
Relsimizl de burada, öldüğü yerde 
denize karşı gömsek çok iyi olur, 
ruhu şad olur. 

Şahln, bir şey düşUnemiyecek hal .. 
de tdl. Söylenenleri ka.fası almıyor

du. Ayağa kalktı. Babasının. kendi .. 
sine, yalnız bir: 

- Deniz, benim kUcUk Denizim .• 
diyebilen babasrnm korkunc yUzllne 
bir daha baktr. Kanlar Icinde şekıt .. 
nt kaybetmiş yüz, ona o kadar tallı, 
o kadar munis geliyordu ki, 
Yavaş yavaş ilerledi, mağaradan 

}ıktı. Açık denizde yelkenlerini aç • 
mış bir kalyon gördü. Tayfalar hay. 
kırıyorlardı: 

- Kalyonumuz, kalyonumuz .. 
E"\"et, bu kör kaptanın kalyonu l 

di. 
Tayfalar, imdada yetişmek içit 

kalyonu hareke.t ettirmeyi daha mu 
vafık bulmuşlardı. 

, . .. 
Kör kaptan, lrnyalıkların en yU ıı:. 

sok yerine gömtildU. 

ı a 

Şahin, eve döndilğU vakit, Aygır 

kaptanı bir deli gibi, listUbaşı yırtık, 
gözleri ye rinden fırlamış bir halde 
buldu. 

İhtiyar Aygır, Şahini görür gBr • 
mez üzerine atıldı. Alnından, y!lzlln. 
den öptü, öptü. Dakikalarca öptü. 
Sonra b:ışmı genç delikanlının göğ
süne koyarak uzun uzun hıc;krrdr. 

Sonra: 
- Evlfıtlını. dedi .. Karşımda, Uç 
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Hayalet 
Nakleden: 

/IR GCL 
·apışık kardeşlerden bahsolu
ordu. Aramızda bulunan bir 
yar: 

-Siz Sırbistandaki y:t>ışık kar 
1lerin hikayesini bilir mis.iniz; 
di. Ben sizin gibi bir delikanlı 

• im, yani bundan kırk, kırk be~ 
me evvel... O zaman Sırbistan 

.zde idi. Oradan gelenler anla. 
yordu. Bu macerayı hakikaten 
:pimiz merakla ve heyecanla, 
ıtti tüylerimiz diken diken ola· 
• k dinlemiştik. 

Bunlar iki kardeşmiş : Eirinın 

ni Peter, birinin ismi tvan. 
Jnyana gezerlerken herkes elcle 
tuşmuş iki kardeş sanırmış. 

albuki Allah cnları yaradılışla. 
.ıda böyle elele vermiş: Peteı 

ğ eliyle ivanın sol elinden tut
JŞ, dünyaya öyle gelmişler .•• 
Birbirine ellerinden yapışık o. 
'1 bu iki kardeş her halde kü. 
ıkken hiç kavga etmemi"?lerdir. 
Jten Allah onları elele vermese 
; sokakta gezerken, mektebe gi 
.rken, kırlarda dolaşırken onlar 
rbirlerinin ellerini tutacaklardı. 
Fakat, babaları oduncu olan L 

anla Peter bü; üyünce ayni işte 
ialışma~ mecburiyetinde kalıyor
lar. O zaman babalnrı onların e. 
!ine birer balta veriyor ve orma. 
na gönderiyor. Peter esas t>:ı s::l 
eliyle İl görmiye alış:n:şhr. O 
baltayı el:ne alıyor. tvan la sııı ğ 

e~iyle baltayı yakaladığı gibi iki· 
ai de ormanda odun kesmeğe 

başlıyorlar. 

Onların bir elleriyle birbirir c 
tutunarak diğer elleri ile baltayı 

savurdukları hakikaten görüle. 
cek ıeymit 1 Biri baltayı indirir
ken öteki ltaldır:r, böylece bir 
makine gibi, muntazam hareket. 
lerle çalışırlarmış ... 

Aradan zaman geçiycr. ivan!a 
Pcterin ismi yalnız Sırbi.;tanda 

değil, bütün Balkaı.:arda duyulu. 
yor. Birçok kimseler yapışık kar
deşleri görmiye ta uzaklardan 
geliyorlar. Fakat Peter - ivan 
kardeşler, yine o doğup büyü. 
dükleri köyde odunculukla meş
guldürler. 

Bir gün Y unanistandan gelen 
bir tanıdıkları onları Atinaya ça. 
ğırry.cr: 

- Orada sizi uzaktan tanımı. 
yan kimse yok, diyor. Tiyatroya 
çıkıp kendinizi gösterirseniz müt· 
hiş para kazan rsmız. 

Dunun üzerine iki kardeş ka~. 
kıp Atin aya gidiyolrar. Fak<ıt, 

hiç te tanıdıklarının söy!ediği 

gibi karşılanmıyorlar. Tiyatroya 
gid:yorlar ama, kendilerini sey. 
rettirip para kazanır.aya değil, 

para verip güzel kız:ları seyret. 

mi ye ... 
• • • 

işte, bütün facia buradan b:ış 
hyor. 

lvanla Peter tiyatroda güzel bir 
kız görüyorlar. Tabiat onları el· 
!erinden birbirine baGladığı gibi 
hisleri ve zevkleri ile de birbiri. 
ne bağlı yaratmış ... 1ki kardeşin 
ikisi d e ayni kıza aşık olmazlar 
m•? 

Kızı sorup anlıycrlar: ingil\z. 
miş. Adresini bulup gi.diyorlar. 
Kendisine birer bulcet hediye e. 
diyorlar. Mis Mary Greenleaf 
(Meri Gr!nlin bu p;nrip kardeş. 

!erle pek zannedildi~ri gibi fada 

çarptı 1 • 
alakadar olmıyor. Onlara b&lulJ 

JÖyle bir gü1üyor, çiçeklere te· 
tckkür ediyor. ivanla Peter de 
çtkıp gidiyorlar. 

Fakat kalplerindeki his bunur.. 
la geçıniı delildir. Bilakis, ikisi
nin de Meriyc olan atkı fulala. 
şıyor ve ikisi de içinde bulun. 
dukları faciayı ayrı ayrı hiaaedi· 
yorlar. Birbirlerini böyle maddi 
bir şekilde elele bağlıyan talih
lerine kızıyorlar ve ondan scnra 
Peterle ivan birbirlerine düıman 
gibi bakmıya baılıyorlar. 

Gece., "elele verip,, yatakları

na giren ve yanyana yatan iki 
kardeş, şimdi mümkün olduğu 
kadar birbirincien uzak yatmıya 
çalışıyorlar. Biri yatağın bir u. 
cuna kaçıyor, biri ötc:l:i ucuna. 
Fakat aksiliğe bakın ki, birUiri. 
ne arkalarını bile dönemiyec : k 
v2 zi yettedir. 

Yanyana ve elele yatan Pe. 
terle 1 van gözlerini kapa.dı~:ları 

zaman ikisi de ayrı ayrı karşıla
rında Mcrinin hayalini görüyor. 
Jar. Ve Meri, ikis:nin de ruyası. 

na giriyor. 
Bir gece Peter sıçrayarak ya · 

t:ıktan fırlıyor ve İvanı da sü
rüklüyor, İki kardeş şimdi, pen
~reden giren hafif bir ıfığın al. 
tında karşı karş·ya~r. Ve bir. 
birlerine hain nazarlarla bakı· 

yorlar: Peter, ruyasında karde
şini, kendisini balta ile öldür· 
miye te;ebbüs ederken görmüş ... 

Peter: 
- Ruya gördüm, diyerek bu 

ani fırlayışın sebebini anlatıyor 

ve tekrar yata~a yatıyorlar. 
Fal:at, ertesi sabah Peter, tva. 

na ruyasmın tafsitatırı vermek 

İhti:·atsrzl?ğıncla bulunuyor: 

Ormanda odun keserlerken t. 
van baltayı kaldırm'. f, kütüğe in
direceii yerde karde4inin cövd~ 
sine indirmiş ... 

O dakikadan sonra, lvanın gö
zü önünden bu sahne gitmiycr. 
O korkunç ruyanın bütün dchşe. 
tini her an hisseden Peter bir 
yandan, kardeıinin anlattıkları 

üzerine o sahneyi cözönünde 
canlandıran ivan bir taraftan, 
ikisi de büyük bir endiıe ve 
dehşet içinde ya§amıya başlıyor. 

lar: 
- Ya ivan ruyada gördüğümti 

bana sahiden yaparsa? ... 
- Ya Peter bir gün baltayı be· 

nim kafama indirirse? .• 
Bu düşüncelerle iki kardeş or. 

manda odun keserken yan gözle
ri ile birbirlerini takip ediyorlar 
ve her an, biririn kaldırdığı bal. 
tayı kendi başlarına inecek gihi 
'iıissediyorlar. Bazan, hakikaten 
diğerin böyle bir harekete kalk. 
tığını zannederek deh§etle ı;eri 
geri çekiliyorlar. Fakat tehlik~

den kaçman n imkanı yoktur: 
Baltalı el, ötekinin üzerine doğ. 
ru geliyor ... 

* • 
Peter, hakikaten 1vanın balta.j 

yı kaldırıp onun başına doğı u 
indirmek üzere iken kim bilir 
belki de kcrkudan ölmüştür ... 
Düşünün: İvan, sağ eline aldığı 
baltayı, geri geri çekilip hız al. 
dıktan sonra, Peterin ilzcrine 
doğru yürüyor... Her an böyle 
bir tehlikeyi yangözle gözetli;·cn 
zavallı genç. gözleri yuvaların. 
<lan fırlayarak !:akıyor ve, sol e
lindeki baltayı bırakarak: 

- Ay! <1"yc b'.r r ı ~1 k atı:•c r. 
(Devamı 15 inei<le) 

Kayser Vilhelm son 
günlerini nerede ve 

nasıl geçiriyor ? 
Sabık impc. ratorun en büyük r.1€rakı 

Bundan yirmı sene evvel bugünlerde Alman imparatorluğu tarihten silinmiş vı 
Kayzer Vilhelm memleketi terkederek Holandaya ,~ilmiştı. 

Eski Alman imparatoru bugün hfıla Holandadadır ve dünyadan tamamile uza~ 

bir hayat yaşamaktadır. Vilhelm 79 yaşındadır. 
Kayzerin oğlunun otlu olan prens Lui Ferdinand bir lngılı z gazetesınde çıkan bi ı 

yazısında bugün büyük babasının Holanöadaki Doom şatosunda nasıl yaşadığın: 
anlatıyor : 

Ben büyük oabama daıma aile reisi veya tarihi bir çriıre olmaktan zıyade benim 
ıçin her şeyde kendisine c\anıştığnn ve daima arkadaşhğından memnun olduğum bir 
kimse olarak bakmışımdu. 

Kendisini harp günlerinde pek iyi hatvlayamıyorum, çünkü ~k küçüktüm. Fa· 
kat bir hatıra var ki onu hiç unutmam. O zaman ilk dela olarak onun mmı\eketin 
ve ordunun başı olduğunu anlamıştım. 

Bizim ailede bir adet vardı: Bütün erkek çocuklar on yaşında orduya gırerleı ve 
kerıdilerine muhafız ala)l'ı mülazim rütbesı verilirdi. 1917 de benim on yaşıma bas
tığım gün de imparator bizimle beraberdi.Millazim elbisesi giyip karşısına çıktığım 
zaman., daha ewel ezberlettikleri bir nutuk söyliyecektim! Çünkü ben, imparato· 
run en genç askeriydim. 

Uniformalarımı giymiş olarak salona girdim. imparator ayakta· duruyordu. Et· 
rafında maiyE'ti 'Vardı. Yanına yaklaştım ve selim alarak. nutkumu söylmıeye ~ 

!adım. 
Fakat ilk bir iki cümleyi 9Öyledikten sonra arkasını getiremedim. Ne söyliyece

limi unuttum. O zaman büyük babam bana yardım etti ve sözlerimin arkasını o ta· 
mamladı ... sonra; 

- Peki ya\·rum, dedi. Pek İ}"t olmadı 

ama. ümit ederim ki general oluncaya ka· 
dar. sözlerini söylemek için artık bana ih· 
tıraç duymazsın ... 

1918 deki ihtilale kadar o günden sonra 
hi r ı1aha büyük babamı görmedim. 
Hırkaç sene sonra da llolandada ken

di3ın ı bambaşka hir hayat içinrlr hulrlıım . 
Bunı.ın l ıı htraher, hana kın~1 \!M<' l:en
di;;inı t\lmanyada son olctı ak hatıdaı1ı · 
ı?ım ~ünlerrlı> nlrlıı~u ız ılıı ınfı.:.:ık ri;n ı<t· 

n ıvordu 

Hız l l ıııanda}a ondan oırkaç ..ene ..ıın· 

ra ~ı ttık Kenrtı.-ınden 'S'•ma Almam l1rla 
kcıldığ.mız rni ı ddf'I zarlınclıı bı1ıml e dııı

ma ılakarfaı olu~ ordu. 
1 >oorrı oı~ıırı 11.;ııı ıkııırı \'ataııııı ıız uıdu. 

Tamamen yerl~meden ("WE'I rir hii\•ük 
babanım yanıııcla orada üı; a) karlar 
kalmı-.tım Hu tlç ay bamı o kadaı yara 

mı:;~ı kı 

Hüyük hal.ı<ıııı vücut\·a da, lı kren de 
genç ve dınç ka mı~tır. liunuıı sebebı u· 
sul ii dai re,inde> ve c:adece bir hayal ya~· 
mac:ıdır 

Daima :;aa t yoo ıde kalkm ' f' hahçeye 
ı:rkar. dolaşır .. kah,·altmdan ewel hiitiin 
aile efradını topl:u ve şatonun kili~e;;in
de beraber dua e<lılir. 

Kahvaltıdan sonra. mevsıme ~öre. va 
bahçede. dolaşır, yahuı şatonun korulu
ğuna ,çıkar. Büyük babam bahçe ı~•ertıe 

u~mşmasını çok sever. Holanrlada \"a l nız 

onun bir gfıl bahçe,;i \'ardır. lkı "aat bah· 
çe \1eyn koruda drılastr kı:ın ..:nnra nıfa~ · 

na ~Ptir Vf' o ~h:ıhkf ~:l71'ff''eri ı:::iiuler. 
gp;ı ., 
~3roda öğle yerneğın ı daıma saat l ek 

yeriz. Yediğimiz bir iki kap )'emeği geç
ın~1.. Akµm yemeği de öyledir. Büyük 
baban: sade ~yler yemesini sever. Fakaı 
:.aar <>Unakla1leraher hiil iin \'emekler çok 

iY: y<ıp11mıştrr . 
~. lf:ada çok kalabalık bulunmaz. Ya· 

mndaki bir iki kişi pek yakın kimseleri· 
d ir. Bazan da Almanyadan veya diğer ,. 

m~mleketlerden mısalirlerin geldiği olur. 
Yabancı milletten migalir bulunduğu 

zaman onlarla ingilizce \'eya lransızca 

k•lllU'3Ur. Bu ı ki l i-.anı da almanca kadaı 

,t ) ' I hı)ıı 

\.:Ok ,·abuk \"e kesıksız konuştuğu hal· 
de karşısındakini dinler ve onlara lf1kı r 

dı açacak sualler sorar. 
Yemekten kalktıktan sonra odadan ev· 

vcl<i kad ınlar çıkm. Büyük babam erkek· 
lerın df' ellerini c;ıkar Bu. ec;ki hir /\iman 
anane~ıd•r. 

YemeKten soı ıı & eskı Kayzerın kütüp
h.m.-,ırıe çık ı l ır . l<ah\•eleri oraya getirir· 
kr. O ırnlwesını ayakta cıgara ile herahef 
ı c;{'r \ 't' pencereden dı~arı konıra . bahçeye 
n:ı\:ıı Q:ozleri hep dısarda oldutru halde 

koııuı;uı 

hah\'t'Jt:r d t: ıı;ıtıp Olllıkteıı :,oııra eski 
K~ı} zer. uyumaya çekili r ve mbalirlerine 
l!e aynı şeyı tavsiye eder. Onla r da ken· 
clı lcr;oe tahsis edilen odalarına çekilirler. 
l\ 1 · •a lır odaları ı:atorıun a~·n a \'rı hina· 
ımmda "!ı r . Buraları e<;ktden şatonun a· 
hır \'e l imonlukları ımış. 

Pih·fı'< haham. odasında uzun rniıddf't 
ark:Hı i i ' I ii uzanı p U)' Udllklilll -IDnnt 'kal· 
k~ı r. l kinrtı v;ıkt ı v:ıklaşm ı~t ıı . (,'.a vını o· 
<h"'",, l!Pt ırirleı . (..avını eko:;erivH karı~ı 

( Devl\mı 1 :> '·nci de) 

. . .... _!. 
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- Demek çocul.:lor11u:ın ikişer auoor var'!~ 
- ??'!? • 
- Üst kotla ko~u~tuklurı :aman o J.:adtır oıiriillü yapıyorlar kil 

- Soğuk lchlikesirıe karşı miitlafcıa ted. 
birluimi almak ııe silıilıl11r11111 kıwııtllett
dirmck sc11i11 vu:if emlir ... 

-~ 

- lştc,, lıir 1mt <lalıa ('1knrsa1.: rııini: bu 
Jtkli alacak. Nasıl, lıerirnrlin;- "';" 

- Sonra, kı:ını şarkı da söulcr •• 
- Z"rarı yol:, o kad<ırcıl: kusuruna kat-

lanırım .•. 
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Kadınlara 
nasihatler ... 
Kadınların büyük bir kısmı a

ğır hayat şartları altında ezili
yor. Umumi harpten s-::nra bir. 
çok kadınlar evdeki işlerinden 

lba~ka, fabrika ve yazıhanelerde 
çalışmaya başladılar. Hayatını 

kazanan bu türlü becerikli kadın
lar her yerde hürmete layıktır. 

Fakat, küçük bir ekalliyet teşkil 
ed~n mirasyedi kadınlar vardır 

ki, giin ve gecelerini hoş geçir
mek için güzel erkek peşinde koş. 
mayı düşünüyorlar. 1-ıforis de 
Kobra işte bu ti.lrlü kadınlarla 

C:ii~üp kalkmış çok tecrübeli bir 
ericektir. Bunun için onun söyle
di"kleri çok karakteristiktir. 

Fransız Romancısı dö Kobra 
diyor ki: 

"Güzel clmıya çalışınız. Güzel 
de~ilseniz, Eıcak kanlı görünü. 
nJz. Böyle de olamazsanız daima 
§:n olunuz; çünkü, sinekler sirke 
ile avlanamaz .. ,, 

Şuna emin olunuz ki, on erkek. 
ten sekizi sizin ruh ve iç güzel
liğinizden ziyade, harici görünti. 
§:.inüze bakar. Bu, fecidir, ama, 
bir hakikattir. Şu halde, en bü
y iik rolü gözleriniz oyn·yacaktır. 

Çiinkü, gözler birer kapandır. 
Erkekleri diplomatça idare et. 

meJe çalışınız. Mcseıa kal"§ınız. 

daki erkeği üzerindeki hazır elbi· 
senin c;ok güzel ve yakı')ıklı oldıı. 
ğuna ikna ediniz. Hatta. en ~sta 
bi.r terzi elinden çıl::tıı~tc>n r1.,ha 
bici'Uli otdurtı"lll t•-:., e •.. : ... 

Hir. ll'lUtırıvın· .. k: adı .,tr 
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E o 1 ş lem kız kar d Pef mi n 1 da t ı J· o r ! 
Söy lerlm - Söyıemcrn •.• 

Kim ha!< l ı? 
Eniştemin; kız kardeşimi a:datt·ğını hab~r aldım... T;ı! . k !. 

.aim, doğru olduğunu öğrenc'.im. Acaba kardeşime sö;lcs~rr. ""' 
,öylemesem mi? 

Hakikaten müşkül bir vaziyet, deği1 mi'! Siz ol~amz ne ya 
;)ardmız? Fakat, cevap vermeden evvel, verilmiş ccvapl:ırı gö:c 
lim. 

Bu sualle yapılan bir ankc:tin cevapları bllhassa b:ş. altı fi 
':ir üzerinde toplanmaktadır. 

Biri diyor ki: 
Ben b-:.a vaziyette olsam, kızk"rde:i-ne ha~er ver:rem ... Çü t· 

cü, eniştemin onu aldattığını kat iyen bilsoem bile, k ız' ard2 ş:11•in 

saadetini kendi elimb harap etm~m ... Bcfüi cni~tc:n, l:.aru~nı d 
.:latmakla beraber, onu hala sevmek!eılir •.. 

Diğer biri de aşağı yukarı ayni fikirce: 
Bir lrere, kız k:.udeşimin ve e:ıiş!emi:ı i~bri i?e u'.:ra:m<-cr-

1akkım yok ... Kimsenin kalp işine başkası karış:..ama'r 'ır. Halt~ 
• uzkardcşim şüphe edip bana ıcrsa b:te "~crrr..c~::-n, b~L~iyorum •. ,. 
derim. 

Öteki cevaplar da şu şekilcit: 
Haber verir:em, yuv:ı.'arı b<-. zul:'.u~u :za"'."'an ~·n l:ii: i:I: l::i 

vicdan azabı çeke~ğim de~ktir ... Çünkü fd~ltctlerine b:raı 

da ben sebep olmuş claeağ •m. Kim b:lir, be!ki cn' ı:tem bir ca:1ii 
'jk ~tmi~tir, sonra a!dını başına alır, vazC'eier. Tekrar ku: 1 ar 
deşim~ döner ve dllha çok uzun zaman mesut yaşarbr ..• 

Hc:ıber veririm, fakat hunun i:in, krz lıarJe11~rr.in ne t:ı.'ıiatte: 

,ıduğunu, bu haberin onun üzerin;fe ne gibi b'.r tc~:r l:ıırdtrc.-
1ını bilmem lazım. Eğer soğukka nHrfi rnt muhnfo'la cd-zcı:ği i u:: 
.irse:n ve ondan sonra hadisenin, onu fazla f d:'-cte s:irük?cmiye 
=eğine emin olurs~m o zaman hı>ber vermekte hiç ~re ·uÜ' et nem 

Hab~r vermem. Çünkü, di.ı~ünürüm: A yni vaziyet l:en"ır 

>aşıma ge!se ve bunu bana kız kardeşim hab~r verse, hcş·ırr.a gi 
Jer mi? Gitmez. Hem sonra, kin1 temin edebilir ki benim 1'ocan 
~:ı beni aldatmıyor? raş~r~!~ın!n sır:-ını o:-!::;·a çı::::.:-:::::.~::r.:ı k:r 

l li işlerimle meşgul olsam daha iyi olur .•• 
Kız karde{'1ne de,:;il, enİ~tc me gi;'ıcr söylerim ve onu bu hıı. 

~asından vazgcçirmiye çalı§ır, sn adetlerinin tehli!<cJe oldu[iunu i 
aret edeı-im. Bildi[iimi ·kansına söylemedif:im için rremn~· n ol;, 
::ık ve - eğer haki!,aten kızkcırd~şimi seviyorsa, ondan ayr;l:-r.i.ll· 
~temiyorsa - bana müteşekkir kalacaktır. Bu da pİ§man olll'U! 
ı ına bir amil teşkil edebilir. 

Bu işten kız kardeşime de, enişteme de hiç haber vermem . 
7akat, as•l, eniştemin miinascbette bulunduğu öteki kadına gide 
·i...., vı- ~11•1 h,,.,..ı-...,~'l·rıı. bir feıs1~ .. tc ., .. ı..,.n olacııaını rövleri-n 

ş.n·zla, tavır V" ı-~~ .. 1-e•;nizle en 
saf bir cr:~e e _.oiş 1.ı:r erkek --·- -
v~ yükse-J.. ,· • u::v •.. ri cezhf' 

debi1mek hususunda fark yr,,ktur. 
Erkekler arasında k;:c,ma karşı 

olan zevk ve his ve intihap me. 

.,,. _...,..ı.. St·\· .. ,,, ~:: .t ); ...... ~ ... ~ ve al-
ça'.:lığr olamaz. 

Her kadın; n erkt"ği h:·şnut e. 
debilm~k iç:n lwmışacağı mesele
ler §tınlar olmalıdır: 

"Ah ... Siz diinyanm h;ç lıir er. 
k~ff ne b:nzemez:;iniz. 

''Bırakınız beni, çok rica ede. 
rim. Çünkü scm:-a çol: ıst r:ıp du
ya::ağım . ., 

"OL. Bu ucrece t<ıtlı öp 'eği 

n erede;ı öJrcn;iniz .. , 
"Bilme:n, c~er ben ·en ayrı ya • 

~a!•<:coıd: olurstnız, ben ne :·oıpa

run ... 
"Ecni hcJiJ e!~re g:ırkctrr.c:cniz 

Dile. scvgimcjen b:r zerre ıta} bo. 
!acak <lcğ;Jdlr .. , 

Faklt sevdiğ;n'z bir e:-keğln 
ii.;.er:ne çok fa::la clii~erek hediye
ler vermeyin"z. Çünkii vicc'anını. 

.zın t!mi.liiğindc:n ş :phe e.der. 
His v~ i'..tiras muvakka~tir. 

Bun .ın içın kocanızla l:afaörnği 

a"ka aş o1maga çalış nız, Koc.ası
nı azap· i: inde yaş;ıtan kısltan~ 

kadın so:;uk .su damlasına ben. 
zer. Bu damlalar erk~ğin ıçine 

.famlaya, daml<ıya delik açar •• 
M aa .. r afih, ara s ra v~ gayet ma. 
harctle lwkan~lığınızı hissettid· 
niz:. Çünkü, erkek lıundan gurur 
c!uyar. 

B:ızı erkekle-ıi mıdeleri vası. 

tas:ıc memnun etmekte mGmkün
dür. Oyle erkekler vardır ki pi. 
tavdan h~şlanır ve karısı iyi pi. 
lav p:şirmesini biliyor diye, (pi
lavdan dönenin ka~ığı kn ıbn,. 

diyerek hayat n·n sonuna i:adnr 
karısrna sadık kalır~ 

Velhasıl... kocasının zevkine 
ı· .. ğun olanı int:hap edcbil~n ka. 
dın mesut olur. 



Kadın tuvaletleri 
(Bqı 3 •lincüde) 

~aldızll kllrt parçalarından ya
lancı 'ft &öızalıcı sUsler takarak 
kendi mnklni, kendi metamı, 

bir ziJlllt ve ihtitam balonu gi
bi gökMlde uçuracak, güzeli 

l

öldun.k. kendi saltanat ailre
cek!. 

• • • 
S YAR renkte ban olur 

_, dl19 Amerikad& sen· 
cUerl llMlderler. Fakat ımcl 
danaı. -.el mulklal, dtln,ayı 

bir kobla lptlllm gibi ısarmJf" 
tir. Olllarm nhu. on1arm sevki, 
her JWC1e, ber lkllme blldmcllr. 
Paria1l bdı:ı. Seneplllyl, blr 
sUs glbl J-Dmda tapı', bn,nk 
ve muhtetem -.1on1arcl&, smo
kinli rmcller dalqır. tkl nesil, 
tlç neell 8DD!'&. Avrupamn orta· 
smda, JePJml bO.ynk bir Babe-
3ista.:ı dopnyacafı ne malhı
dur?l 

kiden kadın. odasına kapanır; 
dllzgün.ünll allığcıı, bir gllnah 
leliyor gibi klmaeye belli etme. 
den, gizli stııvdi. Allık ve dUz
gUn, kötlllUğün. ahlAk ve ka -
rakter zayıflığmm delili sayı -
lirdi. Şimdi kaclm, tramvayda 
çantaamı ÇlbnJ'or, ktlçllk ay • 
numm brpaDd& rujunu BU.ril
yor, anrm.ım ge)dJW• mendi • 
Uyle terini ai1mlt bcl&r çekin· 
pnUk hl89etmlp ... 

Dlkkat ediyorum. lN g\l1ık\l 
tQhlukta. n.11 .wı bir olmak 
var. Bu fraDlls. balı&. arafet ve 
lncellk kadar ytıbek ve 8Unl .. 
ınt g6rlln'1yor • 

Blr gb, gembin l&lonunda. 
tamdılmı blr genç bannnla I&· 

balı çayı lçl)'Ol'duk. Bir aralık, 
fincanın kenarmda, kırmm "bir 
leke gözllme Dlttl: 

Daha PJıdiden beyazlar, onla 
ra bememiye çalıfıyorlar, ku .. 
laklarma, kocaman kemikten 
halka. bacaldan:ıa bambu bile
zik takıyorlar; orijinal bir gey 
yapıyormq gibi, hurma dalm· 
Cfan yamyam elbiseleriyle balo
ya gidiyorlar. 

- Affedeninlz. dedim. ll'in • 
canmıza reçel bulqmUJ, değiş -
tlrsbler ... 

Hiç dllşünmeden: 
- A.. dedi. o reçel değil, dU

dağımm boyası .•. 
Halbuki insan, kızaracak, ba· 

omı eğecek .zanneder, değil ml? 
Bugünkü kadm, tuvaleti, 

makyajı, bir gizli gtınah telak
kisinden kurtarmıı. vaziyette • 
dir. Ay:ıanm içinde, çehresini 
karşısına alıyor, yağlı boya bir 
.resim gibi, ona, ruhundan. zev
kinden mina ve incelik katıyor, 
karşrsında, canlı ve sanath bir 
eser yaşatmıya çalışıyor. Bazı
larının içi:ıden. boyalı ve mas • 
kara bir surat çıkıyor, fakat 
ince kadm. zevkli kadın, eline 
sihirli bir fırça alıyor., et ve 
kemik çerçevesi içinde, bir be
dia. bir harika yaşatmağa mu· 
vaffak oluyor ... 

• • • 
G UZEL, müstağnidir, beye
nileceğinden eml,dir. Ne giyse 
yakı§&cağma, ne söylese dinle
neceğine, ne hareket yapsa be· 
ye:.ileceğine kanidir. Fakat çir· 
kin, aynanın karşısına geçer, 
çizgilerini tetkik eder, renk se -
çer, çehresine yakııtırır. Ko -
DU§urken dudaklarmı:ı hareke· 
tine dikkat eder, sevimli görün· 
mek için tavırlar alır, jest ya
par, yürllyll§ talim eder, dilşü
nnr ve bulur, Rkiamı işler ... 

Cf.rkfn, onun içb .ekidir, in
cedir ve bımlbr. Riaiyle, R

klal)'le, lncelitfyle galebe çalar 
ye tahalrJdlm eder ... 

K \DINLARIN tuvalete dilş-
tutl çaf, llOlmaya, pör -

dmtye batladı1rları devirdir. 
Kadm olgunlqbkça manalqır, 
yqı ilerledlkge tneellr. Otmla 
kırk yq arumcla kadm. bir 
eanatk!rdır. Ke:ıcllne yakıpnı 

bilir. Gtblel boyanır ... Ve mu -
ftffak olur •. 

Kaamafth p -1JpJor, ima

nın. boya)'I da. ,ohmmaJI da 
hat llt'dOtn zaman o1uJor. 1'a-

Dr. Cemil Süleyman 
31 tlkteşrin 938 
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T ha w· bah .,., a mm aı .... 

Teganni atrer.mek hevesli
si kız. pn profesörilne şöyle 

söyledi: 
Sellin iyice açılması için 

4 - 5 aene uirafmak lbımmıı. 
dediler! Bu kadar zaman ta • 
hammOl edilebilir mi acaba! 

ProfellÖr, gözlUğü:ıtin üzerin -
den bakıp: 

- Hele bir şarkı eöyleyin~z 
de bana. .. Sesinid işiteyim. de· 
dl, ondan eonra fikrimi söyİe • 
rtm lize! 

Vecizeler: 
• Kadın her huauıta er'keği geride, fakat ya1 hususunda ileri

de görmek ister. 
• Kadında yq •e güzellik biribirinin zıttıdır, biri azaldıkça 

diğeri çotahr. 
• Kadının blltün kalbine va}uf olsanız onda saklı yapnı öğre 

nemezainlz. 
• 00..el bir kadına ınilmek çirkin kadını ıevme'kten daha 

gllçtllr. 
• Kadmda güzellik aramayan geceyle gündüzü farketmiyece 

kadar k6rdtlr. . 
•Kadın leVildiktaı soma acveı erkek sevdikten sonra anilir. 
• Kadmm gUlmai erkeii ağlatır, erkeğin ağlaması kadmı gUl

l aürür. 
• Snilmesini bllmiym kadın sevmesini bilmiyen erkekten daba 

bedbahttır. 

•Kadın. güzeWk. para ve aşk .ayn ayn buluabilir. Dördünü 
bir arada bulmak hemen hemen ender denecek kadar udır. 

• Fakir bir kadının cllzdliği çirkin bir kadının senetinden 
daha kıymetlidir. 

• Kadını akar suya benzetmek hatadır. Suyun aksi istikamete 
aktığı görUlmcmlttir. 

* Kadın bir define, güzellik bir kapı; qk bir anahtar, yaş o. 
r.un layttıetidir. 

• Atkın yıkılması kurulması kadar kolay olsaydı, güzeıtiğinl 1 
kıymeti kalmazdı. • ! 

• intikam filmini kadınla çevirmek için sahneye çıkmayınız, 1 
çünkü 'kadın intitiam operetini en iyi temsil edendir. 

.. 1 
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Yukarda görillen elbiae1lr çocuklarm göiUalUk altma g1,.. 
bilecekleri tekilde hazırlanmqtır. Bu çocuk elbteem bel lmmı 
ekli bir kemer halinde olan oyuk ve pfWI bir eteJdWe kemer 

berine dUtnıelenmlt ima blr bolera ceket ve beyu bir blts 

Bugün başladığımız roman hakkında bir izah 

Ka ramazof Kardeşler 
ve Dostoyevski • 

"Dostoycvski., gibi çetrefil ve iha
tayı zorlayan bir büyük adamın, belki 
en ~l eseri obc "Karaınuof., Kar
deşler., i dilimize çevirmek, i~imde çok 
tan yqıyan bir istekti. Fakat bir yan· 
dan eserin iç ve dış bUyüklüğil, b~ 

yandan bu büyüklüklere zarf olan Oa
lftbu:ı çetinliği, beni UrkUtüyordu. 

·~uruna., a tefrika ara.:ıırken, tek
rar bu ana eseri hatırladım. Bugünktl 
başlay,ııpn itle böyle uzunca bir geçmi
şi var; 

"Dostoyevaki,. den bahseden batı 

münekkitleri, sanat adamları bir "put,, 
a tapar gibi konulJUl'lar. Ne büyük ve 
ne g07.el bir mazhariyettir kl, Doato
yevskl, yalnız sanatklrlan:ı, sade mil
nekkitlerin övmelerile kalmamış, "tıp .. 
~!eminin, "hukuk ... dllnyasının da bay 
ranlığmı kazanmıştır. Yarattığı Simir 
yakovdaki "iradi sar'a,. tipi başlıbaşı
na bir .mm hadisesidir. "Cürüm ve 
Ceza,, ile "Karamazofiar., daki istin -
tak sahneleri ve katil tipi adliyecilik· 
te bir uç olarak tanınmaktadır. 

Bu kitap, sarhoş, sefih bir babanın 
Uç oğlunu kendine mihver yapmıştır. 
Biribirinden bambaşka yaradılqta. 

bambaıika. secf yede Uç kardeş, kimi 
meyhanede kendini arar, kimi kilisede 
içl:ıdeki varlığa kavuşmağa uğr&ŞII'. 
Kimi kadın kucaklarında pelteleşir. 

Eolanm kurduğu natUralizm, Dostyevs 
kinin elinde "ceddaniyet., i "atvizm,, le 
ilmi ile bir kat dahn zenginlemiş gö · 
rünüyor. 

Rus edebiyatır.ı:ı başka edebiyat -
11'rd~ n nvM1Pn Jrnr~kV•risti't nnlttı>lıı. 

r 
sindirilen büyük "merhamet,. tir. "ifa· 
ramazof Kardeşler,, de bunu en yük • 
sek dereceye çıkmış görüyoruz. Bu e· 
serdeki "AJiyoşa, , bir i:::san değil. bi::
melcktir. Hem karşısında hiç şaşırma· 
dığımız. asla "olağan.. m d:şmda 

bulmadığımız bir melek. 
Ortanca kardeş "lva~ .• ın çıldırışı 

da, kitaba başka değerler veren bir 
mllşalıede mabsulUdUr. Anlaşılıyor ki 
sanatkir bu eserin bllyilk planını . de
hasının tpkJıesi::!de yuğururken, bir 
yandar. · 1v Flober,. gibi okumJş, 
bir : t "marazi nıhiyat,. ın 

bütün ı nüşahede süzgecinden 
geçin 

Bel 
nebi; 
kurke 
hl • 

m 
nrı 

sahnesi, öyle üstadi:!
i.ertip edilmiştir, ki o -

.., il, okuduktan sonra da, bu 
lı geçitte şqmnamak kabil :>l

·. Ruh akqlan, bu ruh akışları· 
an maddi hareketler akla dur • 

gı•r ·::: verecek bir yll.&-adışla dokun -
muştur. 

"Doetoyeveki .. :!lin romanlarını ince
leyen mUnekkitler. ondaki malzeme 
bolluğuna da şa~ ~aşa anlatırlar. Ha· 
klkaten bu adam1~ her kitabmda ~!I 
qajı o:ı eaerllk fikir. tip. duygu ha
el .wr .. ~wud· . ..-... • 

den serper, bir çağlayan. suyunu na. 
aıl düşlbımeden, tllkeneceğinden kork
mada.:ı fışkırtırsa, o da zekAsının ya
radıcılığmı öyle cömertçe harcar. 

üç saat harcadığım için yoruluyorum 
da ... Fakat bQyük bir tesellim var~ 

Memleket kütU:_>ha.::ıesine dUDyanm 
en güzel eserlerinden birini kazandı • 
racağım. Bu beni awtmağa yeter. ÇUıı 
kü bence müklfatlann en bOyilğU ma· 
nevt ola:ılandır. 

Terctlme, yazmaktan 1.0rdur. Ben, 
bu işe katlanırken, kendi verimimden 
bir kummı feda etmiş oluyorum. Bir 
tefrikalık tercllmeye bazan iki hatti HAKKI SOHA GEZGiN 
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Bugün üç yeni 
romana başladı'k · 

Karamazof 
Kardesler 

Ooıfovf"w!lki 

Erlf"hİY•t i'emini alikarfar f'tliği kadar llb i ernioi de 
alakadar eden, yau ve roman saoaumo bir plw1Wri 

Dilimize çeviren- Hakkı SOha ll~zgln 
1 Oördün~ü 9ahifemizde h"lecaksiniz J 

GOK:JOGA 
İslamiyetin Hk zuhuru ~üıılerindc Türklt>.r, Araplar, 
fran ılor nrası nduki ilııirus ve k İlıl•· do u çorpışmaloı ı 

aulataruk sarav ~·c çudırlııra keder sokulan ıkudm 
entrıkafermı hikaye eden büyük ve tarihi roman 

Yazan: Kadirean liıtfh 
f)Jrdiincii sahifcmiHJc bulacaksınız! 

Yeni Cep 
Romanımız 

Listik 
Yüzlü 
Adam 

HJtiin f,ondreyı dehşet içinde bırakıp 
zabıta t. uvvetlerlnl ıeferher eden 

korkune hlr '1&n;rstt-rln hayatı 
fYedlaei ye aeki~iaci tabifelerimizde takip ediaizt 

" " • 
" • • • • c • • 
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Annabella 

emanın üc hemşiresi 
e artist olan bu kaldeşler sinemacıları 
mal bulmuş mağribi gibi sevindirdi 

Sinemanın üç hemfirelerini bi
lir miıiniz? Len kardqler 1am1' 
De tanman bu Us genç lm PrftU. 
la, Lola ve Ro.ımeri ismindedk 
ve usu de bugün sok güzel film. 
ler sevirmektedir. 

Bir!iok ailelerin ıerveti banka· 
idaki paralan, gen.it aruileri ile 
i>lçUIUr. Len ailesinin ıerveti ise 
Jmlannm gillüıü ile ölçUIUyor, 
ÇünkU. Ven hem§ireler hakikaten 
aileleri isin bir servettir •.• 

Lolayı geçen sene iıtanbul .. 
i;Ja da görmilJtük. "Şeyh Ahmet,. 
filmindeki genç lngiliz kızı da o 
ldi ve sarı saç~ mavi g6z1eri 
lle Ahmedi"hakikaten Apk etmit-
ti ... 

Bugün üç karde§İn ilsil de •Y.• 
h ayn birer film çevinniı bulu. 
ouyoı:: Lola ''Trosi Blen P~ 
te,, isuıi ile bir fılm çevirirkeıı 
brdefi Rozmeri Pariai tercih et. 
ınit ve "Pariste altın arayan im-, 
tar,, isuıindeki filmiiı.i çevinııif.1 

tir. Diğer kardqleri Pritilla ~ 
11Bru'klin Kovboyu,, na gönlünü 
kaptırmııtır. 

Fakat, üçü de, tabii, bu filmle~ 
ri Amerikadan bir yere aynlma".ı 

• 

l dan sevirdiler, hatta üçü bir atUd. 
' yoda. •• 
,Çünkü böyle üç güzel kardeıi bir 
arada bulunca ıtüdyo bunlan 
Jraçırmak istememiı ve hepsi ile 
gayet zengin prtlarla birer mu. 
bvele imzalamıştır • 

Sinemada, hakikaten, hepsi 
mllkemmel rol alabilecek kardeı 
artistler bulmak pek tesadüf edi. 
lir bir ıey değildir. Hele üç kar. 
dqler çok azdır. Mesela, Talmaç 
kardeıler, Benet hemşireler ve 
Yang'lar hep birer üç karceıti
ler. 

Fakat, bu üçlerden biri aynJ. 
DllJ, diğerleri iki kalınca da kıy· 
metler~ kaybetmişlerdi: 

Talmaç kardeşlerden Natali 
Talmaç Baster Kiton'la evlendi. 
Sinemadan çekildi. Barbara Be. 
net de Morton Dovney isminde 
biri ile evlendi, kardetlerini yal. 
ruz bıraktı. Yang kardeılerden de 
Polli An Yang da Ceymis Kamer 

erman'la evlendikten acnra ıi· 
nemadan uzakla§b, 

Kimisi gelmedi, kimisi muvaffak 
olamadı ... 

Onun için Len hemşireleri bu: 
lan sinemacılar mal bulmuı mağ
ribi gibi onlara sanldılar ve bı. 
rakmadılar. Çünkü bu üç karde
pn üçü de çok iyi artisttiler. 

.... 
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Bundan aor.ra, kardeısiz kalan 
sinemaya bir çok müracaatler oL 
du. Birçok mefbur artistler kıı:
kardeılerini de kendi meslekleri. 
ne sürüklemek istediler. Fakat 

Len ailesi Amerikalıdır ve kız. 
lar da orada doğup büyümütler. 
dir. Babaları yoktur. Anaları 
yardır1 Fakat aile reisi mevkiin.. 

Holivutun ·ihracat 
• a! 

ata 
....... ~~ .... 'UIJ'ı ~ğ--· 

ltrye;de olduğu gibi Holi
da bazı açıkgözler muhte. 

naatlardan istifade etmenin 
nu bulmuşlar ve artistlerin 
•nden milyonlar kazanmıılar 

kat, bunlardan birine - ve 
butta en fazla görülen sah. 
hp - nihayet verilmiı o. 
* Gnkü ıhükQmet bu •uiis
r;-ok ağır cezalarla karıda 
· karar vermiıtir. 

mesele nedir: 

iş kalmadı ... 
haber veriliyor, değil mi? Açık
gözler hemen gidiyorlar, bu iki 
artistin oturmakta oldukları evi 
asıl sahibinden pek fazla bir fi. 
atle alıyorlar. 

Teklif edilen fiat o kadar faz. 
ladır ki, evin .sahibi derhal razı 
oluyor ve artistlerin kiracı ola. 
rak bulundukları köık veya apar 
tıman derhal baıka ele geçiyor. 

Birkaç gün sonra da artistle 
kocası hakikaten, ayrılıyorlar. 
Ertesi gün gazetelerde ıöyle bir 
ilin okuyorsunuz: 

Artist kocasının (veya iki artis
tin) bug~ne kadar en tatlı aık 
maceralarını yaşadıkları evin bil 
tün mobilyası satılıktır ... ,, 

Bunun üzerine eve bir hücum
dur başlıyor. Meraklılar çok: 
meıhur artistlerin kullandıkları 

eşya esasen Hol~vutun baılıca 

ihracatını te§kil etmektedir r 

Fakat, bunları yüzlerce, bin.. 
Jerce liraya alanlar bilnıiyorlq1 

ki, müthiı aldanıyorlar 1 Çünk( 
bu eıyaların hiç biri aı:tiıtleriıı• 
bıraktığı şeyler değildir, Onlar,' 
ayrılıp giderlerken her fCylerini" 
beraber götürmüılerdir. Fakat.: 
evi bir müddet evvel aatın alımı 
olan açıkgözler, onların çıktığı 
günün akpım, eve birtakım adi 
ve kıymetsiz eıya getirmitler ve 
ertesi gün bunları, artistlerin kıy 
metli hatıralar taııyan eıyası di. · 
ye satmışlardır ... 

~ 
Bu sahtekarlık bilhassa ıorı 

ı:amanlarda o kadar büyük bir 
hal almııtır ki, n~ayet polisin gCS~ 
züne çarpmış ve bunu kendileri-/ 
ne bir ticaret yapmış olanları teYS 
kif ederek "sahtekar ve ih~kar~ 
ıuçu ile mahkemeye vermiıtir. l 

Bu suretle, Holivudun ·bir ili.: 
racatı da kesilmiı oluyor. Çünki11 

de iki kardeşin ablası olan Lola 
bulunmaktad.r. Ailelerinin asıJ 
Mullikan olan ismini de Len şek. 
line sckan odur. Çünkü bu ismin 
"sinema şivesine,, daha muvafık 
geldiğini görmüı ... 

Kızların bir dördüncü kardeş
leri daha vardır ve o da sanat 
dünyasından pek uzakta değildir. 
Hatta, icabederse o da kardeşle. 
riyle birle§ip bugün'kü müsellesin 

ela bir giln: .. Falanca ile 
• bopmyormuı r,, diye bir " .... ile • • • bopnlD!tlardır. 

Boşanm·ş ve ayrılmıı olan bu 
artistlerin de oturdukları sandal 
yeler, koltuklar, üzerinde yemek 
yedikleri masalar, beraber yat. 
tıklan karyolalar pabah patıak 
aatıhyor •• 

bu sahte etyalar:r ~ribd.: 
:AVnıpaya aaııa fazla karla ı8fe• 
C!erenJer 4le ftl'lllll.et ·pç_ · ~Rr~•r" 

yerine bir :lört!:öş~ teşkil c~r.:e:r• 
hazırdır. 

Fakat, bu en ki:çük kardeş: Le 
ota şimdiki halde Nevyorkta o 
pera tahsil etmektedir. 

Len hemşirelerin bir de en bü
yük ablaları vardır ki, bu onlann 
arasına katılmak iıtememiı ve 
evlenmeyi tercih etmiştir. Kocası 

lllinois tlniversitesinde Profesör. 
dür, 


