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Sayısı heryerde 
100 _pa_ra 

Yunanistanla yeni bir anlaşma yaptık 

Dost Ba.'1ıekil 1Iaydarpa.:.~ n'htımında, Vali tJstilnda!J ile 7.-onuşuyorlar, ve Abicw önilnde ••• 

Eski misaka ilave edilen yeni hükümlere göre 

Bi.r 't)arp olursa 
iki devletteiı bi.ri!'le· hücum eden düşmanin as

ker:erini diğer dev:et kendi topraklarından 
geçir;niy~cek; düşmana ·erzak ve silah 

yardımında bulunmayacak 

\tetaksaS ve Romen Hariciye 

~ 1 

Qalkcin 
tının nkara 
" topla.n~ısı 

ler
0 

rı11tara, 28 (Ba§muharririmizdeh te· 
rı Jl). 
~ - Atatürk Balkan antantma 
~'ltcu dö~t. ve müttefik devletlcr:n ga • 
lıı!\d trını kat>ul ederek beyanatta bu.· 'il, :Su byanr.,..Jarr ile Balkan antan
~baı~alnı.z bugünkll haline değil, is -
"c ıtııne d.e ait olan yük!>ck düıünce 
'11ta tklerıni söyledi. Diğer taraftan, 
'hittrd~ antantı konseyi müzakerelerini 
~li ~:Su müzakereler neticesinde ver
'ıı •ıı farları, bir tebliğ ile ncırctti. 
tiıtdc ~tle Avrup"->..ln bugünkü vaziye
tdeıt nı alkan memleketlerini alakadar 
l\i lıd '•eleler üzerindekı görüş birliği
l'tıı ,:~~ Utrlumi tah~rlerle değil, muay
clUıı}'a ıUcrıe formüle ederek biltUn 
.\~Ya bildirdi. 

~i ~ı:k, tarihin o 'büyü~ şahsiyetidir 
d~in.j ·t devletleri arasında birlik i -
~taı I\; k dUıünen ve bu düşünceyi 
~"••rn~lt~ndrın İstanbulu ziyareti 
tıda Ot~ 11Yast bir mesele halinde ip-

• .\~t(i~~ koyan devlet re.:si olmuıtur. 
~Ulte .. ,_kUn Balk:ah milletler için 
'I •eıııı; b" • 

lıfıı b ıt ıdcal olar~ ortaya koy • 
fıtı \l tasa • dal\ oı VVUr kral Alcksandr tara-
:e ~om duğu gib: o zamanki Yunan 
.... a. • en d ı ~ ıyj bir k ev et adamlan tarafından 
~atı i~:n;lple karııJandığı için az bir 
Oaın e hakikat olmuştur. 

"itt anı, • 
~ •. ;•trlrıd ıınparatorluğunun son dc-
~tn a e en kantı mücadelelerle birbir
ıtı·~~ iltc~rılnııı olan nesiller henüz ha
t 111tcretc llalkan milletleri arasınd-::~•i 
0irı ~lratr~e~f~at ve hiı bağlarını yolc· 
~ ba~ıilrla &ıb.ı meydar.a çıkarmak ve 
'i en ~ta ıd7hili siyasetlerinde tama -
ı~tlCrirı ~ olan bu milletleri harici 
ttı 1t •e ~e birbirlerine sımsıkı bağ
~dııt bı iıi nihayet Uç dört senelik 
~ ~~.aınan içinde başarnıak ha

ın t:aıt.iığı siya:ıt mi'i·i.ze-

AS iM US 
<ıo. B& .f scı •>. 

• ~~..._. ........ 
Ankara, 28 (Telefonla )- Türk -ı nisan 8onunda Atinada imza edilecek

l"ıt.Mn • "'.Samitnii>ir an?a.şma,, paktı- tir. · 
mn mevcut tcahhütlcr dahilinde ge. Btı§Vokil B. Oelôl Bayar ile flariciyc 
ni§letilmeri iki tarafça da arzu edil - Vekilimiz doktor Ara.s bu tarihlerde 
m~ "t."C. :Jt.a.:ırlanan muahede projesi Yunani8tanı ziyaret edeceklerdir. Bu 
Yıır.an füış-ı.:ckili eksc1tins Mctaksas'UJ vesı1e ile de anlaJ»UJ imza olunacak· 
hariciye vakili DoT•for Ara.s tarafın- tır. 
da.ı dıht, l:lariciye Vckfıletinde, Bal- MUNZAM MUAHEDENAME?VIN 
'J.xın Antantı 7-."-0?ıSCyinin mü::a7cerc7e - METNi 
rindmı $onra. :?aa.t 19 da parafe edil- Türkiye ile Yunanistan kendilerini 
mi~tir. teyemınlinen birlc~tiren bağlan daha 

Öğrendiğimize göre,, munzam pakt (Sonu Sa. 10 sa. 1) 

RUSVADA 
Yeni bir mulıakeme 

Maksim Gorki zehirle-
nerek nıi ölmüştü? 

Maznunlar bu suçla ve bazı memıe .. 
ketleri Sovvetler birliQlnden ayırma!~ 1 

teşebbüsJ ile ittiham olunuyor 

Dost Ymu.ın Başvekili Ankara stad.yumu1zda Dahiliye l'c1..-ilim:;: 
B. Şillıril Kaya ve Ati>ie elçimiz V. Rıt§e?I l!:§1'eflc bcrrıl r •• 

Dost ve m uttefi k . . . 

Yugoslav Başvekili. 
Dün halkın coşkun tezahuratı 

arasında karşllandı 

Stogadinoviç diqorki 
BUtUn temas ettiğimiz meselelerde hem!I-

kir olduğumuz bir daha meyd~na çıkmıştır. 

Dost Başvekil akşam Belgrada 
hareket etti 

Dost 'llaşuc1,il Stoyadhıoı•iç tıapıırım gifrcrtcsiııde ga::etcci!crle hrısbihal 
ederken . •.. 

Dost ve müttefik Yugoslavy:ının l 
Ankarada Balkan Antantı Konseyi 
toplantısına i3tirak edeıı kıymetli 

Başvekil ve Hariciye nazırı Dr. Milan 
Stoy:ıdiniviç dUn saat ikiyi kırk beş 
geçe husust tir'alle şehrimize gelmiş· 
tir. 

General Ihsan llgaz, Yugoslavya Baş
konsolosu B. Vukoliç, Yunanistan ha§ 
konsolosu B. Gaf os, Romanya baş
konsolosu Bi Lı:kaçesko şehrimiz.deki 
Yugoslavya kolonisi ve diğer birçok 
~atlar tarafından karşılanmıştır. 

Askeri bir ihtiram kıt'ası ve bando 
mızıka hazırdı. Türk \"e Yugoslav b:ıy
raklarfyle donatılnııı olan ietanyo -
nun iç ve dı~ı, doet ve müttefik dev-

- Jet .. lldl~ 
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• A 

arı ı es r ne ıe 
derler? 

Yazan: Hakkı süha Gezgin 
Tarihi eser. neye derler? ve bir mil

let, hangı ata izlerinin üstüne titrer? 
öy.e sanıyorum, ki son günlerin 
fikir çarpışmaları, artık bu sorulara 
cevap vermenin zamanı geldiğini gös- ' 
teri yor. 

Bir yapının sadece eski olması, onu 
tarihi bir eser haline kor mu? Bir ese
ri, falanm yapması, ona aslında ol· 
mayan bir güzelliği, bir büyüklüğü -ve
rir mi? Diyelim, ki Yemiş ıskelesinı 
mimar Sinan yı:ı.ptı. Biua.nın biçimsız
lii'i, maskaralığı bu imza ile bir şah 
eser haline girer mi? Kötü, berbad bir 
gazelin altına Nedimin adını yazmak
la, o şiirin biçareli~ini örtebilir mi
yiz? 

Bir yapıyı, bir meydanı, bir tepe
yi, bir kitabı tarihi değerlere kavuş
turan sır ned!r? Bana öyle geliyor, ki 
bizd~ henüz bu kördüğüm çözülmedi. 
Herhangi bir imar hareketi karşısın
da, herkes bir hava tutturuyor. 

Kimi: 
- Değersizdir, yıkalım! 

HUkmünU veriyor. 
Kimi: 
" - Tarihe saygı gerek. Millt fi.bide· 

lere kazma sallanmaz! 
Diye bağırıyor. 
Tarihe sa}'gı istemek, milli anıtla

rı kıskanç bir titizlikle korumak güzel. 
Fakat yukarda söy!ediğim gibi ilk ön
ce "anıt,, ın, ''tarihi,. liğio vasıflan 
belirtılmeli. Sonra, bu ölçUye vurarak: 

- Şu yıkılsın, bu durs~ korun
sun! denilmeli, değil mi! 

Yenicamii kuşatan tadsız taş ve ça
mur kalabalığının kaldırılması karar
laştığı gündenberi, gazetelerde sık 
sık tarihi değerlere dair yazılar çıkı· 
yor. 

........................................................... 
(iiı n11>1 in 1J1>Sİnl11>n: 

Taıihten bir 
yaprak 

Mütare7.;cdcıı sonra lzmire i.waı 
orduları çıl:ıarkctı burada I>aMad 
Feri.d Hjtkümct i adına valilik yapa;ı 
l\ambur izzeti lıcrl.:a gibi bı.z de 

E bıliyorduk. }'alnı;; tercihne:haZine a
l it bir no1•ta.yı son yütılcrde bir te-

l
i 

8~::::::ı:z~;:kb:=~::~in-
de hariciye nazırı olan Sait Pa§amn 
karde§i imiş. Babaları d4 Abdül-

ı 
mccit =am:ınıncla Baban::ade aile 
smin ı,ahvccisi olarak istanbuuı gel- ı 

Meşhur iğri kemer için söylenip ya. 
zılnnlar bir &raya toplan.sa sanırım 

' ' ki koca bir cilt tufar. 
Bir kemerin iğri:iğinde nasil bir 

mimari sır, ne türlü bir pergel muci
zesi var? Bilmeyorum. Fakat sala
hiyetli adamlar konuşurken, benim gi
bi iı;ten anlamayanlara susmak dU§· 
tüğilnü bilirim. 

Bursndaki Yeşilcamide de bımun ak· 
sine bir dUz kemer vardır, ki bütün 
~yyahları mevsim mevsim başına 

top!ar. Karşısında onlara hayran ve 
dalgın dakilralar yaşatır. Gerçi bunda 
üç kubbenin ağırlığını bir tek dar sa
tıh üstünde toplayıp durdurmak ve a
sırlara meydan okumak gibi her göze 
açık bir harika sezilir. Fakat yine asıl 
güzelli&in derin yam, iç yü7.il meslek
ten olmaynn1ara karıahdrr. İğri keme
rin de böyle bir çapraşık harikası ola
bilir. 

DilnkU gazetelerde bir yandan Ru
meli"lisanmn bozulan noktaları onan
laca!{t yazılıyor, bir yandan da Su! -
tanahmctteki hapishane binasmm ta· 
riht bir e0 er olması dolayısiyle yıkıl· 
mamıısı lıizımgeldiği fikri ileri sürU
lüyordu. 

Oraya yeni bir adliye sarayı yap 
mak isteyen 1erln karşısına yine bir ta
rih siperi c;ıkıyor. 

İstanbul gibi çok eski bir devlet 
merkezinde, nereye el sürülse, bir ta
rih sesi yükselir. Bundan kaçınmanın 
imkanı yoktur. 

Ama bir hapishane binasının tarihi 
değeri, yalıuz eskiliğinden, yahut fa. 
lanın filanm eseri olmasından mı ile
ri gelir? Y-0ks:ı -.ger~k bir gil.zelliğe 

kaide olu~undan mı? .•• 
Bir ''Süıeymaniye"nin, bir. ''Selimi

ye"nin üstUne titriyelim. Çilnkü bun
larda zamanla. deha birle~miştir. Her 
sütununda, her kemerinde, her kubbe
sinde göğsümllzil gururla kabartan 
güzellikler v:ır. Onlara bakarken, gön
lümUzde tat. aklımızda snvgı duyarız. 

Bir kale burcu. koca bir ırmaktan 
ntlavan köpriilerin geniş, ta~tan a
dtm'nrı önünde sarsııarak dururuz. 
Bize atalardan kalan bu medeniyet 
nrmağanl:ırını, torur:ılanm!Z!l ula~tır -
mak, duychı:'hımuz hda onları da or
tak etmclt isteriz. Ve bu, mitü bir 
bor~hır da. 

Fakat her iki ~ey karşısınt!a, yeni· 
liği feth için sıvanan kol!ar1m1zı da 
yanımıza düEilrmemeliyiz. Milletin 
ancak, gUzel, büyük ve tarihi valt'a
larla yu~rulmuş, hatıralarla donan
mış e!'er'ere kanat gerer!er. Yul:arda 
sövlcdi~im gibi f;U, bir,iMsiz Yemiş is
kelesini Mimar Sinan da yapsa. ona 
karşı bizden sny~ı te1::1enemez. B;'~P·is 
bu drkinlFi'in altından onun a~mı ka
zım111r, Sinana lnvmet vermektir. 

Hapishaneyi, !dm isterse yn"lM'Ş 
olsun, ne içi gUzeJ, ne dıtıı alımlrd?l". ı 
Bunun hntrrı i,..in orayı sUslcyecek bir 
adlive sarayından vn.z;ec:ilemez. De- : 

a·r c~m· temeli Uzsrindıa çı1<an mün~k a~3 

VE CA • 
1 

• 

Es.'l.i tir temel İi;zerinde ise ''istimJaklar,, niçin? 
• Büyük mUvorrilıiınlz Turhan Tıına • l 

Emin iskelesinde (1006 Hicrt) 
yıh Uama~anın ikinci günü başlanı
lan Safiye sultanın yaptıracağı ca
mi, imaret ve rlbatın temeli üzerine 
Bnhçoknpısı dahilinde 1071 yıh Zil
kadesinde Hatice Tarhan sultanın 

başlnt!.ığı cııml, imaret, türbe, mek
tep, dnrUlkura davasına birlclk rl
vayc• olan Fmdıklılt slltıhtar Meh. 
met nğanın tarihindeki fıkrayı ay. 
nen naklederek bu rivayetin sıhhati 
haltlonda dUşUncclerlml sıraslle ar.z 
ediyorum. 

- Snyın mUverrlhlmlz buyunı

yor kl: 
"Silalıınr ınrlhl diye nnıl::ın t::ır:hinln 

birinci cildinde (S. 120) 'farhan sullnn 
camii ikma: cıtirnıeflc ncJ surelle knror 
çerdi~ı.11 nnlntıyor. Onun ifndesine göre 
o sıra ~·ut.un Relen y:ınr.ından yarı kalınış 
<'nmli de mntccssir olmuştu. 

1071 7.llknılc-;inln yirmi beşinci Rfiniı 

"eski hlnnnın iizcrinclcn bir sırn in~ sö. 
kii.., in-:notn,. h:ı~lnnıh ... 
Şu rh·nyctl iyi tetkik edebilmek 

f~fn sllAht:ır Mehmet nr•nnm lhnre
slnl nyncn nn,dctmcf~e li\znm ~ör

diim. Anrn'c mnhterl"m hn~·ım17.rn 

~Ustc>rıli~ (C. E. S. 120) def,ril belki 
(C. E. S. 218) do slllihtar !\leh.met 
ağa diyor Jd: 

"Tnınir hinn:rı müb:ışerc!t der comi Yol. 
de sullon d~r ı:nhil babı bahçe. lhrnkı ke. 
(Jirden sonra nvrul pazarında \'uki cernıh 
Mehmet paşa cuınii rueremınalı'cin 'czıri
fıznm ( Küı>nilü l\lchmet ııaşo) \'alt.le sul
tun lınucll::rine z;c:vk ve ilga et.lip kcşr. 

olunnıu~ken mimar hassa Mustafa efendı 
dohi hundnn mÜ\'Ccch ve ahsl'n hııyrnt 
oımn~n 111.rik bin oltı larilıınde Falih cğre 
merhum Sultan Mehmet hanın ,·oldesi 
Bahçeknpısı dahilinda gümrüğe nazır 
mücccldclC'n lnrnir binasına mübıışereı ey. 
ledi ki cnıni şerir o~lu ,;cfnlile kendisi 
sarayı atikn nefyi ohınmntı:n el çekilip 
n:ılnnınrn nıımlln 1 kalın ışlı. 

"Öyle litr ,•nldel büzürkuorlarımn hay. 
ralı <'clilclcri hir nl:ıy m:ıh:ıllMı y:ıhi\i.J 
içinde nıczhelclikte harap yatınağı liıyik 
tlin ve dc\'leti pnıli'ş:ıhı dcgih.lir. Nısfı 
y·:ıpılıp binnsı aşnğı pencereleri bitmiştir. 
hmnnıına s:ıyi olunsa devri kıyamete 

dcJtin ılunyı ha)'re mazhar \'e sebebi ın:ıA
rircl olur dcyu vedriftı:om ondnn \'alt.le 
sultan hazrellerlne nrzı ilrtm olup m:ıkul 
görülılü?;ü fııere keşfolundu. 
"Ruım~rrc mücnneti yığılıp ehli blno 

fhznrı~d:ın :ı;onra işlıu senei mabure 
(lOil) Zil!mılesinln yirmi beşinci ~ünii 
bin:ıya mfıh:ı~erct ve :ıncnk eski Jıln:ının 

nzcrlnden hlr !!lra tn,ı ~ökfıliir> bcclrltıihll
mnm ve itmamına snyl beliğ ve dil-kol 
lom olıınnp .. ,. 
nn~tcl ef'mıcll tnrlhincte yaztlma-

:''nn. hnttn Ahdi pn~:ı tııriblnıle kııy
declllml,•en, yalnız sflôhtar Mehmet 
nr•nmn tRrlhln•le yer hnlnn şn rh-a
yetın <loX-rn olnp olmıulı~ını nnlıı

mn1': irin fld n'l!ttn;n a.n.etmt"~o lü-
7nm \"nrthr: ntrtnr!cıl mU~lHf Vernvt 
cınıu,•nt' J\fnhmnt n,..n.. kf'nrVcıtntn hn 
fnrihhı•h knvf1i H?.t-re (10R!l) Rebi-

dim, ya hazır sırası ge1mişken, tarihi 
e3er nedir? Hangilerine kıymet veri· 
lir? Bunların üstüne ne zaman bütün 
milet titrer? Sorularına ilim ve sanat 
adamlarımız cevap versinler de, iş kö
künden halledilsin. 

UlovveUnde do~mustur. 1071 Zilka.-1 
desinde binrumıa ~Ubaşeret cdUcn 
Yeni camiln teınellnl gözlle görmüş 
de~llclir; tünkü bu csmiin yapılma
sına. bnşlandığı 7.nman, ancak lkl 
buçuk yıışıntla ldl. 

ikinci nokta mimar bassa l\Iusta.. 
fa efendi dcdil'.,rl mimarbaşı mero
m:mci l\lu:ııtafa ağa. mUsakknfatı 

vakfiye dcfterlcı·lne göre ( I071) rle 
ve stclll Osman! (C. 4 S. 307) de 
7nz1ldı!~ma göre (1072) de Köprülü 
Mehmet pnşn tarafrnıtnn hlam edil
mişti. Bn ~ntm lda?n1 esnasında 

mUcttlf vo bnn<lnn rivayet eden ~llfih 
tar !\fehmet n~a da ancak iki, 1ahut 
liç :rn,m<ta <:ocnktu. 
Şn hnlflo slH\.htar Mehmet ağa Veni 

camffn temeli oldnkn rl\"ayot edilen 
Snflyc sultanın yar>tır:h~ c•ml te
melini ~özllo görebilecek ve bu ri
vayeti do mlmnr hnscıa l\fnstnfa efen 
dinin ar~mılnn lşitlp nnklcflccek t.lr 
(Q~ifa dc!,"'11rll: blnnennlcyh t'c~lka 

n.ılı verilen şn rh·ayet, ~nnctnn, bnn
dnn ı,ıtrnc htr sözden ibaret kalmaz 
mı? Hcrhnl<lo hu rh·nyctl te,·stk 
cclc~ck diğer bl-r vesikaya lhtl)·nç 
vnrı11r. 

Rnnnnlo. beraber şn iki noktayı 
~öz (\nUno nlcll'ttnn ~onrn UçUncU bir 
no'tta~·n cin dlkktJnfzl çekmek iste
rim: O da Safiye sultanın ynrıtımınk 
lstctlii.'1 rami, imaret, l'e rlh:ıta. E
m in lskelcsln:1c deniz kenanncta ya
ni Ycn•l,nh~e kav1~1 harlrtncle 01dn
l':11 Scl~nlkll l\fnstnfa cf<>ndlnfn ta
rlMn•fold tncırlhfn~en nnln~Tlt'l'. 

Hnlhu?d Hatice Tarhan ımttan,n 
ynpttı-tığı Yenknml demekle meş. 

hnr <'Rml, tmnret, tUrhc. kütUpbnnc, 
tlnrfilkura, ,.e mektep nah~eknpıı:n 

dnhlllndc ohln~ ko<'a bfr mn.hlc~mo 
ntn v~rclt~l ''o va'tflyo n!tı verilen 
llt\m tlo ,." b: ...,. ne ı·n•1ttr ~hrett , 
mnrnf~sllc cıa!ltttlr. Vnnl V<>nl<'nmf. 
in ~tm·ll'd Y<'l'I va'·tilo Snfi;\'e s11lta
rw1 :f'R!Jhrn"n'=.rı ramffn yeri ve teme 
it n!'tt'.'!ında. koskoca bir kale suru 
vnrdt. 

Rnhtelcnp1<1t cTnhlllnde, yani kale 
surunun tc; tnrnfmda olnn Veni ca. 
mlye, hn bnh~e kapt!'n haricinde, ra
nt kale ıııurunun dış tarafında olan 
bir rnmfln tomcU temel olohlllr mi? 

nn knle ~mnı, Unkarnnmdan SJr. 
kecl;rc knrtnr o 7Rml\n mc\"cnt 01<1\l

~n hnlf1o 1070 Zil!m1estnln on altın 
<'t ~U,,1\ ~ı'·n.n bU,·ük yan'!m!1an son
ra yrlctTnlnn, ve yPrl trnlct z<'m'n 
m'l'·ntnn<1t diye e\·knfa tntlltal etmiş 
olıln"'.,'TI bu mu'•atıın d<-rterlerllc sa
hft ve evknt mahzentnrte hn df'ftcr
lcr mnhfnzclnr. Ilnh~c!cnpH1, Ila'nt 
ltn'"IJ<ır rnhf Jrnle kapılarından biri 
dc?lil m!dlr? 

na ynn~ın !dl1\htnr Mehmet a~a 
mn lcn. .. ılı (C. E. S. 183 ve tnl) Uzc. 
re 1070 s~ncsl Zlllm·l::-sfntn on ııltm 
et gUnU lktn:Uyo ynkm Aynzma ka
rmıı hıırlcinflc hir flUkkJ\nılnn tıkıp 

Unknıuınmı- kn<lnr olan yerleri, kc. 
rc!'4tc-r.l itUkkl\ntnrmı 0lhrn'cı blnnnr 
e<ll p hnla3·1 snr'l!'n ~f'hre c1ahl1 oltln,. 

Bnrnılan Rüleymnnlye, Boynzrt, 

Şehzade semtlerini kAmUen )·ıı1'fl' 
Dc~zıız Sina.o, Mııhmutpaşa. ff OCll~ 
f;'ft, Tahta.kale, yahucU nıaballcl~ı 
Alay köşküne ya!rın ycrloı·deP 
meydanı başına kadar ıamaınllC 1•

0 

ııl"" mıştı. Bu lmydm sıırahAtmdaD a ·alO 
Ş?lır kJ Unkapanındnn ltJbareP k rl 
suru vıırclı. Bu kale suru bA 

1
• 

ııı • 
cinde Emin iskelesinde Saffyo 
tanın yaptırmak lstedi(;l carnt. lP1., 

1lrııt-

:,.t :.~,:~~ıa::::~l!~ı:e:~~a~~ &Wbt 
shıı kın gelmesinden, yahut snlr e •• mUcblroden dolayı konı1urutıun t 

mı,, ynhut UtUncU Sultan MebJl
10 

tt< 
vcfııtlle temel hallnrle kalıp bu ol 
melin Uzerine şlmdlld köprünUn 8 

ııı· tnr:ıfmcfn ve deniz kenarında b1l J1I 
nan Vıılde Sultan hnnı Vt'I bu harı 1d 
,:rn.rp tnnıfmrla Bahkhnnfl yannıdll 
cnml yapılmış olsa gerek. Farzcd; 
Um ki lmlA suru yoktu. Fakat Si- • 
"O ~ultnnrn co.m.J temeli deniz kCfl .. 
" fO
rınıfa vo EmJn iskelesinde olur • 

.ı;t .. 
nl cnmiln temelinden pek UZ 
kalmaz mı? 

2 - !\luhtcrcm mnvcrrlh burt1ı11· 
yor kl: 

tarı 
"\'nnını'J ynhudl evlerinln de ıır~ıı 

1
,. 

kı"m~n Volıle sııllnn, kısmen bııst,oı:ır• ... . tıı•· 
r:ıfınrl:ın "alın alınch. Fındıklılı btı 0 

1 ynıtarken "ynhmtiterin o mınlakorlıın • 11; rılmıımnk için knza •e bl'IA snndıtdıır•cl 
açıp ~ııılrıôz:ım Kö?>rüliio/Uuna tıin "~ııl 
ıık('e ımnmnitn ycllcnrfiklerlnl raket kil 
ellfrrmerllklerlnl., efe sö,.l,.r." -" 
c~, .• .., - Sllrth•n.r M~hmet 11tı-

farth'n'1e b!lnn şöyle yazıyor: '°' 
"Tnhtnl:nll'rlen ltor:ıl'ln"nvo varınrll ı{I 

fle'tin ot mP\"n7.I nnzpnln hilrfimle '"'tııı r• 
hnnf'leri "11. n .. ,ıc.-h·rvm ''nnılm:ıytT'I rtııt 
t~rlni fiinıhl NIİJl nhır rnahnlll're nıık1011

1

111 
mnhrı frln hnttı hilm:ıyun "nrlır olt11~11e 
fn,,fnt ~·nı..ı'ırl "nvr<'fl' r.ellp herl:cıı · ~~ 
cııl<ln olrl,.~ı hıınt'I rfnl yorm otıırı'11'
Dzere l<n:zn hclA o:ıınrl•~ınt.lan hin 1:1'•1' 

11 
t• .. ',. 

çe ?ıknrıl" ,.,..,ırı~~"':ı ·.ver(l'l"r. 1<"11h11 ,,ı 
~ ~ 

ıııe~·lp cO:nk'.'ilnl rrıt Vl' her Hm ''I' ~ti· 
• • ti' '. 

flnıhl elrnl'7.ler ı ... lc"'lolunıır rlr••tt ' 1 .. • !• r 
<ta arn,ın•ln rl~tı'f "'d:• eııı,.11...,,. ... ., •-

- - ,.. .rf" 
"•rure :;at•p kim'"' Y:ılt.le •rıol'nn P ı:I• 
lerl nlıp caml ve mü~~t.:::ır~tn Uhak ~I' ııl• 
m ini dnhl nhnm ~~hrl'l•"l Ali ~nrn,•JrırC. j 
n:t'llf .. mnmuru afak 6tcm eylediler. ( 
S. !lHU.. tc,.. 

TI•t th"'""""' htrlta~ noktayı dl?: 
fo itr-r..er ~örlivomm. 11' 

n•rtnrf n'llda: ~nffye 8111t~,,~~ 
100ff tarih\nde yantTrmftk lrl('rııff• 
<'ftmf, trıal'et. ribat vesntr f''\f trtl 

t.. dJ'Cft 
mTI "''" olm~l~ f'-..ere yaı:u • 1,., 
ha1l• han~ler. slnn.~cğlar. J·f 'l5"uı~ 
Rlın"Tlış (''1u~n ol tule& tafı;!J~ ti~ 
yn!~arula vaulmıştt. E~cr lJ~ıtıd 
Tarhan sultn.., .. 'W\ ,.ant~d1l'lot ~fJll 

. !il 

________ ,___<_s_o_nu_:_~ 

~( JRUN 
AUmm TARiFESi 

r.trınll'ket Mrmlr\:~f 
lçınıle dıı,ıııılo 

thhk 95 tr.!i t\'11 
!:ı il) lıll 21:0 425 .. 
nıntık 4i~ 11:.ıo,. 
\'ııtık 900 ıııoo .. ıt• 

. ı · ıt ·~'" il~ fnrifo<1lııılıon Onlknn Hır ı,.ı . ızW 
olııı kuru'> .ıu~illfır. l'c>'l:ı l•ırliJ!ır·~ıırıJf 
me\••n n•ılere 11.) ılıı yela1iş beşer 
ıumml'ılılır. <rt ıtl-

diği halde sonradaıı ptı.Jalık rJ.tbc
si almış olan llüscyin Paşa ımiş. 

Sait paşa hariciye nazırı iken ipti· 
rla arka.rnıdİ:ıki kamburu aldırma/.. 
için kardeşi izzeti Avrupayu gön· 
dermiş; Avrupadan geldiği zaman 
Abdülhamide Avrupada yüksek 
tahsil görerek diploma almış bir 
genç gibi gösterilerek Babıôlide 

(Terccmanı Divanı Ilümayun) a 
memur ottirmi.1 ı•e bir taraftan da 
untesine Bala rütbesi verilmiş •• On· 
dıın sonra bıı minval ı'lzcre• devlet 
teşkilôtı içinde terakki edip git 
miş ... 

Ça raz Kelime Balmaca·sı 
.\lıonn l>ıl\ılını- hllılirl'h mrklll~tıı ,e

ıraf (iforı•lınl, ııhoıır pnraıı:ınııı fi ı;rıt" 
)·a hnn'•n tlt' \'oll:ııııa Orrclini ıdnrt" 
fiı 01rrlnr nlır. . . 5 ,.tı""' 

j 

imparatorluk de11rinde istibdat 
idaresi için 1Jflra7:teristm olan bu 
malümatı işitince l;cndi kendimize 
şöyle dedik: 

- Kambur izzet arka.'fınd4 kam- • 
buru olrluğu ue hiç bir esaslı tahsil 
görmediği ha1de kendisini o devirde 
A11rupcıda taMil ctmi§ gibi göster
miş ve Divanı 1/ümı:ıyıın ka:cminc 
tay!n edilmiş. Acalxı kamburu o1-
maS!lt/dı ve gcrçc1den A vrıt"flada 
tahsil etmi~ lwlı·n~11dı maF:m o
l<M koraktersiz7iği Ue ne yapardı 

ve ne olurdu1.!' 
'HASAN KU!ı!ÇAYI 

: 
i 
ı _____ .._... ___ ............... ----

Yeni bulmacamız 

SOLDAN SAGA: 

1 - Milli bankab:ımızcfan biri. 2 -

3 - Kumaş, kiri, ehli bir hayvan, bir 
iltih. 4 - iyi mi, ci!mleyi teşkil eder. 
5 - Odaların hava ve aydınlanmasına 
yaray:•.t bir menfez, birdenbire. 6 -
Çiçeğin kasesi, Doi<ışmak. 7 - Ati -
kür. Birteviye. 8 - Bakınca kend:mi 
z. görürüz, -dünyanın en büyük nehri 
9 - l\foyi, kedin.:O d'.li ile bıyıkı.arını 

temi::lemesi. 1 O - Nida, es~i bir Türlı 
mille~i. haya. 11 - Elastiki lir moodc, 
b:r l:n:::ımızın adı. 

YUKARIDAN AŞAGI: 
1 - Sabahlan iç"l::n sıcak lir içki. 

ers~ne, 2 - çcğalmak, kaba bir tabir. 
3 - :C::nzin ve buhar'a işliyen fi.let. 
4 - Biz dünyaya gef ren, ka•.:ı. 5 -
Bir mnbııt, torb·aın küçüğü, ilerini. 
6 - Hane, geri bırakmak. 7 - A~illik, 

Ara ıu. 8 - Almanyadaki faşist -

Dünkü bulmacanın halledilmit tekh 

ler, Havalanamaz. 9 - Ermenice bir 
tabir, Münaz:a<t. 10 - Şimendifer, §U. 

be. 11 - İnanmak, lir no~ 

\"rnıılPn !I nhonp ynnın VP' 11 ki\>' 0,1.,. 
hirılrn ,·n11•nnlnr11. nwklPııh'rle 
l:ırınn n\·rıra lrn1ill\I \'nr111tr. tll 

1:,.-ın 
Tılrkf,,,.nin ht'f '"'"'n nıl'r • 1 

10'/U',\"n nfırınt' ıın:ıi•'· ıııt• 
. 25 ııuru~ 

Adre!\ rfeCişlirmP flrrıotı 

,, -
n"c~lt~ 1' ur11n!8!}_ 1 

115 saınıe e~~s 
b tYJ 91 lYı ın 111ııı1 

• k fstıı ·rııı• 
Gerek çiflcllcl\in ve gcrccıti~l ııı. ,~ 

\•llrı ·eti dcfJerdtırlı~ının ı;cril 111utıll: ıı~ 
lor Mnli)'C \'clı:ıtellncc tıım:ınıcn ıırııı.-r.' 1 rı 
ıııo'•ul ~örtilerck tneellı;lıt 0111'"1 dcıı ~r,, l nıbil: n rl .. 
hernl:er lı~nr knnununııl' derıerd:I 
nıız:ır eflilmi,, bu husm;tıı rıcl 
lehllgotın bulunulmuştur. nıi1l .~ ... 

Bıınd:ın böyle lışnr ''er1tl~I 00 ınıııY!-' 
den hiçbir suretle lobsilil.t yapı 
llJ'. 
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PARA ROl!SASIXDA 

İstanbul borsasında muameleler 

mele olmamıştır. 
Bundan başka Sivas Erzurum 

tahvilleri 95.50 den muamele gör
mllş, btr İngiliz llrnsmn Merkez lıan 
kası tarafından 630_kuruş kıymet 

tesblt edilmiştir. /'" 

1'J - KURUN ·-- ı-MAnT- ıo:ı~ 

Et fiyatları 
Bu günden itibaren on kuruş ucuzladı 

Vali Üstündağ 
Tenzilatın azhğındanbahseden

lere cevap veriyor 
Et fiyattan bugünden itibaren ucuz. 

lamış bul~uyor. Karaman 40, dağlıç 
ve kuzu 47, kıvırcık 50, keçi 25, sığır 
35, da.na 40, manda 25 kuruşa satıla -
caktır. 

nu esefle görüyorum. Yersiz ve h.aJ.."i
kate aykırı iddialar karşısında yük -
sek hükıi.metimizce yapılan büyük f e
dakarlığı vatamia§larınıa bir kere da
ha izah etmf.k i3terim. 

Ankara.da ittihaz olunan karardan 
sonra ( I stanbulM et f i'!Jfllları ka • 
saplar tarafından ya~, yaOO§ yük • 
seltilmi§ ve bu kere yapılan tenzilat 
e3as fiyat il.zerinde hiç bir tesir yap
mayıp fiyatları ancak esl.-i seviyele • 
rine irca etmiştir) yolunda ötede be-
rid6 dedikodıı <WnmcTctedir. Bu iddia
ların hiç bir e.sa.sa dayanmadığını ve 
1uJk'ikatten tamamen uzak rakamlarla 
ileri sü.,.illdüğihıü. göstermek i3terim. 
On beş ilcinc:ikdnttnd<ı karaman50-55 
dağ!ıç 60 kıvırcık 60 - 70, süt kuzu -

su 80 - 90, sığır 40 • 45, dana 50 'ku
~u. Şubatın son haftasında i3e ka
raman 50 • 55, dağlıç 55 - 60, kıvır
cık 60. 10, k-uzu 55 - 65, sığır 40 - 50, 
dana 50 k-urıt§tur. Şıı halde ikincil•d
nun on beşinaeki et fiyatlariyle §Uba
tın 80n ha/tMındaki et fiyatlarınt 

kar~ıa.1tıro.oak olu.r3<Jk bunlar da bir 
yükselm.6 1oaydetmeğ6 im1~4n yoktur. 
Bilô1..i8 dağlıç eti ile süt kuzusıt on beş 
ikincikanun tarihindeki fiyatlanna 
nazaran şubatın son haf tasında olan 
fi'!Jfltlan daha d~ktUr. 
Diğer taraf tan mürakabe komisyo

nu tarof ından tesbit ve ilan edilen /i
yatlan.n son haf talann piyasa fiyatla
nna naZ!ıran pek cüz'i bir dü§iiklü.k 
göstf'trdiğini söyleyenler de vaziyeti 
kıavm'!jflmıyanlardır. Şubatın .!on haf
tasındaki fiyat !ara ftazçran tenzjı mik· 
tara halkın en çok istihlak ettiği 1oa. • 
raman etinden ı«ısati o7,a:ra.k on i'ki bu
çuk, istihlakdttmız arasında karaman
dan 80nra gekn ku::u etinden 'VO.!ati 
olarak on kuru§, kwırcıkta oosati on 
iki buçuk kuruş, S?ğır da vasati on lcu
f"U§tu.r. 

Bu kadar 'bilyük ni.sbctler ö~ıünde 
tenziM.tın a::lığımlan bahsetmek için 
mantık t't' hesapla alakadar olmamak 

ve insafı da elden bırakmamak ıazım
gclir ki ben bunu hakikati daima iyi 
gören hiç bir 1 sta>ıbul hem§erisinden 
beklemem. 

Tayin t:e ilan olunan fiyatlar tekrar 
ederim ki azami fi'!jfltlardır. RelG<tbct 
dolayısiyle bu hatlardan a.Jağı et sat
mak da miimklhı olabilir. Hususiyle i
çinde bulunduğumuz mcv3im itibariyle 
ku::u f iııatlanntn da u.cuzlıy~ğını 
tahmin ediyorum.,, 

-o-

nAY CEVAT N1ZA!\Iİ A1'~AYA 
GtT.11 

İstanbul Ticaret ve Sanayi odal!lt 
umum! k!tlbt Cevat Nizami dlln An. 
karaya hareket etmiştir. Ankarada 
'7.lr:ınt knncrr,.c:lnAo h"1•1nnr~lrtrr , 

LOKANTADA 

İ" -
ı Garson - Şik4yeti 
· acaba siz mi.!iniz1 

--...;.;;;..;......_ - Bir A 

!Okullarda disi 
lin ve inziba 

-

Okull:ırda. "İnzi· 
bat ve disiplin ,, 
mevzuu etrafında 

pazar günü Şişli 

halkcvinde miln.aka 
şalı bir toplantı ya
p14dığını dUn yaz... 
mıştık. 

Bir arkadaşımız 
bu toplantıyı ter
tip eden Şişli Halk
evi reisi Bay Ah
met Halidle görüş
müştür. 

§i§li Halkcvi 
B<ı§kanı Muallim 
Bay Ahmet Halid Ha.lkevi başkanı 

•'lnz.ibat ve disip
lin,, mevzuu hakkında iunları söyle • 
miştir: . 
' '- Son zamanlarda gazetelerimiz

de mekteplerdeki inzibat i~leriue mü
teallik bazı dedikodular görülmeğe 
başlanmıştır. Mektcplcrimizde ı- ı gbz.e' 
çarpan bir inzibatsızlık olmamakla be
raber acaba bir.im görmedi~imiz, duy
madığımız bir inzibatsızlık var mıdır 
endişesi hasıl oldu. Eski bir öğretmen 
ve bir çocuk babası olmak sıfatiyle 

diğer taraftan da bu işin müteha.sSısı 
bir heyet huzurunda mUnakaşasını lü
zumlu ve faydalı gördüm. Başkanı ol
duğum Şişli hn.lkevinde yaptığımız 

haftalık konferans günlerinden birini 
buna tahsis etmeyi arkada.şları.mızla 
kararlaştırdık. Memnuniyetle söyle
mek isterim ki m-!sele umduğumuzdan 
fazla bir alaka ile karşılandı ve yalnız 
bir celsede karar verilecek kadar basit 
bir ig olmadığı anlaşıldı. 

Biz, bu mevzu etrafında daha bir
kaç celse yapacağız. Bunların netie&o 

sinde meydana çıkacak çok kıymetli 
fikirleri hep beraber dinleyeceiiz. Be
nim şahsi fikrime gelince; 

Ben, phsen disipline, fa.kat., çocu -
ğun izzeti nefsini rencide etmeyecelt 
ve onlara da enerji kudretini balta
lamıyacak bir disipline taraitanm. 

Fikrimce en asi ruhlu bir çocuk bi
le iyi bir terbiye ile halini düzeltebi • 
lir. Bunun için de aile ile mektebin el
birliği yapması, öğretmenlerin aşağı 
yukarı ayni terbiye yolunda yürümesi 
lhımdır. 

Gerçi her ~ bir Slemdir. Her bi· 
ri için ayn bir terbiye sistemi lazım
dır. Asıl hüner bu çocuk dünyasını, 

bir mihverin etrafında döndUrebilmek
tedir. O kadar kolay olmayan bu işin 
cumhuriyet devrinde başarılacağım 
şüphesiz olarak bl!iriz.., -

tç TiCARET l\lt~DtiRtt 
ŞBHRfMtZDE 

Şehrimizde bulunan iç ticaret 
mlldUrU MUmtaz dlln tetkiklerine de
vam etmiş, Ticaret ve Sanayf oda
sına gelmiş, umumf kft.tlp Cevnt Ni~ 
znml ile görilşmUştUr. 
Şehrimizde birkaç gQn dnha kala 

rak tetkiklerine d~vam edecektir. 

Bir adamı asmışlar! 
lzmlr 28 (Telefonla) - Ödemişin 

Beyler köyUnde Mustafa oğlu_ Meh
met adında biri evinin taracasmda 
asılı olarak bulunmuştur. Ynptlan 
tahkikatta kamn Şcrtfe ne kayınt 

Yaşar ve arkadaşı Mustafa tarafla
rından gece yatağından kaldırılarak 
boğdurulduğu ve sonra evin tnraça
sında. asıldığı anlaşılmış, katmer ya
kalanmışlardır. 

-0-

tzMtRDE tNEKRA~"Elil~n 
KJ.ıRULUYOR 

İ7.mlr 28 (Telefonla) - Ziraat 
VekAletl Manisa Te fzmtrde iki bU
yUk lnekhııne kurmağa karar Ter
mlştlr. tnekhaneler, fennf sUttUin:K 
vaziyetini kOytlllere 6~retecek ve 
her lnek]Janede biner inek buluna.. 



~-KURUN 

Yeni b. 
harbine 

rika 
"' grumu 

italqanlar Fransız So
ma(1Jasına girmışler I 
Londra (Husust) - "Deyll Tel-) 

graf,, gazotcstnfn ynzdığına göre, 
Fransa htıkrımetfne ClbuUden gelen 
haborlcrdo, ltnlyan ıuıkerlerlnln 
Fransız Somnlısının 26 kilometre 
içerlerlne kadar girdikleri blldiril
mlşUr. Fransızlar hududa asker ve 
tayyare göndermişlerdir. ltalynnla. -
nn verdikler! lznhata göre, İtalyan 
askerleri topoğrafya tetkikatındn 

bulunmaktalarmış .• 
Bn haberler resmen teyid edllmlş 

'det;lldlr. 
1\fiSffilN ENDİŞESİ 

Londra 28 (A.A.) - Times (Tay
ms) in I<'.nhlre muhabiri bildiriyor: 

SUveyş kanalında 1talyaya atfedi
len kontrol nfyetlerlntn tekzibi bu
,rada memnunlyH uyandırmıştı. Fa.-
1kat ttnlyanrn Trnblustaki kuvvetle
rini gerl tekmlyecet;i hakkındaki 

resm1 haberler bu memnuniyeti 
hayli azaltmıştır. 

Kahirede beyan olduğuna göre, 
SUveyş knnalı meselesi İtalyan - İn
giliz milzııkerelerlndeu ayrı olarak 
tetkik edilecek meselelerden ancak 
biridir. Mısır mahnflJlnln ısrar etti
~l bir nol'ta varsa o da İngilfz - ttal 
yan mUıakerclerlnln neticesi her ne 
olursa. olsun Mısırın millt müdafaa
sını kuvvetlendlrmesl znruretidir. 

Lonclra 28 {A.A.) - Times (Tay
ms) r;azetesl, Kahlreden istihbar 
ediyor: 

İtalya elcisi Kont l!azzollnl, dUn 
Mrnır Başvekiline İtalyanın Süveyş 

kanalı Uzerincle bir takım ami\ll ol
duğuna dnir gn1.etelerde intişar et. 
miş olan havadisin nsıl ve esası olma 
dığını resmen blldirmtştlr. 

Romany a abine 
istifa etm •• zere 

Yeni Anayasa dün ilan edildi 
BükreJ, 28 (Hususi) - Anayasa 

hakkındaki rcyiı:ı.mın Kahir bir' ekseri
yetle bükOmçtin lehine netieelcndiği 

pildirilm:şti. Romen gazetelerine göre, 
yen.t kanunu esıtSiye nasyonal aaratift 
p<:ı:ti lideri Manyo ve Mihalake, libe -
ral Parti lideri Dinu Bratzanu ile Go
ga kabinedne dahil vekiller rey verme
mişlerdir. 

Her şey vatan için parti lideri Kor -
piyano ile eski baıvekil Gogo hudut 
'haricindedirler. 

Yeni kanunu esa!l.1'cala ar:olunduk
tan sonra kabinenin, bu kanun esasi 
hUkümlcrine göre istifası icap ediyor. 
Kralın riyaseti altında toplanan fevka
lade bir toplantıdan sonra başvekil 

Patrik M1ren is~fasmı vererek siyaset
ten uzaklaşacaktır. Yeni kabinenin eski 
başvekil TatLıres~onun riyaseti altında 
teşekkül edeceği söyleniyor. 

Yeni kanunu esasi bugünden itiba -
ren mer.:yct mevkiine girmiştir. Bütün 
ruhanrıcr bir Marttan itibaren partile
ri terketmek mecburiyetindedir. 

Goga kabinesi zamanında t:ayin edi -
len 2500 den fnzlzı memur azledilmit -
tir. Yahudiler..n Romen tabiiyctinl;ie o
labilmeleri için 1913 - 1915 - 1918 se
neleri harplerine bilfiil i~tlrak etmiş ol
maları icap etmektedir. 

KIRALIN NUTKU 

Blikreş 28 (Hususi) - YenJ Romen 
kanunuesasisi hükumet erkanının, taht 
salonunda ilan edilmiştir. Ilu münase- , 
betle kral bir nutuk ıöyliyerek yeni ka
nunuesminin milli zaruretlerden doğ· 
muştur ki doğmuş oldufunu söylemi~ 
ve demiştir k.~: 

"Bukanuna ilk bağlı olan benim, o
nun ilk muh:ı!ızı daben olacağım,,. 

Bu garistanda 
Eski partiler kabineyi düşürmeğe 

çalışıyorlar 

Hükumet be 1anname neşretti 
Sofya 28 (Hususi) - Bulgaristan- f 

da intihap mUcadelelerl hararetli bir 
'afhaya girmek üzeredir. Parti lider 
lerlnln hUkümet merkezinde gUpe 
gündüz gizli toplantılar yapmağa. tc.. 
ŞebbUs etmeleri, hilk\ımeti şiddetli 

tedbirler alma.Ba mecbur etmiştir. 
Bu tedbirler cilmleslnden olarak, 

hUkrımot Bulgar milletine hitaben 
bir beyanname neşretmiştir. Beyan
nameden başka, ilk Köse !vanof kn
btneslnf n teşckkUl tarihi olan 23 
1 

teşrinisani 936 yılında hükf1metin 
styaset ve programına. ait neşrolu
nan beyanat, tekrar tebliğ olunmak 
tadır. 

Neşrolunan beyannamede, parti -
Ier tenkit olunarak, esı-tden olduğu 
clbl, Bulgar mlllctlnln "Siz ve biz,, 
diye ikiye aynlmnsı istenilmediği, -
asayişin ordu sayesinde mllemmen 
bulunduğu, harici 11lyasette, Yugos
lavya. llo doırtluk tesıs edildiği , Bul
garlstnnın 1>UtUn komşulnrlle yakın 
dostluk styasetl takip edildiği, bu si-

sulhu tein faydalı olduğu bildiril
mektedir. 

"Domokra.t ittihadı., parti lfderl 
eski vekil Grlgor V-asllefln evinde 
toplanan bUtUn eski parti llderlerl 
hnkkmda kanuni takibat devam edi
yor. Mebus namzetler! arasında yilz 
de doksant eski pn.rtllere dahil eş. 

hastır. 

Denfzbankın lzmlr 
şubesi 

İzmir 28 (Tlefonla) - Deniz müs
teşarı B. Sadullnh ile Akay vapur
ları mUdilril B. Cemil bugün lzmfre 
gelmişler, muhtelif mcseler hakkın
da tetkikntta. bulunrhuşla.rdır. 

Aynen lzmtrdo acıtacak olan De
nlzbnnk şubesi etrafında da Denlz
bnnk umum mUdUril ile temaslarda 
bulunmuşlardır. 

B· müsteşar, umum mUdUr ve A
kay vapurları müdüril B. Cemtl ya. 

bula hareket edeceklerdir. 

SY 
Hatay seçim ni- Yeıii bir lnuhakeme 

zamnamesi Maksim Gorki zehir e
nerek mi ölmüş O? Hazırladığımız 

pıofegl homisgtJna 
göndeı iyoı uz. 

B. Menemenci 
oğlu Cenevreye 

gidiyor 
Ankara, 28 (Hususi) - Hariciye 

Vekaleti umumi kitibi Bay Numan 
Menemencioğlu refakatinde, Türk de -
legasyonu azaları, adliye vekaleti hu -
kuk i§lcr.'.. umum müdürü B. Şinasi ile 
siyasal b;lgiler okulu profesörlerinden 
B. Ethem menemencioğlu bulunduğu 
halde bu akşamki ekspresle istanbula 
hc:ıre~et etmiştiı'. 

Bay Menemencioğlu ve ferakatin:le -
ki zevat Hatay meselesi hakkında Ce -
nevrede yapılacak olan görüş.nelere iş
tirak etmek üzere İstanbuldan yola çı
kacaklardır. 

Malumdur ki, Milletler cemiyeti ko
misyonu tarafından, Hatay seçimi i~in 
huırlanan ni..ıamnameye hük.umetimiz 
itiraz etmit ve son toplantıda, tale~ -
m;.zin tatmin edileceği vaad olunmug -
tu. 

Hariciye umumi ktitibimizin riyeae -
tirde bu defa Cenevreye g.~den heyet 
milletler ceıniyti konseyine mukabil bir 
nizamname projesi verecektir. 

Cenevrede yapılacak topkatıda da bu 
nizamname münakaşa olunacaktır. Mü
zakerelerin on be§ gün kıWar süreceği 
tahmin edilmektedir. 

MECLiS 

Maznunlar bu suçla ve bazı merııfe~ 
ketleri Sovyetler birliğinden ayırrııa 

teşebbüsü ile lttiharn olunuyor 

Moskova Z8 (A.A..) - ROyter bll- ( 
diriyor: 

lkl martta asker! mahkeme önun. 
de mUhlm bir muhakeme başlaya

caktır. :M:nınunlar tethlşçlltk, Sov. 
yetler birliğini tahrip ve bilhassa 
Ukranyayı, GUrclstanı, Azerbeycanı 

Ermenlstanı ve Vladivostokıı Sov .. 
yetler birliğinden ayırmak teşebbü
slle itham edlUyorlar. Maznunlar 22 

naııoff' 
Rlkof, Yagoda, Krestlnskl, rdırı 
ki, Roscnholtz ve lvanof d~ val'ıet

Dört doktor, profesör Levın. ı;ui' 
nef, Knsakof ve Maksimof dıı. 11 . . c;e. 
kastçilik ve Makfiim GorkıyJ 18ıı ge 
reisllğlno Yar;odadan sonra ııırr,ıi 
Menlfnsklyl, devlet pIAnları d Jlleı· 
reisi Kuiblşefl zehirleyip öldUr 
le itham edilmektedir. 

.Muhakeme Aleni olacaktır. 
kişidir. Bunların arasında Buharın, / 

--------~~-----------------------------
Fransız hududunda iç 

bir Alman tankı ... 
r ·ye 

Asker Almnnyadao ka~tığıoı söyJUyot 
1
, 

~s.1e 
Parla 28 (A.A.) - Paris Midi ga- kflometreden fnzla bir mesafe dllt' 

zeteslnin neşrettiği bir telgraf habe- ttğln vo Fransaya. girerken btl ıııl"' 
rlne göre cumartesi gilnil saat 6 da giden yollardan geçtiğini sö11c 
Thlonvllle'e 20 kilometrelik mesafe- tir. ee'' 
deki Valdlcoe'de Almany ... dan gelon Otomobil mnvnlrkaten ordtı ş (1 

mitralyözlU bir otomobil sUratlni ro- vlslerl tarafından teslim aıınill1 

ğaltnrak huduttan geçmiştir. Otoma asker ka~nğı tevkif edilmiştir· teC
bU Fransız topraklarında birkaç ki- Bu Alman askerinin siltıb '°~ııt Ç 

loınetre ilerledikten sonra. durmuş hf:ntı ile bfrlllı:te kaçmasını şıl" 
ve keyfiyetten haberdar edilen hu- eden sebep ştmdlye kadar aP

111 

dut maknmatı bunun genç bir Al- mamıştır. ___./ 
man askeri tarafından idare edilen -----
ve her tUrlU ara.zlde gidebilen son 
sistem zırhlı bir otomobil olduğunu 
görmüşlerdir. 

isticvap edlleu asker FranPız tO:D· 
raklarına. girmeden evvel gece 100 

8 al kan Ant~rı-

Kış tatilinden son ·a H . . · 
Yarın o a ı or . n arıcıye 

t•nın Ankara 
toplanlısı 

1 
( V styanı 1 !nci sa!/'~~ 

lerden'biridir. Bu itibarla, Atırt tİ' 
Balkanlı gezetecilere verdiği be~,,f. 
çinde Balkan antantının bugün~ :stlt 
yetine temas eden fıkralar kz,dııf ;11r1~ 
haline ait olan düşünceler de bet d 
ta büyük bir dikkat v:: c.laka ı.ıyıP'r 

Ankara, 28 ('l'elefonla) - Büyük nazırının vefatı 
Millet Mecfüi, kış tatilini bitirerek, 
çarşamba günü (yarın) saat on beşte 
toplanacaktır. 

Görüşülecek olan yeni mali sene büt
çesi yann (bugün) öğleden sonra Mec
lise gönl:ierilmiş bulunmaktadır. 

Bugün öğle üzeri Vekiller heyeti, 
Başvekil B. Celal Bayarm riyasetinde 
toplanmııtır. Bu toplantıdıı yeni bütçe 
üzerinde ıon görü~lcrin yapıldığı 
anla§ılmaktadır. 

Baş\'ekil bu ak_şam saat on yedide 
Başvekalete gelerek, Maliye Vekiümiı 
B. Fuııt Ağrnlıyı kabul etmiş ve büt -
çenin son §Ckli üzerinde meşğul ol -
muıtur. 

inebolu faciası 
Muhakemeye dün de 

devam olundu 
İzmir 28 (Telefonla.) BugUn ağır 

cezada lnebolu vapuru faciası mu
hakemelerine devam edilmiş, mnz
nunlardan kaptan Mehmet Allnın 

veklll lnobolu n\'ukatı Halid Tev
fikle Denlzyolları idaresinin İstan
huldan gelen avukatı Kenan ve Nl
zameddln arasında mUnaknşalnr ol. 
muştur. Mehmet Alinin veklll Jne
bolu vapurunun zaten çUrük ve tn
dlla.tla muvazenesi bozulmuş bir ha.. 
le getirilmiş olduğunu anlatmış, 

bazı noktalıu-dan y~niden tahkikat 
yapılmasını lstemlştlr. Denh:yollan 
ldareslnln voklllerl vnpurun çUrilk 
olduğu noktasının bir ofsa.nc tcılAk

kf edilmesi ıa.zım geldiğini, dlğ T 

noktn.1ann da. müsa.nna ve mürettep ol
duklarını söylemişler, maznun veki
li B. Tevfik Halid de bu iddialara §U 

mukabelede bulunmuştur: 
- Hakikati meydana çıkarmağ:ı 

çalışırken her vakit için tevsii tah
klkn.t istcnebllir. Biz Denlzyollnrı 

glbl zengin, gUçlU Ye kuvvetli değt. 
Uz. Yalnız bir mesnedlmtz vardır. 

o da ndalettlr.,. 
Mahkeme heyeti mnznun vektıl

nfn isteğini r~ddctmfştlr. Muhakeme 
mUdafnn için 28 mart pazartesi gU
nUnc 'bırakılmıştır. 

Başvekilimlzle lrao 
başvekili arasında 

Teali olunan telgraflar 
Ankara 28 (A.A.) - lran Harici-

ye nazırı B. Samlyinln vefatı münn.. 
sebetlle Başvekil D. Cela.l Bayar ve 
İran Bnşveklll D. Cnm arasında aşa 
ğldaki telgraflar teati cdi1ml9Ur: 

EKSELANS BAŞVEJUL 
Tnhı·an 

Tanımış ve çok sevmiş olduğum 
B. Samlyioln vefatı beni çok mllte
e1llm etmiştir. 

Du mUnasebotle mUheyyfç taziyet 
!erimin knbulUnU ve cumhuriyet hU
krımetfnin bUyUk ve dost memleket 
hUkumctlnin m~ruz ke.ldığ'ı mateme 
samimi bir surette iştirak ettiğine 
inanmalarını ekselA.nslarınızdan ri
ca ederlm. 

OELA'L BAYAR 
li:J{SEJ.ı.ANS OET..ıAL BAYAR 

DASVEK1L 
Anko.ra 

Hariciye nazırı ekeellns Samiyi. 
nfn mOmtnz şahsiyetinde maraz kal
dığımız mUellim ziya mUnnsebetlle. 
ekselAnslnrmın izhar buyurdukları 

kıymetli sempati nişanesinden ve 
cumhuriyet hUkt\metlntn hllkOmett
rnln matemine iştirakinden derin 
bir surette mUleheyyl~ olarak, c;oll 
snmlmf teşekkUrlerlmtn kabulllnU ve 
imparatorluk hUkQmetlnln teşekkll

rUnUn bUytlk dost memlekete iblağ 

buyrulroasını rica ederim. 

cakur. ·re~ 
Bu güzel sulh eserinb ebe~~ • 

şuradadır ki inanılm<a: bir şekil~~ W' 
rulduktan sonra üç dört sene gıb e ıY 
bir zaman 'çindc Avruparun ye~~ ol.' 
yat kabiliyetini haiz bir teşek1'U 6111Jl1 

duğu ink:ır edilem ·z ha.diseJerle ıe ' 
olmuştur. Zira Balkan ant'4'1uıtıtlde'' 
ıekküliindcn sonra dört Balk~~eri ~e 
letin üçilnde hukumet değişik!.:!>~ ıı.ı
beraber rejim değişikli~eri old~r Geri' 
ide antantın kuvvetinde en _kuçu -rıtı'' 
leme yahut zaaf çöriılmernı~~r. ;J; p e' 

tersi, Balkan antantı, birbirı~ t t et' 
den siyasi buhı.ınlara mukavetıl;iırııt~ 
mek sayesinde harice karşı oıan ;ilP~e 
daima arttıkça artmıştır. aıç. efil~ 
yoktur ki BalkM ~ntantI 1'0n~iğl (d 

son Ankara toplanttSında -1e ıa.r ~ 
resmi tebliğ ile .~lan ettiği ~ıırsr ııs1,ıı~ 
kanlı devletlerin beynelmilel UY'~'' 
söz sahibi olmak hususundaki i tlr· , 
]erini bir kere dahc:ı isbat etın ş l''eı1 

Zira Balkan Balkanhlarırıdrt· 1 011 ' 
sih~ni Balkan antantına bir teıtl~fıl16~ 
ra'k almış olan dört ıdevlet . ta /\~"O~ 
neşredilen son tebliğ bUyiik ıcıı.t1~ 
devletlerinin harp tcblikcler1 :ıııd,.ır 
da bile bir seneden fazla bir ::-~İeri ~ 
beri bir tilrlU karar verem: •:sall'Jl' ~ 
takım beynelmilel mcselelcr~n UÇ ~ •• 

lılara müteallik olan cep~eıu baııecUli 
çinde ve en kZlt.i bir §Ckilde "' 

Bnşveldl vermi§tir. )\Si~ 
OAM ~ 

lstaobul Deftardarhğındao : .ıı ı 
1' ııs , 

1 - Mo. ynrım Burgaz KUcUk Çekmece gölliniln balık avlaIJ'.lll 
11 

ııeŞ 
Mart 1938 tarihinden 28 Şubat 1989 tarihine kadar bir seneliği 0 

müddetle acık artırmaya çıkarılmıştır. 
k bol 2 - Sabık bedeli "3420" lira 40 uruştur. tstılıı 

3 - Açık nrtırırra ö Mart 938 cumartesi g1lnU snat ıo da 

' 
VergUerl MüdUrlyettndekJ Komisyonda yapılacaktır. ,,,t 

4 - Muvakkat teminat "266" lira "63'' kuruştur. 1C uzer' ,ı. 
5 · - lsteklllertn şartnameyi g6rmck ve fazla bilgi topta.ına 01ıııeı~ .. t 

sUn Av Vergileri MUdllrlyeUnde mUteşekkll ihale komisyonuna f, (lr.. 
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1 arihte korkunç insanlar 

OSMAN OFLAR Uhalarında r..ı<tn 't&ft"UI ı.......aıu, ene 
1ta.S1: wwuı.Jtlle ıunsauer"11. M;lkamltu 
-.ı U CM: IWINUUI wu, t.U •W.P :u 

,.-AnALAt'C 

. 
Vezirinin çocuğunu 

YAZAN: Kenan Hulası 

~e Oruşenka ve ne Yuvanna Mihal-ı 
Otfcı de g6rmüyor: sadece Halil Os-

olsalardı, pek de kesenkes binu id-

Fraıı& 
·0oıu 

• Uret 
• tieh;lka ,., 

Si 
126 
lw 
~ 

• lılarll ;.:.;>,-

lloU :u.-
• ı>enco ;!!> -

14. -
öldürten hükümdar 

'LA7 

:aııotun kendisine anlattıktan hidl 
etını bir şekil haUnde yakalamaya 

talrşıyor; ve çamın arkasına, Yuvan 

in anın hnreketıerlnl tarassut lçln giz l 
~e ' 

l'(l n Ham Osmanofun şeklini gö-1 

dia edemezdim. 1 
Fakat sonraları bana anlattıkla

rına gl:Sre Dlmltrl Alekslyevlçln bir 
teselll maksadı ile orada bulunma
dığına hükmetmek lAzımdı. CUnkU 
Dlmltrl Alokslyevlç, oraya doğru

dan doğruya değil, Grlgorofun elle
rfJe bırakılmış kukla bir mahlOktan 

• Urab.mJ 
UIVll,I ti fo Z 

'LA•• 
to ıuna 

1 
tvup ._:ea. 

:!'..! 
Jb!, 

~.) 

iv. 
O;.! . 

l)UJ&r 

~eD 

• Kruo ınec 
O~llW 

• Altla 

5:4, -

8:.l -
us.ı-

Etinden pişirttiği yemekleri de 
babasına yedirdi 

~uw Avua :!J Hllnı<..llOt 

b Yordu. Bu şekil onu birdenbire 

8 lVlta birisine, Karnabada ve koca-J 
tının hareketlerine doğru götUrU
~r; iki sene evvel yine karlı bir kı' 
a nunde Peşteden ayrılmak için bir 
t rabaya, btndlğl dakikaları hatırla
n~Ordu. Ahmet Osmanof ve kendlsi
r Cekıp Osmanoflar Alemine götU
.,,en. hnrvanlar o kadar silratle koşu 
.rorıar ki 

ı·cuıa Yazan: NDyazn Ahmet 
6,. ı:. " 

farksızdı. j 
tık yortu gecesi, yalmz Dlmltrl 

Alel<sfye,·ı~ değil, her nedense, bn- 1 
tUn Ynruş Bulgarlnrı da yortu için 
Grlgorofun dUşUndUğU aynı şeyi dU
şUntiyorlardr. Nitekim Karnabada 
ilk geldiğim sıralar mhrn.ftr oldtt~um 
pansiyonda madam Todorof da böy 
le dUşUnUyor ve yortu eğlencelerinin 
Karnabad baskını ile birdenbire 
uzaklaştı~ını, artık ne gelecek sene, 
ne de öteki yıl. 0Amanoflar kendile 
rlne gelmeden evet, yortunun kasa
bada bir zevk gilnil olarak yaşama

• l'ar11 

• Nıtvyoı• 

• Mil&& 

• ~rtllUel 

ç r=. ., 
:U.s~s 

v, '"";J 
lr> 16ı)v 

i,6J1U 

• lıladr10 1:1 .>öl .. 
• ijerUA t.!ı.ıots.4 

•\i~ .. i!ıf\Jl.IJ 

• Uuı.ıapqte :J.~b7J 

Bundan tam 2610 sene evvel ku
rulan Mad devletinin bilkilmdarı Es
tlya-j kızı Mendanı Fars hilkilmdarı 
Knmpozse vermişti. 

lunuyorum, tstedlğlnlz terbiyeyi ya
pınız . 

HUkUmdar, karşısında biç bir ve-

"' zlrin konuşamadığı şekilde serbestçe 
•AUD* :ıô 1 (İi) • bWLree ıLS l:J Bir gece garip b~r rUya gördü. 
• cerıe.-ı11 lH27" • Heı.;rao sı.~; 

• eorya 6HV'J·J • Yo•utıama :ı:. 1.t),, 

• A nuıterd&rr 1 423J • ::!tollhJlm 8,08Lv 

• PraA .ı.:.Gııa • L.Utıllna 80, • 

tll • karlı yol, her ikisinin dP. 
'- ~lerı önünde kaybolup alllnecek 
11:adar 

• Vljala ••• \.6:> •Mu.&Off :?41;) 

Kendi bağında bulunan UzUm ağaç
ltırı kızı Mendanın kasrından çıkı

yor ve daIJnrı bUtUn Asyaya yayılı
yordu. 

Sabah olur olmaz rUya tablrcflerl· 
nt çağırtarak rüyasını tabir ettirdi. 
Tablrcller: 

... 5 H A li'I 
\' renkten uzaklaşıyor: ve bay. 

11:
111

ar, burun deliklerinden, ateş 
lfL ttlllde kaynayan bir BU buharı te
ttıŞ .. :e Soluyorlar. Zehra Osmanof, 
tı; cırının hemen önünde, hayvanla 
tılaııburun deliklerinden c:ıkan tenef 
bırd Yeniden hisseder gibi oldu; ve 

Le HatıklUlt · ı,O 1 ~r Hayrty • 

enbtre· 

~0;ruşenk~. dedi; Gruşenka; taşı. 
semaver• l\ .. 

la~ UcUck caydanhğın kapağı mun
llı <ıtn bir hareketle inip ç1k1yor: ve 
erınd kl bub e kUçUk bir delikten bir 

bu :r SUtunu, otelln kUçUk odasmr 
llet nsıt tazyikle alıp götürecek gibi 

li'~Slenıyord u. 

rot libe istasyonuna gelen trenin 
lar~lle başlayan ilk yortu daklka
toıt ıtı Fllfbe ve Knrnabaddan daha 
•ayııOruşenitayı alAkadar ettiğini 
ısa11 Yecek olursam, yanlıf bir şey 

l( atnış olmayacağım. 
lldcı <ırnabad baskrnını hemen takip 
ba~ 11 

gunlerde kasnbanın yortuya 
aııı:lanrnak üzere yeni bir eğlence 
~t$ dtlne gfrdl~lnl söylemiştim; ve 
lıl' l Yorau GrJ-;orof! E~er Osmanof 
\ ,~~rn:ı.bnd Bu!Garlarının yortuya 
ıı ' <'Occeıc1c-rını sanıyorlarsa .. 

~'le:ı.~·ııtaten Karnnbad Bulgarları 
~'":ı. .,nın blrdonlJ!re son bnhardaıı 
bu ~ cıtıaaı:rr gilnlcrde dlnt bile olsa 

llı~·l'l·1~·n ha::ırl:ı.nıyorlar mıydı? 
l'atnr·Jl'lı F'IUbcde bulundu~umuz sı
lluı .. ' :Yortu, ancnk kasabanın bir 

•<lr tn tıll'1L\ Uhltl olan Varu., kenarla-
tıa~hr ltatınış, hatta yazdanbert ma. 
te.~trı 1\ ttkan zahire kafilelerine 
lUrern.en h1ıdutıarını oraya kadar gö. 
le, ~e eı:nışu. Dlmltrl Aleksiycvlç bl
lcır'tıı 111 "azı yeti anlayamadan kendi 
"l\ ?>ı ... ~srnanorıarın lcinde bulmuş 
>U!t hı a:\trrın dlnt reisi gecenin bU
g~~: .. ~1 ltısınını Osmanofların evinde 
>o.,.,,.. 2 §ti. Belki de D1mltrl Aleltsl-
1t:ı a .. •Chra Osmanofun gaybubeti " -... nı .. ,, 
% 1. •· .. orıarrn da~lanmış bir hay 

l' •ntla 
::~~.... r Yeni bir ıztırap l<'lnde )· ~.~,.. . 
•o ı..h • .rını bIJlyordn. Bitiyor mu? 

tıı :lf• 
~ll1:ı. h .. Çok kereler. bUtiln bu ro-

ltıın:ı ... 1 UvtyctJerlne dokunduğum 
l'r • erı ı aı::ır , Oldukları vaziyetten dışa. 
tı~or a.c, Onlnrı daha insani görmek 

l'ctı,. dutn. ı\ftelrtm Dlmltrt Aleksi. 
!' • e ilk 
\
1 c~lend Yortu gecesi Osmanofln-
cııın.::ı lrınek ve daha makul bir 

d
1 
il ~a:Yle tcseııı etmekten ~ok ora
l~ ~acaıı:. b 

~ or tn •1 lr şey vardı. Bnnu bl-
~ l>tıltın 1l 1<Utn? Osml\noflarrn lçln
b 1 ıtııtrı a_:a.dı~ıın bu dakikalar, P.ğer 

it l'ııaıtıs lekslyevlçln Osmnnoflara 

1
. 

~I hahor vcrP.cck 

~ 

4nadolu ıs la :.,.'lraeoto l3 1 ı 
K.eJI l .G<J Merku 8N\ll ıuo 

- atlkrazlar-. anv.a•aı -
- Yakında, dediler, kızınızın bir 

erkek çocuğu doğacak. Bu çocuk bil· 
tlln Asyayı tstllA ederek bUkümdar 
olacaktır. yarn~ma tnnmyordu. 

Sadece, manastır ve Karnabad 1 

dakl Varuı, Bulgarların1 bir tarafa 
bırakacak olursak, yortuya asıl OB
manoflarm müsaade etmedikleri şUp 

• 1911 l .Jior J 

• • • rı ıu ~ , 

• • • • D 

• • • m ı~v<, 

e l!:Tıtent lıUk i•~-
8. l'.:mı ru ro u»J 

• lıtt k l lahllt ~ 

Cla•trOı 

l'ramYQ -o 
~htnD 

4nAdola t f060 
ıuıadolu O -106 
4muıoıu m i>6 
UUmeMU A 40 ıı 

he~lzdl.,, !~--·------------· 
Asıl Osmanoflar mı?. Karnabad- Zahıre Borsası 

28·2- 938 

Estfyaj, tellşa dilştll. Doğacak to
run unu mahvetmek fçfn çare arama
ğa başladı. tık iş olarak kızını ya
nına getirterek bir odada hapsettir
di· 

Aradan birkaç ay geçmişti. Man
dan bir erkek çocuğu doğurdu. Es
tfya~ derhal veziri Erbagosu çağır
dı: 

da bir manastırın mevcudiyetine 
mUsande vererek bizzat Dlmltrl A
lekslyevicl davet eden Osmanoflar 
bunu nasıl yapablllrlerdl?. Osma • 
noflar bu vaziyeti sarahaten hazır
lamasalar bile, kasabayı birdenbire 
baarverml~ olan kışla, yine Osmanof 
!arın Karnabad baskınını hemen 
takip eden günlerde ister istemez 
aldıkları kontrol buna sebep olmuş.. 

Buğday yumuşak 

• se~l 

Kr. P. Kr. Pa. 
5 32 5 35 
5 15 5 20 

- Bu çocuğu gizlice al, idam et, 
cesedini de sakla .. dedi. 

Vezir Mandanın çocuğunu kucak
ltyarak sahralara doğru yUrUdU. Yol
da dUşUnUyordu. Bu gllnahsız yav. 
ruyu öldUrmeltle bUyUk bir cinayet 
işlemiş olacaku. 

' 5 
Arpa An:ıılol 
Çawlnr 
Mısır 1 ~ynı 

' 31 ' 32 
' 35 

snrp 5 
Yular ' 20 -
Kun·eıni 

tu. Keten tohumu 
7 34 7 37 - Hiç olmazsa kendi elimle :Sldllr

memellylm .. diye dUşUndU ve işi Mlt
rarat adında bir çobana havale ettl. 

Onun içindir ki, Karnabadrn Bul Mercimek Sivas 
15 
14 
55 gar mahallesinde tıpkı Dlmltri A- Yapak Anndol 

lekslyevfcln manastıra sinen ruhu , Trakya 71 20 
gibi, yftlm:r. duvarların Uzerlnde t~ık Ge 9,1 Gl~en 
1r ve müteharrik birer gölge halin- Bu~dny 484 tonNohut 55 1/ 2 n 

lOO .. 
10 l/4 .. 

de lnmıldl\rıan yortu, ta Flllboye Arpa J58 .. Haznıol 
kadar aynı şeklide devam ediyor: ye IKcpck <iO .. l'lftlk 

f llkl l Mt 1 'fjflik 5 " -----belki de, yalnız, çi t er n u es ne '"'apıık 
1 lO 1/-1 .. z. yağ 3 114 ,, 

berisine sı~ınan kulUbelerde yaşı. Çavdar 45 ., Nohut 3 ., 
yordu. Bu yüzden, Knrnabadda ol- u11 136 •• D. P.?ynir 16 114 " 
du~u kadar bUtUn Bulp;arların en 
azlık bulunduıtu kasabalarda, Fllf. 
be de dahil olmak Uzere904 yortu
su bUyUk btr sllk{)net !cinde geçiyor-
du. 

Do~rudan doğruya Gruşen kayı 

dUşUndUğilm zaman, yortu için verdi 
~1m hUkilmlerde ister istemez bir ge. 

ımnmnıın 

111...11~. 
nnnn~ 

ı.~lanbut lJel~dl11e$l 
Şehir Tiyatroları 

Saat 20,30 da 

tlllr Adam Yaratma!.·) 
Dram 3 perde 

f::ıınn: N.?cip Faııl 
Kısnkilrek 

ERTUGRUL SADİ rllr.me yapmak JUzumunu hlssedlyo. TEK TiYATROSU 

rum. Bu gece: (Bakırköy 
Otelde geçlrece~imlz ilk gece, ~filtiyadi) yarın gece 

Petro Grlgorof, Fllfbe llıtaRyonunda (Üsküdar Halk) sine 
bh:e verdiği kurşun hissinden bfr- malarında: 
denblre dışan çıkmış bir adama SEFJl.J.ER 
benziyordu. 8 ı>erde 

Yazan: Viktor Hügo 
Grlgorofu, belki de yalnız b~nlm HAl.K OPEnırrı 

tesirim altmrla olarak yalnız bir ko. 3 )farı perşembe Radı 
rnltecl tip olarak dUşfinllrken, Zehra ~ A köy Süreyya sincmrı 
Osmanof, \'e Gruşenka, her ikisi de ~ •anda operet, konser, 

~imdi onda bir şahsiyet delUemesl ~::.:.:::' ~ komodl. 

1 
-' Mnrt cuma Rünü hulurorlardr. Yalnız Zehra Os - Srhıac!eha,ı TURAN 

manofla. Gruı;ıenka buna cloğrudon 

1 

tlyatroı;unda operet 
doğruya belki de vakıf def,fllerdl. büyiik orkestra 
Fakat Gruşenkanın ortaya ı:ıkan ye. ---------T-lJRAN Tl"t'ATHOSll 
nl hUvlyetfn<lc, her ikisinin atasın- SnnntkAr NA'51d ve ar. 
da da yeni bir Alemin . kımıldadığını kod:ışl:ırı 8 kişilik ıuı 
anlıyorum. 

( A rT:t.t.~ ,,,,r) 
çe Pençer ve Mncar 
\•ııriyeleııı birlikte Gç 
o)ıın bfrrlen SOrpik, 
Bekçi Yusuf, Züppe 
hc~·fm. 

Sinemalaı 
, SA KAHYA: Uykusuz s:ecclcr 

st MHH: Mn~kill flirnr 
SAR.\\': Mnl:ıknlı kadın 
İPEK: K:ırn altın 
MET.EK: nrodC\O)' melodi 

Bl'GP!'\ Kı\1.1\AC \J\ 
S:ınt Vapurun odı 
12 l\9rndcniı 
9,30 lTAıır 
8,30 nurs:ı 

!?O Sa:ıdcl 
19 Seyyar 

Kar:ıılcniz 

bmir 
.Muıfonyo 

Bondırmal 
Karohlga 

Vezirden daha hassas olan çoban, 
kUçUk yavruyu ağlayarak evine ge
lirdi. Meseleyi karısı Seba.koya an
lattı. 

Sebnko: 
- ÜzUlme kocacığım, dedi. Ben 

bugün bir ötu çocuk doğurdum. Şim
di ~1endanm o~Iu yerine bizim ço
cuğu alıp göturUr, htr dağa atarsın. 
Vezire de işi bitirdiğini söylersin .. 

Mltrarat sevinçle kendi ölil oğlu· 
nu kucaklayıp bir dağ kenarına gö
tUrdU, bir kayanın altına koyduktan 
sonra Vezir Erbagosa blldlrdl. 

Erbagos çobanın tarif ettlğl yere 
blr adam gönderdi: 

- ÖIU çocuk orada ise göm .. em
rini verdi. 

Çoban Mltrarat evinde alakoydu
ğu !ıfendanm oğluna Kurş adını ko
yarak ihtimamla bakmağa başladı. 

Kurş on yaşına geldiği vakit köyUn 
bütün çocuklarını etrafına tQplıya

rak oynardı. Çocuklar onu kendile· 
rlne hükUmdar seçmişlerdi. 

Kurş da !tendi tebaası olan çocuk
lar hakkında bazı kaideler vazet
mişti. JJunlnra riayet etmeyenleri 
cezalandırıyor, çocuklar da cezayı 

sükfınetıc kabul edlyorlaı dı. 

Bir giln eşrartan birinin on yaşm
dnkl tocuğu da k<1y çocuklarının O· 

yunlarına. karıı;:tı. Fakat çocuk blı 
aralık Kurş'un kanunlarına mulıe 

lif hareket etmişti. Kurş derhal <'e· 
zayı tertip etti ve eşrafın çocuğuna 
mükemmel bir dayak attırdı. 

Çocuk ağlayarak babasına koştu 
Başından geçenleri anlattı. Babası 

da· yüzü gözü bere lı;lnde bulunan 
oğlunu hUkilmdar Estlyaja götür • 
dU: 

Bakınız. dedi. hlr çohan oğlu 

bentm gibi eşraftan birinin çocuğu-
nu ne hale getfr<lf. " 

EstlyaJ derhal Mltrarat t1t Kurşu 
hU7:uruna çağırtarak azarlamağn 
başladı. Kurş: 

.Cu~ 

· -~"44,. Dolnuıbakçeye inen G!l.:;!raJUJ yol:u.!ft gcn~letiliyor. Bu 
Yol teamyeritıden aonra a.s/alta ~evrilecektir .• 

1 

1 

10 Anaforla 

ıı 
R,30 

GF.1.EC:EK 
Tıırı 
Sa:ıılet 

YAPUnJ.AR Menini 
Karndeniı 

Bandırma 

- Efendim, dedi. çocuk1nr beni 
ken<lflerlne hUkilmdnr intihap etti
ler, benim yaptığım kanunu da ka
bul ettller. O çocuk oyun oynarken 
içimize karıştı. Üste kanuna- muga
yir harekette bulundu. Bunun için f! 
pek tnbtf olarak hakktnı1a tcap e- ,

1 
den ceza tertip edildi. Eğer günah 
lşltemlş isem işte huzurunuzda bu-

konuşan cocuğun yUzüne dikkatle 
bakmağa başladı. Onu kızı Mcnda
ne benzetiyordu. Bir aralık öldürttU
ğU cocuğu hatırladı ve tclnden: 

- Bu çocuk, belki de odur, diye 
dUşUndU. Derhal vezirini çağırtarak 
sordu. Vezir de: 

- Çocuğu ben öldürmemiş, çoban 
Mltrarata havale etmiştim, deyince 
mesele meydana c;ıktı. 

Hükümdar o an ıcınde hiddetini 
gizledi: 

- Çok memnun oldum, dedi. O va
kadan sonra kızım beni hep ilzUyor. 
du. Pişman olmuştum ama, iş işten 
geçmişti. Şimdi çocuğu hareme gön
deriyorum, ııen de kilçUk çocuğunu 
gönder. Beraber oynasınlar. 

Dedi. 
Erbagos bUyOk bir tehlikeyi atlat

tığından memnun olarak eve koştu. 
Çocuğunu hükümdarın.evine gönder
di. 

Estlyaj vezirinin oğlunu derhal 
kestirmiş ve etinin bir kısmından 
yemekler hazırlatmışu. Akşam nstO 
bu yemekleri vezirine yedirdi. Son
ra 'tocuğunun etinden geri kalan 
parçaları çıkartarak: 

- fşte dedi, oğlunuzun; yedl~lnlz 
yemeklerden artakalan ktsımları. 
Yemek eğer ~ok leziz olduysa, bu et
lerden bir daha pişirirsiniz. 

Erbagos htç beklemediği vaziyet 
karşısında bir hayli buhranlar ge
çirdi. ft"akat yapacak bfr şey yoktu. 
Tahammül etmekten, neticesini bek
lemekten başka çareye başvuramaz
dr. 

HUkUmdar Estlyaj intikam almış
tı. Kurş'a Jrana, kızının yanına gön
derdi. 

Erbagos uyku uyumadan, kraldan 
nasıl intikam alaca~ınr dUşfinllyor, 
bu zulmiln intikamını almadan öl
mek istemiyordu. 

Kurş bUyUmUş, tran ordusu bncıku
mandanı olmuştu. Bu müddet için
de vezir esns~n hUkUnıdnrın etrafın
dn bulunanları kendi tarafına ilzam 
etmiş bulunuyordu. İlk fırsatta Kur
şo haber göndererek ordusunu Estl
yaj nzerln~ sevketmeslnl rica etti. 

Harp çok çetin oldu. Fakat Ku~ 
Estlyaj ordusunu tamamlyle perişan 
etmekle beraber ltendlslnl de esır et
ti. Otuz beş sene hUkllmdarlık ya
pan EstlyaJ ldnm edllece~tnı tıekll· 
yordu . Fnkat Kurş öyle yapmadı: 

' - Hayatının nihayetine ltadat ha-
pis · kalsın. Bu suretle insan hayatı
nın kıymetini daha 1)1 anlar. emrini 
verdf. 

Şeh2a9ebaşı 
T t1 R A N tiyatrosunda 

Yarın o"şam 
Fevkn'Arfe fı?e<-edfr 

~I<URUN~ 
UVNL>EL~lıı. 81 YA~I GAZETI!; 
G&Mteıııı.1e ıon.ıertıe vuııu put~ 

n (trmek tçtn iN l&rfınuı ~e (fO• 
ceteı kellıııel'I vıu.ıum:ıd!' 

Karşıltlı ıatı>·eo .,kurhu meııtupıııruu 
•o ıcuruııuıı ouı ıto~·11.ı.1t::ıırıar. 

d&!ııloııyıı..ıı i••~••Arı ıce,., gon~nnckte~ 
uy.ııetaır yollıuunlf mektuplarm ldot 
ıumuııuı puısı1t:m ıuıyrıuınıuındaıı ııar 

>lanl< çıltao yuılardıuı dolıtyı, Cllrelct.Oı 
•ilk. 11.sttııı• 10ru _,rıru almas. 

Ganu qeçmi~ sayılar ın kuruştur 

Oac.e~ çdııı• nı?ılarla raıtmlertı 

""'' llıtkıcı ,.,, llf'ndlMI ıc2ndlr. 
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Ço ak Hayri ve kızkar
de i tevkif olundu 

Suçları evii 
namusuna 

bir kadını kandırıp 
tecavüz etmektir 

Meşhur sabıkalılardan çolak Hayri, 
yeni bir suçundan dolayı tevkif olun • 
mu§tUr. Çolak Hayri bu sefer 'zorla 
ırza geçmelc., ten suçludur. Öğrend" ği
miıc göre bu badire ~öyle olmuştur: 

Çolak Hayri gözüne kestirdiği Meli
ha isim~: evli bir k:dınta kendi hemşi · 
resi Şerifenin tanışmasını temin etm·ş, 
bu i19 kadın arkadaş olmuşlardır. Şe
rife de Melihayı b:r gün evine terziye 
götürmek bahanesiyle çağırmıştır. 

Bir şeyden şüphe etmiyerek eve g.: -
den Meliha, evde Çolak Hayri ile kar
şıl:ış:nış, Çola:c lfoyr~ karlının \:.zerine 
atılarak zorla ırzına geçmiştir. 

Vaka Melihanm müddeiumumiliğe 
§ikayeti üzerine meydana çıkarak Hay· 
ri ve hemş~resi yakalanmı!ilı:ırdır. 

R:rinci Sulh ceza bak mi Reşit her 
i~i suçlu hakkında tevkif karan vermiş, 
tevkifhaneye yollamıştır. 
BEYOGLU BlRINCl NOTERl HAK

KINDAKi DAVALAR 
BlRLEŞTIRILDl 

Birkaç ay evvel Beyoğlu Birinci No
teri Salahattin hakkında, itam mahiye
tini ha:z senetlerin ooıllannı imza et -
memek suretile vazifesinde Jakaydilik 
göstermek fıkrasından ve Noter kanu -
nuna muhalif hareket etmek ile bazı 

muamelelerde kefilin itibarı mali -
11inin tasdil9 için memur göndernıediğ: 
halde gönderilmiş gibi göstererek bu lş 
için ücret almak suçlarından takibata 
başlanmıştı. 

Yalnız noter hakkında son suçtan do
lan ademi takip kararı verilmi1, diğer 
su~ ise Noter kanununun 21 inci mad
desine uyğun görüldüğünden bu maki -
de ite muhakemesi yapılmak üzere il -
çün 001.~ye ceza mahkemesine verilmiş

ti. 
Uçüncil asliye ccıa mabkemeai dün 

bu duruşmaya baıladL Suçlu noter Sı
lahattin: 

- Resen tavzih olunan senetleri im
zalama meselesini hatırlıyanuyorum. 

D!ğcr suç ise doğrudan doğruya b<Ş -
katibin vazifesini yapmamasından te -
vellüt ctm!~tir. E~asen zabıt vara~ası 
yapılırken ben mevkuf bulunmakta C. • 

dim. 
Yüksek mahkemeden, diğer bir yol

suzluktan dolayı yine ö"ıleyhime açılmı~ 
o1an öteki dava ile bu davanın tevhidi
ni isterim, dedi. 

Mahkeme bu talebi kabul ıurctiyk 
'davaların tevh.~dcn ruyetine karar ve -
rcrck duru§mayı talik etti, 

KATIL GOLIZAR 
DELiRDi MI? 

Dün ağırceza mahkemesi, 2 sene ka
dar evvel babasının katili HaS3ru 
bir sabah saat altı raddele • 
rinde 20 liraya satın aldığı bir tabanca 
tlc yolunu bekliyerek vurup öldüren üç 
çocuklu Gülizar hakkınıda verdiği kara
n bildirecekti. 

Gülizar tevkifhtt:ıeden getirilcemişti. 
Celse açılınca tevkifhaneden gelen tez
k:ere okundu. Tezkerede Gülizann de
liliJs alametleri göstermesi üzer~ne ti -
marhanyc yc:tmldığı yazılı idi. 

Mahkme, Gülizarın hastalığının ma -
hiyetinin akıl hrı:;tahanesinden t:eırul • 
masına ve muhakemesine gelelilecek 
bir halde ise gönderilmesine karar ve
rerek duruşmayı başka b!r güne brrak,
tı. 

ÇAlılŞTllH;Altl 1.'URDEX KlThlAŞ 
Ç~\Iu\Nl1AR MAIIK1JM OLDU 

Gazlıçcşmede Santıral mensucat fab
r:kasında çc:ı:rşan Ziya, Mustafa ve di· 
ğer Ziya dokudukları kumaşlardan bi • 
rer parça keserek helanın penceresin -
den bahçeye atıyor, geie yarısı kimse 
olmadığı bir sıraid<:ı havlıya giderek ku
maştan alıp satıyorlarmış. 

Bu Oç hırsız arkadaş, evvelki gece 
yansı, yine gündüzden attıkları ku -
maşları b:öçeden alırlarken yakalan • 
mış, mllddr.:umumiliğe tevdi olunmuş -
tardır. 

Or;.:lan bir
0

nci sulh ceza mahkeme -
sine veden, suçlular dün hakim Rcçit 
tarafından muhakeme olunmuşlardır. 

N tlc d Mustafa 2 a ha e, 2 v 

nez:cet altında bulundurulmağa, heri
ki Ziya da birer ay hapse mah~Qm ol -
muşlardır. 

BUT HIRSIZI MAHKOM OLDU 
Balıkpazannda kasap Hanefinin 

dükkanından bir but kuzu çalan Yaşar 
birinc.1, sulh cezt> mahkemesinde 1 ay 
hapse mahkQm olmu§tur. 

BlR ADAMIN OLOMONO ŞOPHELI 
GöROLDO 

Yalov:ıda oturan Mehmet oğlu As -
hap evvelki gün bir dostuna öğle ye • 
meğine gitmtş, fakat yemekten sonra 
zehirlenme arazı gösterdiğinden tedavi 
edilmek üzere dün İstanbula yollanmış

tır. 

Cerrahpaşa hastahanesir.e yatırılan 
Esbap bütün tedavilere rağmen kurtu • 
lamam:ş, ölmüştür. Cesedi adliye dok • 
toru Salih Htı~.=.m muayene etmiş, ölü
mü şlipheli gördüğünden morga k~Jdı
nlmıştrr. 

MUddciumumil'k bu zehirlenme vak
ası etrafında tah~ikat yapmaktadır. 

MAHKUMLAR 
NAKLOLUNUYOR 

İstanbul Hapishanesinin yıkılmaax -
mn yaklaşması ıdolayısiyle, mzUıkumla
rın nakli işine hız verilmiştir. 

Dün de Kocaeli hap.~shanesine 25 
mahkQm gönderilmişfa. Birkaç güne 
ltadar da di;:cr 25 kişilik post3 Tekir • 
dağına yollan.aca.'rtır. 

POLiSTE 

Beş ı andevü evi 
basıldı 

Ahlak zabıtası memurları tarafından 
son 3 gUn zarfında 5 randevü evi basıl
mııtır. Bunlardan biri. Kumkapıda, bi
ri Fat'hte, diğerleri ide Beyoğlundadır. 
Buralarda tutulan lçadmlar muayene
ye gönderilmit!erdir. 

BlR ÇOCUK PENCEREDEN 
DOŞOP öLDU 

Tophanede Nuri ustanın ahçı dük -
kanı üctündeki odanın pençercsinden 
yaıdtt1d taban fab;ikasır.a ı;eçmek isti
yen be§ yaşında Ra§it isır.=.nde bir ço • 
cuk ayağı kayarak yere düşmüş, muh
telif yerlerinden yaralanmıı, Beyoğlu 
hastahanes ·ne kaldırılmıştır. Zavallı 
çocuk b:r müddet sonra ölmüştür. 

GEÇiMSiZLiK YUZONDEN 

Bostancıda Bağdat caddesinde 486 
numaralı köşkte oturan Ali Murtaza ile 
bacanağı Ahmet geçimsizli'lıi yüzünden 
kavga etmiıterdir. 

Ahmet aopa ite Ali Murtazayı bLŞın
dan ağır surette yaralamı§tır. Yaralı 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

ALACAK YUZUNDEN KAVGA -
Kasımpaşada Kulrık51%da mandacı so -
kağmda oturan Nüzhet i.le ayni sokak
ta oturan Hürrem alacak yüzünden 
kavga etmi§lerdir. 

Hürrem bıçakla Nüzheti yı:ıralamış -
tır. Nüzhet hastahaneye kaldınlnuş -
tır. 

BEDAVACI LIGIN SONU - Tak -
s"mde Elmadağ civarında oturan Ava
dis p:ızar günU Taksim stadyomundı:~i 
maçı seyı ederken ICiUşmü~. vücudünün 
muhtelif yerlerinden yaralanarak Cer • 
rahpaşa hastahanesine kaldırılmıştır. 

OÇ KOÇOGON MARiFETi - Pan· 
gretıda Halaskar Gazi caddesinde tü • 
tlincUlük yapan malGlgazi Fahrinin 
dükkfinının Pazar günü kapalı bulun • 
masından ~stifade c0en Fcriköylü 10 
yaşında Mehmet, 12 yaşında Mustafa, 
ve 13 y<:tjında Orhan çocuklar C:ükka -
nın kepengi arasından tel sokarak 8 ta
ne lokum ve bozuk para koymağa mah
sus lasf ği çalmışlardır. 

Küçlik hırsızlar suç üstünde görüle
rek yakalanmış, müddeiumumiliğe tes • 
tim edilmişlerdir. 

KALDIRIMA DUŞEN ÇOCUK -
Küçük Langado oturan Yervant oğlu 
Kegork Pazar gecesi sarh01 bir halde 
tramvayın ön sahanlığında dururken, 
ufak bir sarsıntıd:ın mÜ\•nzencsini kay· 
bedcrek kaldırıma !düşmüş, yımı!anmış
tır, 

Dünyanın en 
korkunç kadını 

dlLon d r a mahkemesinde hesap ver 

~~ 
Ok adar çok değil 

7 sene sonra 

ği sıralarda neler söyledi? ,, 

Ev:·endiğinin daha beşinci günü 
banyoda aşığile ya al nmıŞ 

Londra., Şubat - Bir kadının" Ben Kanath o omo
b Hİer işliyece :< 

imiş .. 

•. dünyanın en korkunç k'"1dınıyırr.1,, de -
diği şimdiye kadar işitilmiş mi idi? 
Fakat işte geçen gün güzel ve sevimli 
genç bir k,adının ağzından h~ıtta mah -
keme huzurunda bu keı:me1er işitildi. 

Bu süretlc otomobil lrnrada 
gidip den .zde yüzen ve hava

da m;an btr vasıta oluyor 
y cı:E sene sonra otomobil hem uça.

cak; hem de yüzecekmiş! Bu sözler is
tihzalr gülümseme husule getirecek boş 
lakırdılardan veya kehanetlerden ibaret 

değildir. 
Bunu söyliyen ''Vul~ kralı,, unva -

nını kazanmış ve bütün sürat rekorla
rını 'kırm·ş olan dünyanın en zek'. ve en 
şayanı hayret otomobUcisi lngiliz Jorj 

Evstan'dır. 
~Kendi icadı olup diğerlerine hiç ben· 

zmiyen hususi otomobille Eystan saat
te 502 kilometre sürat elde etmeğe mu
vaffak olmuştur. 

Pek yakında bu süratin 560 kilomet
reyi bulacağını ümit ecJ.:yotidu. 

Bu otomoh:te artık otomobil den • 
mekten ziyade mermi denilse caizdir. 

Jorj Eystan Parise geldiği vakit 
Fransız gazetecilerine balnmz neler 

söylemiştir: 
- Otomobil benim için hayattır. Bu

gtin rüyalarım otomobil tekfunülUne 
mütevccc.:htir. Tekfunül demekle pek 
tabii olaralç süratin artmasını kaydedi
yorum. Bugün ehemmiyetli bir sür<:« 
elde odilmiştir. Fakat bu kafi değildir. 
En büyük otomobil yarışlarına iştirak 
ettim. Her tipteki otomolillerin koıu
larını gözden geçirdim; Sürat rekoru • 
nu kırmak için yapılan bu yanşlar bel· 
ki batkalan için bir eğlence vasıtası -
dır. Fakat benim için otomobilin tek1-
mülüne çol; iyi br.r ves'.le olm<.&!ttaıdır. 

Uzun süren ıulh devri makine ve bil
hassa otomobile faydalı olmuştur. O -
tomobiıter bat döndürücü sürat kazan
dıkları halde pek az tehlikeli bir gekil 

almışlardır. 
Bu Haziranda yapılacak yan~larda 

şimdiye kadar bütün rekorları ~rarak 
502 kilometre sürat kaydedeceğım. E
ğer hava müsait olursa bu sürı:atin 560 

kilometreyi bulacağı da muhakkaktır. 
"Bundan sonra faal'yete yeni maki· 

neler koyacağım. Yeldi sene aonra oto
mobilin istenciği vak,it tayyareye te -
beddill edeceğini ttılımin ediyorum. Ya
ni toplanıp açılan kanatlan bulunacak, 
dümeni olacak, ıoför yol müsalt olduğu 
ve isted!ği takdirde kendisi pilot mev
k~:ne gelip otomobili tayyareye tebdil 
cdeb:Iccektir. 

.. Bu mliddct zarfında otomobilin de-
nizlere de girebilecek bir mü1ı:emmeli -
yete geleceğini söylediğim zaman istih
za ile karşılr•nmasın. R:r gece Paristen 
otomobiline girip şimale doğru yol a
lan adam Manş deniz"ni geçip İngiliz 
arazisine ayak basabilecektir. Yedi se
ne sonra otomobil denizde, karada, ve 
havadtJ 1\ullanılabilecek bir vasıta ola -

caktır. 
''Otomobilin istikbalinin bu kadar 

parlak ol:luğuna sarsılmaz bir emniye· 
t !m vardır. Zaman geçtikçe daha sür • 
atli olacak : fak()t tehlike de o nisbette 
azalacaktır. Sonra otomobil yalnız böy
le seri ve cır.:O bir vasıta olmakla bera
ber pek de ucuza mal olacaktır.,. 

Fevkalade mr6ir bir mak,inist olan 
meşhur İngiliz otomobilcisi Jorj Eys -
tan işte bunları söylüyor. Kanaatleri 
sok c0 ddidir. Ayni zamanda Forıd'un 
müstakbel otomobilleri hakkındaki tah
ırfoleri de göz önüne getirilince söyle-

İsmi Dorote Tunotel olan ve b.r sayı
mızda kendisinden krsaca bahsettiği -
miz bu kadın mahkum 01.muş ve h em 
de aşağıda gbreceğimiz bir ~ok sebep • 
terden dolayı ceza görmüştür. 

Sevimli b:r genç kadının ayni zıı.-nan
da böyle korkunç olması ~adın ruhu -
nun muammalarınıdan sayılsa gerek .. 
Her ne olursa olsun güzel ve sevimli 
Dorote yapmış olduğu şeyle lngfüz ga
zetelerini işğal edip duruyor. Bütün fa· 
aliyetlcri r astgele bir kadının hareket -
terine hiç benzememektedir. ş:mdi siz 
de dinleyip hükmünüzü verlnı:z: 

İngiliz aristokrasisinin Nevazişin bir 
kızı bulunan güzel ve sevimli Dorotc
nin bu defa mahkemeye çekilmesi tkin
cidir, Çok ciddi ve şöret sahibi bir mü-

tefennin bulunan ~ocas.ı, aleyhine bo - ı 
şanma davası açm11trr. Genç ve güzel 
karısının evlilik bayatı hakkındaki f e -
nalıklaıı tahtımmül edilemiyecek lir 
dereceyi bulduğu için adamcağız en 60· 

numla mahkemeye baş vurmuştur. 

Kendini mesut edecek diye aldığı kan
sı mütemadiyen: 

- Ben Met olsun diye evlendim; 
kocamı hiç sevmedim ve sevmek ihti
malim ıde yoktur. Zaten daha evvefkt 
üç kocamdan hiç birini de sevmemi§ • 
tim! deyip durmakta idi. 

Dorote ayni sözleri ve çok garip §C

naatler:ni mahkeme huzurunda da tek
rar etm:§tir. Hakimlere diyor ki: 

- Bugünkü evlenme sırf bir ticaret 
meselesidir. tki mevcodiyet birbirlri
ne karşı ciddi bir h'.a duymadıktan hal
de beraber ya§ıyacaklarına dı:ıir hayali 
bir mu'kavclename imza etti.riyorlar. 
Daha doğrusu gösteriş için evleniyor -
lar. Şayet manevi bir bağlan olduğu 
zanncıdilirse bu bağın pek az z'1I!'.anda 
çözüleceği de muhakkaktır. Binaena -
leyh erkek serbest olduğu halde neden 
bu serbesti kadında da bulunmasın. 

Çok dikkatli hareket etmek şartiylc bu 
da ayni hak~ı ncıden istimal etmesin! 

Genç İngiliz kadınır.•n nr.zariyeısinin 
çılgınca olduğuna §Üphe yoktur. İngi -
liz mahkemesi kanunen her söyleneni 
d 'nlemek mecburiyetinde olduğu için 
büyük bir sabır i.le suçluyu dinlemekte 
idi. Yalnız bir noktada hakim suçlunun 

Dorote Tunotel 

/ ô~ 
nan binlerce evli erkek vardır. Ne 
bunlar ta" .füata uğramıyorlar? {' 

Bu cevaplan işiten hakiın put 
yerinde kalıverm"şti. 

Dorotenin çok eziyet çekmiş ~ 
dördüncü kocası bu şeytan kad &' 
evlendiklerinden beş gün sonra keti;' 
sile beraber otuı:lduğu bir otelde 
sevgililerinden birisi ele yakalandıtc 
yona yakıla mah'l\emcye anlatıyor• / 
telin hizmetçi kadını bu halin muııı: 
betsizliğini takdir ederek hemen I>~ 
dis.!ne haber vermiş, kocası da bıl'..; 
kapısını açınca bet günlük ka~ 
meşhut cürilm halinde yakalamıştı 1 
ar~da hu,ul• gelen ııürültii ~er}/. , 
telöe bMlunan bütUıi mistıfirler Wfl'f 
narak mücrim halinde Dorote0 nil1 
rakola sev'kedildiğ:ni görmüşler de 
fevkalade serbesti taraftan kaclıll. 
ufak bir heyecan bile göstermeııvf 
Fakat kocası bütün bu rezaletlcıi ~ 
derek otelden uzaklFtŞı.P kaçmıı.klll 

diseye nihayet vermişti. Aradan bit ll 
gün ge; er ge~mez, yeniden Dorotetıf 
ha müthiş bir rezaletle yakalanı.nı~ J 

Mahkeme bütün bunlatı dinted l\P 
sonra dörıdüncü kocaya boşanma Jı' 
rmı vermiştir. ~ 

lngiliz gtızeteleri bu uslanmak .~( 
miyen güzel ve sevimli kadınla c" ti 
cek müstakbel kocaya şimdiden ş. 
maktadırlar. 

bir arkadaşına gönderdiği mektup hak- K t 1 PJA Ut 
kında .=zahat almak üzere sözünü kes - ana 1 n ,fı 
mişti. Dorote ayni nı:ızariyeleri hattS Tecrübe Plfuıörcili:U Piççuset\ ı" 
daha fazlas"yle bu mektupta tekrar edi- günlerde, kar.atlı olarak yapı~ c' 

elt'' yordu. Ezcümle d.:yordu ki: kanatlarını açıp kapayarak bar . "'l 
"Hayat aşk çılgınlıkları olmadan ha- den bir planör Uzer.inde 100 nncii 

yat sayılmaz. Yalnız insanların ekse • gunu yapmıştır. . ~1 
k d tır .ı• risinin trıkbih ettiği gizli hayatın IY - Pişçuçev'in bu uçuşların ZJ%l v 

meti vardır. Evlilik hayatı usanç veri· ğu oda kış mevsiminde yapılıııışt~~~ıe 
c=idir. Banaı unutulmaz dakikalar bahşe- zun mesafelerde yapılan bu ıecr.;u,l ~ 
den yaşlılardır. Bunun için yaşlılarla bu planörün iyi düşünülerek 0e ç 
yaşamak hoşuma gidiyor. Fik,rimce getirilmiş olduğunu ve yüksekler asıl 
gençlerin ekserisi tüccardırlart., çu§a çok elverişli bulunduğunu :ıı"'~ 

Ha1:im: - Bu mektubu siz mi yaz- miştir. Planör, uçuş esnasında ı,-te 
dınız? devr.lmek tehliker.: gösterıneııı~,,J 

- Evet, ben yazdım ve yazdıkları • dir, idaresi kolaydır ve uzun 5 

mın hepsine de inanarak yazc'ım t uçuşlara da çok salihtir. 
Bu arada mahkemeye celbcditen Uç /, 

-o ııl' 
şah·t suçlunun dostlarını götürdüğü hu· lt1f" l 
susi bir daire~ olduğunu söylediklerin- Hastanede teleV • / ~ 
den hakim bunun doğru olup olmadığı- \ ıerde 

Do~tor Velmin, hastahane il'~ ' 
nr soruyor. Suçlu: hastalıklar koğuşlarında yat~ biflt 

- Evet, husuSı dairem vardı. Bir 1 rın ..11 
]arla bunları ziyarete gelen e .-ııl'rr 

erkeg~ e böyle bir dairesi olması için mü· k ugıı,... · A 
riyle uzaktan görüşüp on ıe"i~· 

sa~ı1e var da kadına yok mu? Londra· mümkün kılan bir telefonlu te 
n:n içinde bö\"le hususi d.ıb•leri bulu- . . .1, 

makinesi vücude getirınıştır. ~~ v 

dikleri ihtimal de uzak değildir. Ford'
un iddiası matumdur: Buna göre oto • 
mobil arab~arı yakında fasuly:ı tohum· 
!arından tatbik ed:Imiş bir ma:ddcden 
yapılacaktır. 

İşte bu suretle o zaman otomobil a· 
rabalan için sarfedilen fasulye miktarı 
bUtUn dünyada ycrı.=Jen fo:sulyadan pek 

1 fazla olacaJstıT, 

. t neı>-• 
Bu makinelerden b'..r a .,, ~ııs 

JOinı~ tı 
Moskova srıri hastalıklar r1d 
tüsilnıde s~rlatin koğuşu~a d~: >°'~r-' 
rilmiştir. Çocuğu skarlatın ·ıc:r f" 
ana baba, bu suretle, ziyaretÇl arat: 

nunu terketmeden, telef onu tı~\lı:·_~Jı 
bir düğmeye basarrık hasta ço:k tloir 
ekran üzerinde görmekte 1/e 

le eörUıebilmektedir. 
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Bir seyahat romancısı 
YAZAN: Hikmet Münir 

d l>ostuma, akşam Ustü, otomobillerin . 
d tlrtnadan mekik dokuduğu bir cadde
c rastladım. Elinde scCerta5I gibi bir 

ley tutuyordu; fotoğraf makinesi imiş: 
- Son reseıim. için resimler h<:u"ırh-

l'olun:ı, dedi. . 

Söylemeği unuttum; dostum yazı ya
zar. :Fırsat düştükçe: "Beni anlamcya • 
~kıar azizim1,, diye göğüs geçiren tip
~tdcnilir. Sonra tuhaf halleri vardır. 

1.kcscıa: İlk tesadUfte si%i gönnemez
tı ten gel:r de, arka aokaktan ~oşarok 
Cltrar önUnüze çıkar. ve bu defa, ko
ııulınadan geçmenin nezaketsizlik ola
taı;t h. · • b" 1 k di · · bi b ıs~;nı veren ır tavır a, en ıını 

.~ 1llUddct tıözlerinizden hoşlanmı§ 
g03terir ... 

bi "'iaya ktQdmmına çok ya]9n· gesen 
t Otomobiljn sürünmes"nden onu ko

~duğurn .zaman; biraz gururuna do -
llnınu§ olduğunu sezdim ve: 

d - Seni dinlemek i terim azizim, 
Cdiın. . . . ' 

~ Peklala, · buluşalım da ... Dcldı'.. 'o-
m. 

liltSaati sordu. Sonra. bunu bilm~mez
ll ten eza duymu§ gibi fena fma ara -
~tkcn, önünde durduğumuz ö:r pas -
katıdan görüne~ iri bir duvnr saatinin 
ti ~.de~tiğini kendisine. bende;1 Ö?CC ye· 
'.ti§ •re'.:: Evet. Saat altıyı çeyrek geçi -
~:nıuş. Şu halde dok'uza doğru l\endi
~· ,

1 görebil'rmişim. Bulullacağımız ye-
•ı ık' . ~ .. 
tı.ı ımız de biliyormu§uz. Orası, dos -
~~Uz~n "B1R .SEYAHAT ROMA -
i '' dıye tavsif ettiğı:. eserini .dinleme-
c en tnüsait yermiş... · · · · 

b\_ltı:~ınamadım. Ayrılırken elimi •ık -
~dı: . . . 

~ Demek dokun doğru, diyôrdu. : 
la· 0zlcştiğimiz yere, yemekten sonra, 
~cü':. dokuza yaklaşırken geldim. Orası 
~t, temiz bir laraathanddir. Hoıl~ • 
~ lar için güzel "lı:mir nargtlcsi,, 'ya
~rlar. Geniştir. Çok defa, buzlu laris
~ bardakların gerisinde oynanan tav
~tın zar ve pul tıkırdılan, kulağa do· 
lit 11\ıyacak kadar' 1'üçUk, kö§esiz 'ge -·ol':'. . , . • . • 
tcı '"'YI dostumdan öğrenmiltim. Ge

Ctc 
~tlt e. evvel, ayni yerde, bana kısa ve 
~l rtıüphem bir yazı okudu~nu ho -

arı .... )l· .... . . . 

'lıc ıt Say içtiın; belYedim ... Gideceği -
~cıtnlcın geldi. Oturdu. Cebinden bir 
~t e kağıt çıkatidı. Masanın beyaz 
titıi ttlcrine koydu. Pantalonunun d~le· 
~~u~e~.ti. Kağıtlarından l:lr tanesini, 
' rtluş bir mıska uzunluğiyle sar • 
'Urcı~k, ı>armaklannda lmnıldattr. ök -

u. Ve· ........ . 
() Çoı: şekerli bir kahve 1 Dedi. · · 

ta~t~ garsondan istedim. GUlerck 
Ctıın· 

~t ıh 1 Yo1'laldı ve yine milsveddesi -
"lll)d •• 

•c0 u. Okumak başladı: 
~ ~e.l ~rıyordum. Yol da ba~ ben· 
~~ i r:111le kar§ılattnn. Lisan bilmedi
~lt. ~~n tnnkıadmu anlatmak güç ola· 
~t ~ Ctnpatile hulul etmenin, en mü-

' "' Slt\ c!llini hnzırlanacağını dü§ündüm 
'~ldanmdan birini 'erlıal _şakn -

" t 0 tiirerek • 
~~c':,l<an~ Şopcnhnvr, ~th~n, 
•t ' ,,o 

C). ~r, dedim 
~. 1 <!ii .. • • • • • • •• 
"'lı,~ k tunrneden bır elını kalbinın u· 

'c 0 l'du. Ve• } ....._ M • 
\, ~Q) ~anon Lesko, UC:ım Okamel-
\ııkt "0 'Virjini, diye hs.ykm:lr ... Sore .. ., 
)tt Öoat~ 
" lct m burada durdu. ''çizilmiş 
'>b· \Par d' (ı ~1 h:r " ıyordu. F.:Jan fıstık der 

ta 
0 

kaç kelime çlaha Eöylddiktcn 
~· k:- .. ~ ~•ı «tgıdı bir yana bır:ıkarak bir 
~lıııtı ~ aldı. Sill;eledi ve boş kalan 
~ a•~ 0 Ylu boyunca uzatarak, iki el 

'<it g"b' 
"· '.. l 1• ~'> v • • . . 
l:: \ı-da .. ::ıtk; uzak!!!, di

0

ye s~ladı: Bir 
"'llltt .rıı . 
t . ltı-, k l'ınc... 0:-m1l.n!ar, bnyrrlar, 
~' Ş ırlar, su kemerleri, köprüler 
• ~t!tııdı~hirlcr, kağıttan kuleler gi -
~~ ~ ltı :.\r .•• 

1 tlı~ durakladı. Bir müddet daha 
t;) tııtltı .. tl t~nra, şehirlere yen:den bir 

~~lı<lt.ıi Şuphesiz yine yıkıJdılarl ı ' 

:.. "ı .um kfiğıtlara şoyle bir göı 
··ı Q \o zıı . 
"\ t b m·§ ~<t!ırlar, b'.ı defa ka~r-
~ ~~tıday.dı. Son cümleler; so -

ır 8rı:Usü !halinde birbi1''ne 

ge~iyot1du. Dostum gözlerini kısmıştı. 
Krrık bir çömlekte gagasını ıslatan su
suz bir tavuk gibi başını indirip kaldı-

• rarak, ışıkla yazılannın arasında bir 
'lciifayetsizl,ik arıyordu. Sonra bir yu -
durn, kahvesinden ,tçti. Müsv~deler 

yerlerini değiştirıdiler. tlçUncü rağıt: 
"Yan çıplak denecek bir kadın, di -

yordu. Kumsalda ellerini çırparak beni 
çai'ırdı: 

" - Yüzme bilir misin? diye' sordu. 
" - Evet, dedim. 
.. Soyunmaklığıma yardım etti. Kaç 

cefa girdik, çıktık bilmiyorum! yalnız, 
son giritimde deniz, beni dört parmak 
yukanda tutuyordu. Pasaportumu yok
ladım. Lokantada kadının elime sıkı, -
tırdığı kağıdı ·g~sterdim. Güldüler. Bir 
kadeh tarap, bir miktar sucuk. •. ,. 

Dostum bir kaç halt dooa yiyecekti. 
Bereket vers.:n ki zenberek, yine bir 
yere takıldı. 

Dördüncüden sonra birbir!nin pe§İn· 
den gelen maceralar, zavallı uysallığı -
mı b'rden ha-x:.~andırarak, düşünemedi
ğim bir 8.lemin uçsuz bucaksız yaban -
cıhğına fırlatıverdi. Ve nakil vasıtala -
rının bu 'kaıdar savruk lir muhayycleye 
~let olacaklarını tahmin edememiştim. 
Demir yollariyle döşenmiş yerlerden 
Kanularla ge,Çtik. Den:z aşırı bir mem
lekete sarsak bir otobüsle gittiği;uzi 
hatırlıyorum. Vagonların, havada §e -
·haplar gibi süzülüp süzülüp taklak at
tığını ve tayyarelerin, bir taksi inadiy
le· yol Uzennd~ durmalarından polisin 
müdahales;ne lüzum 

/ 
götidüklerini hiç 

unı.ıtamıyacoğım. 

Dostum, . şaşkınlığımla barışır gibi, 
· boyuna civcivliyordu. Bir defa; koca • 

man bir 'sergüzeşti, boşluklara çizdiği. 
helc.zonlar ve beni, kainatın lllhhatin -
den 'K;u§kulandmıcak kadar garip tesir 
ler t.ltında bırakan sesler ve akislerle 
çalkadıktan sonra: 

0 Daldrk, bunaldrk ... ,, diye ıiiha -
yetlendirdi. , 

Neredeyc;lim? Bu.nlM, hangi şerait 
altında ve ' ne vaklt hadis oluyordu?. 
Zaman, mekan kaydından ve cisimlerin 
tabi olduğu kanunları tanımış olmak -
tan bu kadar kolay bir mudiL:yetle sıy
rılan dostum, ebetl'yetin ne alaca bir 
yoldzın manasını ]seşfetmişti I? 

Fırsat düştükçe kendime, önümdeki 
menn~r masaya, dostumun kahve fin
canına, esneren garsona ve nargilesini 
tokul'datan bir ihtiyara dikkatle baka - , 
rak ve dokunmaklığım mümkün olf:ıl'l -
!ara el.:rrıle temas ederek §e'J91 ve ma -
liiyete. dair int:baJanıru tekrarlamak su
retiyle, hayat ve hakikatimin manasını 
kaybetmemeğe çalışıyordum. 

O, bir 'Clefo da: 
'' Aı~, unutmadım, diye terennüni • 

saz oldu. Beraber rakM?dİyorduk Göz· 
terini, kırmızı güller gibi kokladığım 

bu kadın, uzun uzun bakındı ve: 
"- Siz, dedi. Hiç uyunuyorsunuz 

galiba? 
" - Farkında değilim, dedim. 
"Uzerimde bir tırbl yürüdüğünü his· 

setti~. Son sürat arkamızda kaldı.,, 

Artık; dinl.'.y,emiyecek bir haldeydim. 
Kendime hılkim olmak btt!lsinde irade
me verdiğim vaadin de tutulacak yeri 
yoktu. Desteden eksilen ~ağıtların ge
ride ne kadar bıraktığını anlamak iste • 
ıdim. Baktım. Uç tane kalmıştı. 'Muhay
tyilemi alt üst eden bu muhtel romanın, 

bu garip abidenin .t:•namlanması için son 
teması temin edecek parçanın okun -
masına cicBen ihtiyacım vardr. 

O, Üi kağıdın en üstündekinden: 
"9'i:la b1dcmi, Saksonya,, gibi iki ke
lime sökebildi. Ortadakfoe, muhar -
rfr dostumuzun büyük harflerle kendi 
ismi yazılıydı. Ve dostum, beni ins<a
lığıma, m:mtrğım'a, hürriyetime, derli -
toplu hayatıma. ~alim fikirlerime ka -
vuştu~acak olan elini son kağıda uza • 
tarak okumağa başladı: 

"Y ıllardanbcri bu romanu ba§larkcn, 
herkes gr:bi bir mukaddeme yapmağı 

ımutinıyacağım. Ve bu, eserimde göı· 
te~c:eiim lııatkalı~n ~ lallmaamJl 

• J 

---======' ~ 
BÜYÜl\: BİR 

'l'A YY ARB KAZ AS, 

Amerikada ge -
çcn gUn bilyUk bir 
tayyare kazası ol
du: 

Amerikamu meş 
hur mllyoner gaıe 
tc ı;ahlbi llörste 
alt olan bir tayya
re, mallktınesfnde 

tertip etliği bir eğ-
lenceye davetlflerl getirirken, sis 
yüziiııden bir tepeye çarpıyor ve par 
çalamyor. Kaza neticesinde beş kişi 
ö1iiyor. Bunlar arasında. fogillz krn 
hnın •ahst dostu ve eski Avustralya 
umumt valisi Lord Plunkct ile Lor
dun karııı da vardır. 

Amerikada bu kaza çok büyUk te
essUr uyandırmıtır . 

NAZIRLUtTı\X UAH\'EC1LtGE 

Habeş kralı ıuem 

lekettni terk edip 
A HUPl\YA geldik -
ten sonra bUtUn ve. 
::lrlerl, nazırları 

ve elçileri de ha
yatlarını kurtar . 
mak mecburiye • 

tinde kaldılar. Bunların hepsi, her 
halde unvanları ile pek kabili telif ol 

mayan işler tutmuşlardır. 

Bunlardan biri, Necnşlnin eski 
.Nafta nazırı Tarasa Mihnfldir. Bu 
nnzır şimdi Kahlreye gelmiş ve ora 
da "alle birahanesi,. diye bir bfraha 
ne açmıştır. Habeşlstanda iken bal
kı korkutan bu devlet adamı vaziye
tindeki hu eski nnzır Şlm<Il Mısırlı
lara çok gUzel hhrmet ediyormuş .. 

HfTJıBR T.ı\J,EnE tın~:\' 

Hltlcrln mektep arkadaşlarından 
biri, onun hakkındaki hatıralarını 
·kitap hnlfnde neşretmiştir. IIugo_ Ra
blç fsmlndekl bu mckte.r. arkndaşı. 
nm anlattığına göre, Hltler çok ya. 
ramaz Yo afacan btr çocukmuş. 

''Çıkmadtğr ağaç, atıamadtğr .tahta 
porcto :Yokt.u., Clfyor .• 

Karnesindeki numaralar da şöyle 
imiş: 

Tavrı hareket: Gayri muntazam, 
Almanca: İyice, 

Fransızca: Orta bile değil, 
Tarih: Çok iyi, 
Resim: Çok iyi, 
Clnastlk: Çok tyJ. 

Hltler, yazın mektebe yalınayak 
gclfrmfş. Kışın annesinin ördUğli si
yah uzun yün çorap giyermiş. 

O zaman mualllmlori kendisinden 
istikbalde bUyUk bir adam yetişece
ğini hiç Umlt etmezlermiş. Fakat 
Hftler buGiln onlara karşı hiçbir kin 
beslememektedir. nesml toplantılar. 
da, merasimlerde munllfınler!nl dn
Yet edip şeref mcvkilorlno oturtmak 
tadır. 

ıcr~Il\'I ÇlNGEX'EU.!iRE 
sAnnşı 

Belçika Fransa hududunda Fran. 
sız jandarmaları, çingene kafllesf. 
nln pasaportlarını gözden geçirir. 
ken, içlerinde çingeneye pek benze. 
mlyen 14 yaşrndnkt bir kızın farkı. 
na Yarmışlardır. 

ŞUphe Uzerlne, kUçUk kız fstJcvap 
edilmiş ve zavallı çocuk, babası ta. 
rafından çln~enelere nasıl satıldığı. 
nı anlatmıştır. 

Kızrağızın anlnttığrna göre. b!l
bnsı onu, bizim paramızla 150 Uraya 
yakm bir parn ile, çingenelere sat
nnştır. Kızm bahasının kim olduğu 

nnlaşılamamıştır. Çingene knflles.t
nln reisi tevkif odllmlştil".. 

yardım edcmiyecek.,, 
Dostum, üzerine bir §ey damlanmış 

bir adam cnd 'şesiyle, elindeki kağıda 
bir müddet baktı. Sonra yapılan y~ • 
lı~lığın ehemmiyetsizliğine kani olmuş 
olacak kf, ilk sayıfanın son cümlesini 
de okudu, bitirdi. Başladı, diyelim ... Ve 
ben o gece, insanların karşmna ergeç 
y"ne çık;ıcak olan mani,.iyet'me çeki· 
düzen vermek ihtiyaciyle' eve dönerken, 
b:ı)ıma bu perişanlığı getirecek kadar 
kime ne fenalık yaptığımı boşuboşuna 
hatırlamağa 5alıştım ! · 

HiKMET MONIR 
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Resimli 

llollaıuln Prense.'fi Juliaoo ile kocası 
Prens Bernard yeni dcğan ~ocukUırı · 
Prenses Prenses Beatris'in gözleriniıı 
içine bah-ıyorkır... Kiiçük çocıık üç 

haftada bir ki.lo kadar almı§tır. 

Dünya 1 

Fransa, ''Normandi,, den aonra yetil 
bir büyük yolcu gemisi yapmı§tw. 

•· Pa.stör,, ismi verilen bu vapur Fra,._ 
sa ile cenubi A mcril«ı arasında 

i§leyecektir •• 

Almanlar, tek · tay.yare a1abf1ecc'k gc niş1i'h·te1..i !t/ak bir hangara, re.!imde 
gördii§ü>rü;: gibi beş tayyare is ti/ etmenin kolayını bulmu§lar. 

1914 senesi lcmmuzırn'cla, dihıyamn en bilytik posta gcmi.'Ji olan (Vaten

land) Ncvyorlc limanmdaıı harc7wt e dcocği sırada harp ilan• olundu. 1917 

d.e, Amcrikıalılar harbe dahU olunca VatcrUındı zapt oo Leviyantan ismini 
verdiler. 

Lcvyantan yU:; bindc>ı fazla asker nakletti. Harpten sonra A"1CTilM h.ii
Jı:ümeti geminin tamiri için 8 milyon dolar sar/etti. 
• Resimde gördiiğilnii.z bu gçmi, geçenlerde 80 bin d-Olara satdmı§tw. 

lng!llcrcnin yenr yaptırdığı ''l~unmJJ mnfnde7ci denizaltı gemlri g~ 'ita/la 
denize indirUmi§tir,. 



8 - KURUN 

AS R 1 N 
COCUKLARI 

Yazan: 

Feı enç Körmendi 

Çevıren: 

Vahdet Güıte~hı 
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-ou
SAIF HAYAT 

Nasıl oldu? Ne oldu, anlamak zor 
kavramak kabil olmayau bir şey 

bu. Perşembe sabahı, yani sobaları 
yaktırdığı gtinün ertesi sabah, annesi 
yataktan kalktı ama, sonra tekrar yat. 
tı. Yavaş sesle kocasına: 

- Laszlo, dedi, kendimi iyi hisset 
mi yorum; başım dönüyor. 

Bunun ü?.Crıne, babalc.rı yataktan 
fırladı, annelerinin üstünü sıkı sıkı 
örttü; kadının hemen hemen hiç hare
ket edecek hali yoktu. Sonra, koltuğu
nun altına dereceyi koydu: K~·k dere
ce ve bir derecenin yıwe kırkı harare
ti vardı. 

Seki zkişi toplanmıştı hastanın ba
ema ! Babaları, gecelik entarisini ar -
kasından çıkarmadan, telefona koş • 
muştu. Bir çeyrek soLra doktor Snchs 
geldi; annelerinin doktoru idi bu. Bir
az 'i>onra gitti ve saat onda yanında 

sakallı bir adamla beraber tekrar gel
di. Babaları bu sakallı adamı büyük 
bir hürmetle selamladı. Bu adam ba
balarına meslekta., diye hitap ediyor
du ama, biraz ondan büyük bir halle. 

Sofrada babalan Klaraya: 
- Ünüversite profesörü Karolyidir 

bu, dedi. Memleketin en büyük göğüs 
hastalıkları mUtehassısr. 

Anne!erinin yanında hastab:ıkıcı ol· 
masına rağmen, babalan, bir şey iste
miyor mu diye, birçok defa yerinden 
kalktı, hastanın başına gitti. 

Paula, sıkıla sıkıla, evvela Klaraya 
sordu: .. Nesi var annCJ'lln?,, diye, 
Sonra da babasına sordu ama hiç bi
ri hemen cevap vermediler. Sonra, ço· 
cuklara hcrşey söylenmez diye düşün
dükleri için herhalde, yalnız: "Annen 
ağır surette hasta., dediler. Fakat ba
basının Klaraya söylediklerini işit • 
mişti; hastabakıcı da gelmişti. Çocu
ğa belki hakikati söyleseler daha iyi 
olacaktı. Onun için, Paula'nm ikinci 
bir sualine: 

- Annen şiddetli r.atUrrie olmuş, 

dediler. 
Annesinin hastalığından bahsedilir- 1 

ken György, hayret doğrusu, öyle, ı 

sensiz duruyordu. 1 
- Bundan b:ışka. anneniz... (burda 1 

biraz durdu\ bu gibi soğuk atgınlıkla· 
rına mUstaittir. 

Ozaman. Paulanın aklına din bilgisi 
öğretmeni Vikar'm sözleri geldi: 

''İnsan garip bir mahlflktur: hem i
yiliğe mUstaittir, hem fenalığa. iyili
ğe müstaid o!anlar hayatta iyilik gö
rUrler; fenalığa sapanları gerek içten. 
gerek dıştan fenalık orduları işgal e
der!,, 
Şu dUşünceler akim gelince Paula 

kıpkırmızı kesiliyor: ''Hastalık ... tabii, 
fena bir şey ... yani fenalık ordularına 
mensup bir şey. Annem de soğukalğın. 
lıkln!'Ina mUstaitmiş .. O halde annem.. 
Yok. de~il! An.nem fena insan ola • 
mız! Kim var onun gibi iyi insan. kim 
var hasta olduğumuz zaman onun ~
bi bize bakan, kim var onun gibi bi
ze hiç kızmayan, hep iyi muamele e-
den?! Annem fena insan olamaz! ..... . 
Yanlış var bun.da ... Öyleyse niçin has· 
talandı. niçin acı <;ekiyor?!., 

Bu düşUnce1er Paulavı gUnlerce f~ -
gal ediyor, birçok sualler mUtemadi· 
yen içini kemirip duruyor: 

''Annem iyi insan... Öyleyse niçin 
hareketsiz. upuzun, soğuk banyolar i
çinde, ıslak bezler arasında yatmyor
Ja.r? Niçin yüzü öyle korkunç bir §ekil
de kıpkırmızı oldu? Nic;in sesi zayıf -
ladı, halsiz,eşti ? .... Babamın da neye 
böyle hiç sesi çıkmayor? Niçin beni 
annemin yanında bir iki dakkadan faz. 
la bırakmayorlar? Bu yabancı yaban
cı doktorlar neye gelivor böyle hep? 
Hastaba 'ncı neye ~eldi? niçin .. Bütiln 
bunlar nirin hep?., 

Günde belki yüz kere bunları dl\!'i!
nüyor Yalnızken bunıarı dUşlinUvor, 

yanında birisi varken bunları düştinU
yor. Ynlnızıbd.şc mfmfmf mf mfmfm 
yor, yatakodasmm kapalı kapısı ö -
nünde dunırJr "ll. hastabakıcı çıkarken 

annesinin sık sık nefes alışını duy • 
dukça bunıarı uu§unu.yor. butun tvue, 
outun kaıaıarda uer §ey agı.rta§nıış gı
oi. Annesı rahatsız ouııas.uı diye liyoı. 
gy kaç gun var hıç plyano çalmayor. 
!\.!ara evın ıçmde bctı ben.zı sapsarı, 
bakışları dalgın da.gm dolaşıp duru
yor, dağilamarı dUzcltmeye çalışıyor. 
'l'ahaf bır ~y var: blitun hizmetçıle
re anneleri gıbi emırler verdikten baş
ka, sesi de annelerının sesine benze
di ve hep onun kullandığı ke!ime:eri 
kullanıyor. Babalarının alnından da 
kırışıklar hiç ek.sık değil • 

Bu gUnlerde Paula ne evde rahat e
debilıyor, ne sokokta, ne de mektepte. 
Evde birşey yapmak kabil değil: Ki· 
tap okumağa sabrı yok; içine garip bir 
his geliyor, kitap elinden düşüyor

Klararun vaktı yok onunla konuşsun, 
masal anlatsın; bazan gehyor konuş -
mak ist.cyor ama, sesi yavaş yavaş al
çalıyor, derin ve soğuk bir sükütla 
nihayet buluyor. Bütün gün de şu ka
palı kapının önünde durulmaz ki. So -
kağa çıkıp dola§ıyor, nerde bulundu
ğunun farkında bile olmayor. Mekte
be giderken birdenbire aptal aptal du
rup bakınıyor: ''Hep geçtiğim yer mi 
burası, yoksa şimdiye kadar hiç geç
medim mi hurdan?,. 

Sınıfta gidiyor sırasına oturuyor a
ma, ne söyleniyor farkında değiL Bir 
keresinde öğretmen Tolnay ona dik 
dik baktı. Paula ayağa kalktı ve al -
çak ses!e: 

- Affedersiniz, efendim, dedi, an • 
nem ağır hasta da. 
Öğretmen: 
- Sahi mi? dedi. Vahvah. Ama ne 

de olsa sen yine söylediklerimi dinle
melisin. 

- Rica ederim, efendim, kızmayın 
sakın bana .•. Ne yapayım, dinliyeml· 
yorum. 
Öğre~en çocu~n yanma geldi: 
- Nesi var annenin, söyle baka -

yım? 
- Şiddetli b•r .... (biraz durdu, dU -

şündü) şiddetli bir hastalık varmış ci· 
ğerlerinde • 

- Sakın zatUrriye olmnsın? 
Pau1a bu kl"limeyi işitince: 
- Öyle, efendim, dedi. 

Oturdu; hiç bir §ey düşünmeyordu: 
daha doğrusu, annesini düşünüyordu. 
Sonra eve gitti. Evdeki o garip boş
hık, o huzursuzluk içinde bir gün daha 
geçti, sonr~blr gUn daha... Nihayet 
bir ~ece, daha doğrusu, sabaha karşı 
çok derin bir uykudan birdenbire u -
yandı: Klara, üzerinde mavi bir enta
ri, ayaklarında terlik, gelmiş ba."}ucun
da duruyor. U?.Crinden doğru iğilmişti. 
Yavaş sesle: 

- Kalk çabuk, yavrum. gel, dedi. 
Böyle. old11ğun gibi. 

Çocuk, uykusu olduğu halde, hemen 
yataktan fırlayor. Bu birdenbire u -
yanma ve içine çöken hüzün kanının 
her damlasına tesir ediyor. György 
kapının önUne çıltmıs bi!e; yalınayak, 
geceliği omuzlarında.. Paula ona birşey 
sormayor: niçin uyandırdılar, dıtıarı 

nir;in çıkacak, nereye gidecekler diye 
hiç. 

Bir dakikn sonrn annelerinin oda
sın1alar. Baba1arı yatağın ucuna o -
turmuştu: yUzU son derece sararmış

tı. Yatağın başucunda yabancı doktor 
vardı, annelerine bakıyordu. Hastaba
kıcı kadın, arkas:nı ordaki!ere dön
müş. elinde bir havlu, yatağın yanına 
oturmuştu. Odanın içi kuvvetli bir e
ter kokuyordu. Anneleri hareketsiz ya
tıyordu; b~luğ:ı dikilmi' göz1erinde, 
llirnbadıın gelen garip bir sarı ışık var
dı. Pau1n ann.esinin iki gözündeki bu 
iki no!ctaya bakıyor, balnyordu. Hep
si ordalar, kim!Je kom•~ma vor. Anne
leri yorgun yor"1.•n nefes alıyor, a;;zm
dan, burun de1ilrterinden koca koca, 
tok tok yuvarbklar hnlinde havanın 
çı!tt1ğı görülüyor gibi. ~'ll'ı saçları bü
tün yastığı kaplayor gibi. 

Babalan oturdui;ıu yerden kalkıyor, 

l 

Do:oras Dal Rio 
Periste 

saklanıyor! 
Dolores del Rio Paristc imiı l 
Fak:.t:, kimse ne geleceğini haber 

alınıştı, ne geldiğ'.m ... Onun i~n, Pa
riste olduğu duyulunca da 1:.üyük b-r 
alaka uyandırdı. 

Yalnız, Pariste olduğunu öğrendik· 
ten sonra da kimse kendisini göreme· 
mi~. Çilnkil, Dolores del Rio Parise 
gizli olarak gelmigtlr ve gizli kalmak 
isteyor. 

Yalnız, bir gazeteci kendisiyle bir -
kaç drıkika görüşebilmi~' r. A• ü;rın
daki muhavere de şundan ibaret: 

- Ol Merhaba, Dolorea l 
- Merheba, nasılsınız? 
- Teşekkür ederim, siz nasılsınız? 
- tyiytm. Nasıl, ne zaman ve ni· 

çin ge·d:niz Parise? 
Artist bu son cümledeki üç suale ve· 

r~lecek cevapları bir tek kelimede top
layor: 

- Tesadüfen. 
Başındzı sivri bir kırmızı §apka var. 

Bunun acaip §eklini izah etmek i~.=n: 
- Afrikad:m geliyorum, diyor. O • 

rada, kocam Sedrik Cibons ile bir se· 
yahat yaptık. 
- Nasıl ge~tl seyahatiniz? Herhalde 

iyi geçmiş~fr? 
- Evet. Yalnız, Fasta hastal:..,dım. 
- Ya? geçmi§ olsun. Çok hasta 

mınısız? 

- Söyliyemem: Meslek sırrııdır. Bu· 
raya, meşhur bir doktora kendimi gös
termeye geldim. 

Fakat, herha1de ha!talığr pek ağır 
olmıyacak. Çünkü artist o inci gibi 
dişleri ile sık sık gülüyor ve neşeli d<> 
.:ına üzerinde. 

- En ıon çcvirdifiniz film hangisi? 
Sualine de şu cevabı veriyor: 

"- Beynelmilel nuntaka.,. 

Bu herhalde, Çin - Japon harbirıl::le 

Çindelcl beynelmilel muı~kalara Ja • 
panların taarruzu ve bunun üzcrne 
Avrupa devletlerinin nota y••ıdırma•a
n mevzuunu taııyan b:r film olacak. 

- Amerikaya yakında dönecek mi
siniz? 

- 2 martta. Bundan sonra çevire -
ceğim filmin senaryosunu görmek üze· 
re bulunmam lazım. 

çocuklarına lşaret edip yatağın başı
na r,;o3ırıyor. Çocuklar müterettit bir 
iki adım atıyorlar. Babaları annelerine 
doğru iğiJiyor. Şimdiye kadar işitme
dikleri, titreyen garip bir sesle yavaş 
ça: 

- Karıcığım, hay:ıtım benim, diyor, 
bak ruhum ... Gyön:y ile Paula hurda. 

Anneleri, yine öyle hareketsiz du
ruyor; g()zlerl havada, neye balnyor? 
Ç~ukları niçin gecenin bu vaktında 
anne'erinin yanma getirdiler? Ma -
demki geldiler, aııneleri neye onlara 
ba'tmayor. neye onlarla konuşmayor? .. 
tşte krmtldavor, bl~cy f~aret edec-ek
miş ~ibi sal? kolunu kaldınvor. Baba
lan elini :tvul'lnrmın içine ~hyor. Da.
ha faz'a lğilcrek: 

- Karıc-ı~m ... diyor. 
Bunun Uzcrine. arme!eri ba.Cf!Tlı kal· 

dırıyor, biraz sola büküyor ve. hırıltılı 
bir ncf es alıyor. Sonra odayı büyük 
bir sessizlik kaplavor. Ba'Jasınm ren
gi mosmor oluyor ve dönüp öteki dok
tora bakıyor. Doktor Sn<'hs zaten 

( ArkMı var) 

TOKYODA 
B!r gün rçinde neler görülür 

.... ---······ .. ·--------·------ ...... --. .......... _.._. ..... ...__. ...... ~ 
1 fokyoya giden bir muharrir "atJın Ja· 
lpon pbylahlındo ~ördUklerlnl asılntıyoı 
! .............................. - ..... -·-·· .... ····-········-· .. ···-............................. - .. ....... 
''Sabah saat altıda uykudan uyan • ı 

d;m. Otel odasının gen.=ı penceresinde 
ki perdeyi açtım. Hava çok güzel ve 
hatta müstesna bir gilzell~te ıdi. o de
recedeki, Tokyoya yüz kilometre u • 
zakhkta olup y;.:nız berrak havalarda 
görülen Fuji balkar.mı bir karaltı ha • 
tinde görmek milmkiln oluyordu. 

Böyle üzel bir manz;.:a karııaında 

Tokyoda bulunduğuma memnun ol -
dum. Pencerer..:n önüne yaklaıtım. 

Tokyo ıehrinin oüyü~ binalarının 

damları görülüyordu, sayısız fabrika 
bacaları gözler mi dolduruyordu. Bü -
yük mağazaların d:a.nlan üzerince ye· 
til ağaçlar, reklam balonları vardı. 

Bunlardan bazısının Uzerinden küçük 
nehircikler akıyor ve diğer bazılarının 
üzerinde de m'.nyatür birer k~secik 

bulunuyordu, Bc.nlm bulunduğum ote
lin yanınd:ın tiren, otomobil, tramvay 
geçiyor. Neh r:ie yük taııyan !Qyıklar 
sess:z, sessiz yüzüyorlardı. 

Tokyonun en karakteristik tarafln
nndan birisi, çok alçak olan ağrçtan 
evlerdir. Sokakbrda insanların sürük
ledikleri ve Gete:ı namı verilen el ara 
balan ı;örülüyordu. 

Japonlann nasıl yapdıklamu görüp 
öğrenmelc; merakında idim. Sabah kah· 
valtısını J=•?Onların "0 - Haşi., namı

nı verdikler. iki parmak çatalla yemek. 
istedim. Bu çatallarla yemek yimek o 
katlar müşküldür, ki, yemeği ben ağ • 
zıma götürmeğe çalışırken tabağın i
çine dökülilyor. Ağzıma bir şey git -
meyordu. Karşı maıiıda oturan Jc.pon
ları kend:me güldürmekten b.ış1'a bir 
şey yap:c:nadım, Otel hizmetçilerinden 
gUzel bir Japon kızı bana .. O - Haşi,.. 

ile yemek yemek dersi verdi. Bundan 
sonra, azar, azar bir parça yemek 
yiyebildim. F;.!cat, o kadar zor bir it 
görmüştüm, ki yemek masasından kalk 
tığım zaman adamakıllı terlediğimi an
ladım. ş:mdi şehrin içini görmek için 
sokağa çıkmıştım. Tokyoda altı milyon 
insan yaşar. Şehrin içindeki kilise, ma
nastır ve d.:n tdamlarma ait lı'nalann 
haddi hesabı yoktur. Bunların bazdan 
muhteşem b nalar ise de, birçokları kü 
çük ve pistir. Caddelerdeki büyük b.i
na ve evler arasında görünmez bir hal· 
de kaybolurlar. Ek.seriyetle, ayni yer
de başktt başka mezheplerin saliklerine 
ait iki türlü kiVse görülür. Japc.n mi -
toloji:ini dolduran Allahlardan bazı • 
larına, Japonların bir kısmı tap:ır, ba· 
zıları da Budaya tır.>ar. Yalnız bir tek 
Allaha tapan insan burada yoktur. Her 
nüfuzlu zat, yahut sağlığında kahra • 
manlık gösteren birisi öldükten #son • 
rtı mevcut Allah!ar arasına kıngabilir. 
Bunun da müridleri, ibldetç.:teri var
dır. 

SaHk,leri kendi-s'ne ait bir me~hep 

uydurur ve ona tapınağa b:ışlarlar. Me
sela, Amiral Togo ile General Nogi 
Allahlar arasına girmişlerdir. Ve din: 
d:ır Japonlar kendilerine tapınağa 

başlamıştır. Mama 'ili, Japonlann yer 
yüzünde hayatta olan tek bir Allahlan 
vardır, ki, o da Tennodur. Başka mil
letler bu zate imparator demekle b'cta 
ed 'yorlar. Japonlar Allah derler. 

Sokaklarda dolaşırken impıuator sa
rayının büyük kapısı önüne kadar gel· 
miştim. Bu kapının önünde biriken 
yüzlerce Japon 1apk,-.Iannı çıkarıyor 

ve yerlere kadar iğiliyorlardı. Bunlar -
dan bazdan ellerini göğüslerine götilr· 
müş bir halde duc e&yordu. Bir asker, 
dakikalarca ayak üzeri kımıldamZAZ bir 
halde durdu. Ve yerlere kapanarak Al
lahına dua.t ettı. Bu askerin cepheye 
giderek (imparator) Allaha için bir Iİ· 
nek gibi ölmesi işten bile değtldi ... 

Tokyo şehri c-ddelerinde birçok as
keri kamyonlar, bataryalar, tanklar 
görülüyor. Bunlar Çine ~önder imek 
üzere ista,yon ve sahillere ıevkolunan 
harp iletler:dir. Her tarafta bir harp 
havası e!iyor. sınemı'1arda götterllen 
filmler ekseriyetle fransızca aözlüdUr. 1 
Bu akşam benim seyrettiğim filin "'Sev- ı 
gili serseri,, idi. Sinema salonundan i
çeri girdliim saman. oturacak yer bu· 

d"JI -bunadım. Otelimill re.storaOJna 0 

dilğüm zaman, beyz.zlar giyinen. J~ 
kız garson masanın önline geldı; 
ni büktü, emir istedi. Bet dakika '°' 

k' .,, 
ra, Japonlara mahsuı "Su k: ya ı,. ,-
mı verilen çiğ etten yapılan tir yctıl 
tert:b"ni masanın üzerine getirip ıso:; 
du. Çiğ eti görünce tik,~ndİJIL Fa 
iki dakika sonra bu et gözümün öııOO" 
<le elektrikle p tfrildi. on dakika ~ 
çok lezzetli bir yemek olan su ld Y
yi İ§tiha ile yemlı bulunuyordl.IJll.tt 

-------------------~---------MOTEFERRIK: 

BAY TAHSiN UZER 
Tedavi edilmek Uzere Parite gi4ell 

Uçüncii umumi müfettiş Tahsin V•-: 
bugün Operatör Losset tarafındaJl a 
mcliyat yapdmıı olacaktır. 

RUMELi HiSARI 
TAMiR EDiLECEK 

Nafia Vekaleti Bebek - 1atZn1t" 
falt yolunun istik:ı."lleti haritasın• taS ~ 
dik etmiştir. Beb:kten lstinyeyc ki • 
sahil kısmı 18 metre gen!ıliğinc!c 19 
lacaktır. et 

Nafia Vekaıte1i ükbaharda inft11 

baı1arnak niyetinde o~duğundan ~~~ 
diyeye o Z'.ı.nana kadar istimlik ar 
halletmesi emrini verm'.ştir. ~ 

Diğer taraftan Ruaıe)l hisarın 

kalelerin de tamirine karar verilırı'.tcit' 
Kalelerin hepsi ve bilhasso Fatibln oC11"" 
duğu oduı esa!llı bir ıekilde taınir old" 
nacak, eserin t~..ihi kıymetine baJcl •' 
tirilmiyecektir. ~ 

Kaleler tamirden aon~a birer ııs~ 
müze haline getirilecek. bir takıtıı 
hi asar konulacaktır. 

CA YRt SIHHl'BINALAR 

Hdzısııbh:» komisyonunun ıatrl:~ 
ht bina ve. hanların. bo§3ltılına•~-r.t 
karan Uzenne bu ııbi han ve biJIJ""' 
tesbit e&lmiıtir. _ 

Bunların tamir kaldırab:Jecek o,.sl 
lan tamir, diğerleri de yıktırıl~.:a1'tıl' 

TRAMVAY YOLLAR! NEDt:rl 
T/11JIR EDiLMiYOR? .ı 

Tramvay hatlarının iki urafıtıl~tl 
7 metre geni§liğindcki caddenin ~ı> ,,. 
T . k . . . ı-...1·ye r. ramvay t•'.r etme a:ttır. Be '7"ı .,. 
fia Vek~letine tikayette buluntıı\Jf· _ 
tirl!ietin bu vazifesini üstUnköril ~·!".,. 
Nı!t, tagların arasını iyi besleaıec!il;,, • 
yağmur yağdığı takdirde sellerin t ~ 
riyle yerler.!nden tamamen ayrıldı 
bildirmiıtir. ıd _ 

Nafia Vekil eti tarafmdan itin tet • 
ki iç!n tegk!l olunan bu yolda bir r'tf" 
por vermesi Uzertne şirket nez~~ Jll" 
şebbüae geçilmit ve mukavele ıııuc: ;r 
ce bu gibi yol taşlarının yen:ıeıune 
tenmiş tir. 

KO~SER: 

FRANSIZ TtYAnosuNV" ,,. 
~ııd 

Martın beşinci cumartesi r ,.~ 
at 17 de İstanbul konsef"'f8tıı ti" 
talebelerinden bayan Ballk1

8:t1r· 
rafından şan resitali verilece exı' 

etll'I QQzel bir programı 1btl'f8 1 ftl' 
olan bu resitale, profesl5r ceırı;r. 
şld piyano ile refakat edecek 

• 
11',IİSARl,A R YES1 ~ 

ALIYOR ı1-
ıo"r ı tnhlsartar idaresi yeni rne 11 •c' 

matta karar vermiş, bir ırntlbı:o.,11r 
mıştır. · Alınacak memurıar rct•'· 
kemat şub .. ıdnde çahştırı1ac• p uJr 

fmtlhana itse ve orta rneır.ıe 
zunlarr kabul edllecektlt~ 

KONFERANSLAR· . J?' 
--.S-T_A_.S_'B-u-·ı-,-us_F_ımıfl(V ~ 

SOXRA ıtd' 
9a1" 

Emln<5nU Halkevi merke• '"''" 
da b uakşam saat (20,30) d• oet11-' 
bul vl1Ayetl mektupçusu b•~1,11ı•; 
Ergin tarafından umuaı•~tıl' 
den sonra tstanbulda tskAO 
hareketleri) mevzulu bil' 
verllecekur. --~-

) 
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kurtuluşu ~rzir:ıcanın 
il binlerce halk tarafından büyük 

tezahuıatla kutlulandı 

~~tfe: M1'1/cttiş!ik " binası öııllnde Komutan tıc Vali geçit rcsnıinclc ... 
tr . trı: /(ürtulu:ı bayramına mili.9 ı.-;yafctiyle iştirak eden köyliiler •• 

ı... -· tlllca 
;rtıııu n, (Hu.sud) . - Erzincan ··ııı1111111ıııınmııı111111ııııııııııııumıılllllllli1111ııııııt1ııııııı11ııııılll" 
~U:a.t~Unun ~ıldönümü coş'kıun te -
~tt Ilı lcutıandı, Merasim Cumhu -
k.~t c;da.nında ve sa:..-t 11 de istik -

~tccl~le baılandı. Köylü. ıehfrli 
~ 'ti alk ve ıivil orta ve ilkokul -

~~ ~l ,0 rtamektepleri asker, jan -
t Ct~·t alarr., mili( te~ekküllcr, es
lı~ltt ~>'etleri bu merasime iıtirak 
t:" hu:•· Meydanları dolduran bütün 

~ ' is 
0~1Iar taıebeleri hep bir a -

l\ula Şorbayından 
bir dilek 

Kulada okuyuculanmızıdan M. 
Ra~im İnanç yazıyor: 

.. Kasabamız on senedenberi clek
trilde ayc1ınlatılmaktadır. Bir buçuk 
sent- evvel mevcut motör sakatla
nınca §ehrin elektrik cere7an: men
sucat J".brikasmdEn temin ei&.ancy 

' 

~114 ı.. ~.4(1~~ rnarıını söylüyor\ırdı. 
Cif "fdli baılandr. Creyanın evvel<:4; olduğu 

c, ilde t ~uzun Erzincaru kurtardığı giM inkitaaız verilmesi lazımgeiir-
t' htr le '~ıp ed!Ien program mucibin- ken fabr{kanın tatil bulunması yil-
~~C)c ~dan işgal kuvvetleri şehre zün::en pazar geceleri §Chir elek-
~'la.rı ılarken manevra fişekleri - triluiz k::ılmaya baı!acb. Bu hal böy-
~ ll~ır a.t~ıler adeti o mesut günü lece devam edip gidiyor. 

~ ~cıı ttı~akt~ idi. İlk şehre giden Ha!tanın alb gecesi şehir pırıl pı-
~ ~ kl\I cttışlik ve hükumet konalç- rıl iken pazar geceleri karanlık bir 
b llt;ı ~.r 1 

'l'Urk bayrağını çektiler. zindaJ"~ dönüyor. lrr.ar iş!crinc!c 1 C • 
{il 8Uba dan u 
~~ lltuıt .. Y tarafın heyecanlı ç.alııka..,lrğı ile kcndw3ini herke!c: 
~ ~:.bcıc '

0
Ylendi. Buna bir köylü ıev~irmiş olan ıarbayımızdan bu ri-

~ ~~ht;a;:i ve geçit resmi başlaya- canın yerine getirilmesini iıteyo-
~1:ıdc n askerlerimiz alkış tufa- ruz.,, 

h\Jc htıc:;Çtiler: ~rzincarun halkı na- .• ıııınııııııınııı1ıııımıııı11111rıııınııııı1111m11ıııııııııı1111ııııııııııııı11t,, 
'<'!ı İlllcr Ye reısı ve azaları milli te-
\a.:t~ "'-

1

;~fcınaf cemiyetleri, mümes -

'~~ıı~~: .. tCttişl'k binasına giderek o GÜ n 1 Ü k~ 
ta.ıı Cbr'k 

ç . ı~l\ı 1 ~e halkın minnet ve R AD y o 
~~tl:ııt ~ takdım etmişlerdir. 
~- ~ ~tan b 
"( ~ lıhtclir aşa bayraklarla dona- , Programı 
~~ ltıilJi Yerlerde halk davul zur-. OCrLE :\'~..:nl\'A'l'l : 
~ 1dıı. 0 Yunlar d l kl ~ lıt' C oyna ı ar, t;ı ar Saat: l:!,30 Plıikla Türk musikisi. 12,50 
~\~ ttı~tc~~ r;ıdyum ;enerleriyle Havndi<ı. 13,11:> Pliıklıı Ttirk musikisi. 13,30 
r.~, t1ı. (h.~,1f fscmtleri ııık1andr • ~lulıtclir plıik ne~rıyatı. 14 .Son. 

~ ;ı '"'ıp ,\l~~ .\:\I :\E!jHl\'ATI : 
ttiı~.: Socııkıa. aşa okulu salonunda Sa:ıt: 17 lnkıli\p ılcrsi: ('ııh·crsitcrlen 

' r menfaatına bir balo nnklcn Mahmut Esat Onıknrt tıırnfıııdnn. 
18,30 Ulu-;al ekonomi \"C artırımı kurumu 
nnnıınn konfl'nıns: Zirııı.t ll:ınknsı mfıılür 
muavini Heşnt. 10 i\ehil dUu lsııınil ll:ık
kı: iki refnkatile Tfırk musikisi ve imik 
!lnrkıları. l!l,30 Konferans: Bcyoı\lu llnl
kc?vı ıınıııın:ı nıııh:ırrir :\::ıci Sndııllah (h:ıy
van sevı:isi). 1!1,55 Uorsn hahcrlcrl. 20 
Kli\~ik Türk musikisi: Okıı~ ::ın i\urı ll::ılıl, 
keııııın Hcşat, kemençe Kemal :\iyıızi, tan
bıır l>ürrü Turan. lrnnıın \"ccihe. Tevfik 
ney. nısfiye Seliıh:ıtliıı Cn.nrl:ın, ut Seıl:ıt. 
20,30 H:ı"o raporu. 211,33 Öm<?r Hıza tııro
lınchın nral'Ça Slil lcv. 20.15 \"erlin fiıza ve 
nrkaıl ıslıırı t:ırııfınd;ın Tiirk musikisi \'l' 

h:ılk .. :ı.rkıl;ırı. l.Sa:ıt ıı,·::ırı). 21.15 Tııhsin 
,.e :ırk:ııl::ı~l:ırı tarnfıncl::ın Tiirk muo;ikisı 
,·e halk ~:ırkılnrı. 21.50 Orkestra: ı - Ric
ılinırnr: • P:ı .. ,e lcmJ>". Oll\'Crturc. 2 -
T-;r.lı:ıiko,•sky: Piqııc I>:ııııe. 3 - Grek: 
\'al~e myı.frri,•m><'. t - Sı·hıııııoıın: Ahenıl-

ka • liecl. !l :_ Wl'l7.<•I: Conle inılienn('. 22,45 
Ajan.; h:ıhcrleri. 23 Pliıkl::ı :mlcıl::ır, opera 
ve operet parçaları. 23,20 Son h:ıhcrler \'C 

rrlr>oıi Jıiın iirı nrmırnııı ı 2:t.:rn Son. 

( -- Yeni l\'eşriual 
25 KOCALI KADIN 

) 
lnkilap kütüıt.131lesi tarafımdan bir 

ıeri halinde ne§rcdilen kitaplann Fah
reddin Sertellitarafından yazılmı§ olan 
aon cildi de çıkmıılıı'. Tav5lye ederiz. J 

'" - KURUN -- f-MAnT- to:?s 
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f'!O. 49 
O zamana kadar biraz hodperest zan 

ettiğim yıldızlarm gözümle gördüğüm 
bu iyi kalpliliklerini bilhassa sitayişle . 
yazmaktan vazgeçemiyeccğim. Zaten 
haklarında beslediğim yanlış fikirden 
dolayı kendilerinden de af diledim ve 
birçoklarından da böyle fikirler bes
lediğimden dolayı birer §amar yedim. 
. O gecenin istiraplariyle, endişelerle 
geçen saatlerini unutmak kabil değil
dir. Halk hemen hemen geceyi ayakta 
geçirdi. Kimse biraz yüksek binalara 
girmek istemiyordu. 

Ben de yaralılara muavenet edenler 
arasına karıştım ve elimden geldiği 

kadar çalıştım. Geceyi daha az endişe
li olarak geçirmek için bundan daha 
iyi bir meşgale ne olabilirdi? .. 

Zelzc~e birkaç dakika içinde 150 mil
yon dolar zarar yapmı!ıh· Amerikanın 
her tarafından yardımlar, ianeler gön
deriliyordu. Derhal ittihaz edilen bir 
karar bundan böyle yapılacak binala.. 
nn Quake - proof yani zelzeleye day~ 
nacak neviden olmasını kanuni bir 
§ekle soktu. Yeni yapılan binalar ar
tık zelzeleden korkmayacaktır. 

Amerikalıların her hadiseden nasıl 
istifade ettiklerini gösteren şu misali 
kaydetmeksizin g~emiyeceğim: 

Zelzelenin ertesi akşam; yani faci
adan 24 saat sonra Holivudda albüm 
şeklinde bir kitap satılığa çıkarıldı. 

Bu kitapta yıkılan binaların, dükkan
ların, harap olan otomobillerin, teleg
raf ve telefon şebekelerinin resimleri 
ölenlorin isimleri, ağır ve hafif yara
lıların cetvelleri vardr. Bunlar hep 
yirmi dört saat içinde toplanmış, ha
zırlanmı§, bastırılmış ve satıbğa ~ıka
rtlmıştı. 

Herkes bu kitaptan bir ta.ne teda
rik edip hatıra olarak sakladı. Bir
çok kimseler de müteaddit nüshalar a
larak başka şehirlerdeki akrabalarına 
\'C dostlarına gönderdiler. Dan.esi 25 
scnte satılan bu kitabın muharririne 
50.000 dolar k!r bıraktığını sonradan 
öğrendim. 150.000 000 zarardan CD bin 
dolar kar çıkarmağa muvaffak olan 
bu Amerikalı, Amerikalıların beğendi
ği bir iş adamıdır. 

Ayni ayda halkı bir kere daha so
kaklara fırlatan ikinci bir vak'a daha 
hadis oldu ki bu da hafif ispirtolu iç
kiler için verilen müsaadedir. 1918 se
nesindenberi Amerikada içki memnu
iyeti vardı. Yüme yarımdan !azla is
pirtolu meşrubatın yapılması ve sa
tılması menedilmişti. 14 sene devam e
den bu içki memnuiyeti yeni reisicum
hur Roosevelt tarafından kısmen mart 
içinde kaldırıldı ve yüzde dörde kadar 
ispirtolu içkilere, müsaade edildi. Her. 
kes bu müsaadenin bayramını yapmakl 
için o akşam sokaklara fırlamıştı. Ar
tık nereden çıktığı bilinmeyen bir şa
rap ve bira tufanı vardı. Güya eskiden 
bulunmuyormuş gibi herkes kendini 
içkiye verdi. Boşaltılan şarap şişele

rinin ve bira fıçılarının adedini Allah 
bilir. 

Biri istirap diğeri zevk ve neşe y~ 
]unda halkın sokaklarda gece geçir
mesine ikinci defa olarak bu vesle ile 
şahit oldum.. 

Amerikada her türlü memnuiyetlere 
rağmen bu 14 sene zarfında kaçak ola
rak içilen içkilerin hesabı yapılsa 

dünyada yeni bUyük bir göl yaratacak 
kadar çok olduğuna vakıa şUphe yok. 
tur. Bun1ar nerelerden geliyor ve na
sıl Amerikaya sokuluyor ve oralarda 
on milyon.larca halka nasıl tevzi olu. 
nuyordu. Bunları anlatmak için yüz
lerce cilt eser yazmak laznndır. Bun
lar o kadar meraklı hikayelerdir ki 
anlatmakla bitmez. Memnuiyete rağ
men bir milyona yakm halk kaçakçı
lık ve kaçalı içki satıvor ve işlerini ~e
virenler milyonlar sahibi oluyordu. iç
ki memnuiyetinin 14 sene devamına 
çalıı;anlann basında kaçakçı teşkilat

lan vardı. Bunlar milyonlar sarfede-

YAZAN: Turan Aziz Beler 
rek bu memnuiyeti idameye ve bu sa· 
yede kaçakçılık yaparak para kazan
mağa çalışıyorlardı. :Martta kısmen 

kaldırılan bu yasağın o sene nihaye
tinde tamamen kaldırılması bu nevi 
nameşru ticarete tamamen nihayet 
verdi. Doğrusu bu yasak kaçakçıla

rın ekmeğine yağ sürmekten başka bir 
§eye yaramıyordu. Çünkü içki iste· 

· yenler istediklerini her zaman tedarik 
edebiliyorlar ve bunun kfırı hazineye 
gireceğine kaçakçıların cebine iniyor
du. Roosevelt bu yasağı kaldırmakla 

içki kaçakçıhğt şekavetine de hatime 
vermiş oldu. Şimdi memleket kendini 
mahsulatmdan istediği içkiyi imal et
mek hakkını haizdir. Eskiden bu pa
raların kısmı azamı Fransa, İngiltere, 
İtalya gibi memleketlere akıyordu. Bu 
servet bugün dahilde kalmaktadır. 

Memnuiyetin kaldmlmasından do
layı içki içenlerin adedinde görülecek 
fazlalık zarariyle içki memnuiyetinden 
ileri gelen tcşkilftt masanfı ve memle
ket ziraatının zararları birgün hakki-

Geri Kttper yeni filmincre 

Yeni Filmlerde 

Uzun öpüşme 
yok! · 

Her şeyin modası olduğu gibi öpüş
menin de mo::lası varmış 1 Bunu, film -
lerdeki son değişikliklerden öğrcniyo-

ruz: 
Bugün, filmlerde aşk yerıt bir ölçü· 

ye vuruluyor. Eskiden. kucaklama ve 

öpüşme sahneJeri bir dakikalian fazla 
uzardı. Şimdi, Amerikalıl... buna da 
bir hudut tayin ettiler: 

"Yeni Moda,, öpüşmeler en fazla, en 
fazla yirmi saniye sürecek! ..• 

Bu yen.= modayı çıkaran, Fred Allen 
ismindeki senaryo muharriridir. Yirmi 
ıenedenberi yüzlerce film mevzuu ya -
zan bu adam, denebilir ki muhtelif tec
rübelerden sonra şu neticeye varmış; 
id.!yor ki: 

"Bir aşk sahnesi pek fazla uzadı mı 
artık seyircilere gülünç geliyor. Hal -
buki eskiden, bilhassa hizmetçi ve dak- · 
tilo kızlar, böyle bir dakikaya yakın u
zak kucaklaşmı:.!ardan öpüşmelerden 

çok haz duyarlardı 1 
"Şimdi artık öyle uzun uzun öpüş -

melerin yeri ancak komediler olabilir. 
Çünkü gtilünçtür, komedide de insanı 
güldürmek lazım. Bugün, diz çöküp 
sevgilisine dakikalarca yalvaran a~ık 
k·~madı. Şimdiki pratik gençler eks -
pres süratiyle hareket ediyorlar ... ,, 

Ayni senaryo muharrir.~nin söyledi -
ğine göre, bugünkü filmlerin ancak 
yüzde beşi büyük aşk maceraları üze -
rine kurulmuştur. Halbuki eskiıden 

filmlerin yüzde ellisi hep aşk mevzuu 
taşırdı. 

Z.:.:nan de . • Ol' l .. 

Çiııilı yeni si11.~a yıl<lızlarrnilaıı 
Lotııs Frogranc 

/ 

ı. mukayese edilecek olurSa. bu sonun· 
cularm daha ağır basacağına hiç §Üp

he olmndığını Amerikada yaşamış o
lan herkes bilir. 

Bu memnuiyetin tamamen kalkma-
8iyle kara sulan haricinde demirlen
miş olan - Bleasure Boots - seyyar 
meyhaneler de bittabi tarihe karıştı. 
ve 123 milyon nüfuslu büyük bir mem
leketin 14 sene tecrübeden sonra, içki 
düşmanlığının kanunlarla değil be
dent terbiye ile ortadan kaldırılabile
ceğine dair olan kanaati insanlık için 
yeni bir ders oldu. 

-XXII-

Bir Premier ncdir1 Servet ve ~ra
/et me§herl. Yıldızların gelmesi 1uısıl 
ilan olunur1 Halk için cğ7.enoe sayı'lan 
bir film yapa,ılar için hayatı bir i§tir. 
Sinema jürisi. Enstein bıtrada 1ıc a
rar1 Kendi.tini nasıl bir dolaba dü§ür
diHer1 Holivudda dola.Jırken 1:endisini 
Londrada gezdiriyorlar. Bclclgcnse 
yıldızını kimler ararl Profesör Pic
kard. Yıldızlar nelere sinirlenirler. 
Pi.clv-ara takıla11 Uikap. l'ıldı.:ların oan 
dam.an. 

H OLİVUDUN' en milhim vak'a
larmdan biri ve bc1ki birinci

si bir "Premier.,dir . .Bunlar Holivud 
Bulvarda bulunan Warner Brothers 
veya garp Okyanus sahillerinin en 
zengin ve muhte~ binası sayılan 

Chinese Theatre'de verilir. Bina.ruh 
etrafına konulan kuvvetli projektörler 
bütün binayı baştan a.sağıya kadar 
parlak bir güneş cömertliğiyle nurlara 
gar keder. 

Yüzlerce polis ve belediye memur
ları intizamın muhaf azasma nezaret 
etmektedir. Gelecek yıldızlan ve da
vetlil~ görmek i.izere toplanan ha.IK 
''iğne atsan yere düşmez., tabirine hak' 
verdirecek kadar hıncahınç sokakları 
do?durmuştur. 

Bir ''Premier"e bUtün yıldızlar re
jisörler sinema erkfmı ve gazeteciler 
davetlidir. Bütün Holi'Vud ancak böyle 
bir fırsatta görülebilir. Bunun için A
merikanın birçok taraflarından me
raklılar gelirler. Çünkü Holivudda 
"Premier,, hakikaten şaşaa ve ihtişam 
itibariyle dilnyanm b:ı...ska hiç bir tara
f mda görUJmeyen bir güzellikle ecre.' 
yan eder. 

Bütün yıldızln- bunun için hazırlan
mışlardır. En son moda ve en ~ık el· 
biseler burada görülecektir. Burada 
"Premier,, İngiltere ve Fransadaki 
bUyük at yarıslan yerini tutar. Moda
lar burad:ı. lanse edilir. Zenginlik, 
şıklık, zarafet, gUzellik hepsi burada 
teşhir o1unur • 

Yıldızlar muht~em otomobiller için
de gelmeğe b~lar. Yıldız arabasından 
inerken karşıya konulan mikrofon 
kendisinin kim olduğunu kuvvetli o
parlörle P:ln eder. Bundan ·sonra her 
'-'-



ı: - MART - t {)!U. r:.0-KURUN -
Eski misaka ilave edil~n yeni h#kümiere göre 

B o 
-Bir Camr emeli üzeri de ç 

münal<aşa: 3 
arı 

_, (Vsttarafı 1 incide) 
zry(de tekamül ettirmek arzusu ile 
nıüteha.ssls oldukları ve kendilerini 
mUtekabilen taahhüt altında bulundu
ran iki taraflı ve çok taraflı muahede, 
anlaşma ve uz1aşmalan herhangi bir 
surette ihlil etmiyecek munzam bir 
muahedename akdini arzu ettikleri ci
jhetle ~ğıdak.i hültümleri kararlaş -
tırmışlardır: 

1 - lki yUksek fıkit taraftan biri 
• J 

lblr veya birkaç devlet tarafından se -
bebiyet vcrilmiyen bir taarruza uğra. 
tıığı takdirde diğer yüksek akit taraf, 
mezlrlır devlet veya devletlerin n.skcr
~rlni, silahlarını, harp mUhimmatları
tu geçirmek veya erzak, hayvanat ve
Balre tedarik etmek ve nihayet ricat 
halindeki ordularını geçirmek veyahut 
bkcrl Keşiflerde bulunmak üzere 

~
endi topraklarından istifade etmesine 
cabmda silahla mUmaneat ederek bi
raflığmı muhafaza etmeyi tcahhUt 

~er. 
2 - tki yüksek akit ta.raftan biri 
uncu bir veya birkaç devlet taraf m

hn3ma.ne bir harekete uğradığı 
dirde diğer ~kit tara.f vaziyete ça

h bulmak Uzere bütiln gayretleı:ini 
krf eyliyecektlr. Bu gayretlere rağ -

~
' en muharebe bir emrivaki olacak o
ursa, her iki ~kit taraf, kendi yüksek 

lnfaa.tlerlne uygun bir hal suretine 
~ nsıl olmak maksadiyle vaziyeti ha -

R
hahane bir 1Jhniyet ve itina ile tck
tetkik etmeyi teahhüt ederler. 

3 - lki yUksck likit tarnf, kendi 
prakları Uz.erinde diğer memleketin 

uzur ve emniyetini bom.ak veya bil
etini deği~tirmek maksadını gU -

en te§ekkül ve tecemmularm vilcut 
ulmasma ve lkmnline ve yine diğer 
emlekete karşı propaganda veyahut 
crhangi bir başka vasıta ile milca • 
ele tasavvurunda bulunan !iahıs veya 

kccmmularm ikametine asla meydan 
~ermemcği tıtahhUdcdcrler. 

4 - YUks k akit taraflar karşrlık
}ı, iki veya bırçok tarafh olmak U7.cre 
akdettikleri halen mer'i taahhütleri -
bin i~bu muahedename hUkUmle.rin -

t: nyrı olı:ı.ra.k tesirlerini tamamiyle 
re.ya devam cdeceğinl kararlaştır

şlardır. 

\ 5 - Ta.sdikruı.mclerin tentlsi tari -
~inden itibaren mer'iyetc girecek o -
Gn işbu muahedename, on sene mUd-

E
tle a.kdolnnrnu~tur. !nkızasından bir 
ne evvel yUksek ~kit taraflardan hi!: 
ıri canibinden feshedilmediği halde 
ynı müddetle mer'i kalacak ve hep 

bu suretle devam eyliyeccktir. 
Yüksek nkit taraflar 30 teşrinievvel 

~
~o tarihli TUrk-Yunan dostluk, bf
a.flık, uzla.§IDa. ve hakem muahedc

amesl ne 14 eylül 1933 tarihli sami-

mi anlaşma. misakının meriyet müd - 1--------------

detine müteallik hUkiımlerine rağ

men işbu muahede gibi ayni müddet 
zarfında mer'i olacağını ka.rarlaştır • 
mı§lardır. (A.A.) 

Dost ve mü te
fik Yugoslav 
Başvekili 

METAKSASIN BALKAN 
GAZETECiLERiNE BEYANATI 
Ankara, 28 (A.A.) - Balkan Antan-

tı daimi konseyi Başkanı Metaksa.s, (V8ttara/ı 1 incide) 
lstanbula hnreketinden evvel Bal- bir halk kalabalığiyle dolu idi. 
kan matbuatı mUmesslllerini kabul e- Sayın misafir, husu.si tirenin kuı -
derek kendilerine aşağıdaki beyanat.. sine tahsis edilen vagonundan incre I 
ta bulunmuştur!' istikbal edenlerin ayrı ayn ellerini 1 

"Mesaimizin son.unda Balkan antan- sıkmı~, conra b:uıdo mızıkanın çaldığı 
tı mntbuatı müınessilcrlne hitap ede_ Yugoslav milli mal'§ını ve istiklal 
rek gC>sterdikleri i§birliklerinden do - mar§ırnızı dinlem.i§ ve askeri teftiş e
layı kendilerine teşekkür etmek ve el- derek halkın şiddetli alkışl:ı.n arasın
de edilen neticelerden derin memnuni- da Haydarpa§a rıhtımında. rükubuna 
yetimi bildirmek ile bahtiyarım. tahsis edilen Akay vapuruna binmiş -

''Balkan Antantı azaları arasındaki tir. 
tesanildün, değil yalnız hassaten Ban _ Dr. Stoyadinoviç ile birlikte hari -
kanları alakadar eden bütün mesele _ ciye protokol heyetimiz Belgrat elçi -
ler üzerinde_ ki bu gayet ta.bildir_ fa- miz B. Haydar Alttay, Yugoslavyanm 
kat aynı zanuuıda umumi politika me- Ankara elçisi B. Acemoviç ve Yugos -
seleleri üzerinde de ne derece tam ol - lav gazetecileri de gelmişlerdir. Va -
duğu bir derece daha sabit olmuştur. purda, kendisıyle bir hasbihal yapmak 

''Bu sahada müteaddit nazik mese- imldlnını bulan lstanbul gnzetecile.ri, 
lelere temas ettik, ve mUttefik suret- muhterem Başvekilin Ank:ı.ra ziyareti 
te ve ı:ıarih olarak gerek rremlekctimi _ hakkında i gilzel intibalarını ve ya
~n. gerek umu.mi sulh davasınıu men- pıla.n toplantıda verilen kararlar etra
fa.atlerlne mutabık kararlar aldık· fmdaki kıymetli düşüncelerini anla.t-

"Bu kadar hararetli surette mi.~a.- mı§br. 
firperver olan bu gUzel hUkfunet mer- Dast ve mUttefik devlet mümessili, 
kezinden gönderdiğimiz samimi se • Ankarayı ziyaretinden çok memnun,. 
15.mları Balkan Antantı memleketleri dur. Muhterem Başvekil Dr. Stoyadi· 
oh"Uyucularınıza iletmenizi rica ede - noviç aynen şöyle demiştir: 
rim. MUetcrek hattı hareketimizin - Ankaradan f cvlxı'UW.e iyi intiba-1 
daima, bugün sel!mladığımız iyilik larla dönüyorunı.. Ço'k samimi bir Jıa~ 
verici neticelerin avnmı vermekte de- va içinM istikbal cdiıdtk. Müzakereler 
vam edeceğine kat'i kanaatim vardır.,, de ayni samimi hava içinde cermJ<ln 

Gazetecilerimize BetJanatı etti- Bütil ı temas ettiğimiz meseleler
de hmnfilvir olduğumuz bir d,P,/a daha 

Ankara, 28 (A. A.) - Balkan An - tez.aJ,ür et~, aramızdaki dostluk 
tantl daimi Konsey Başkanı Metaksas, b(Jğlart bir kere daha kuvvetlenm~tir. 
Türk matbuatına aşağıdaki beyanatta Mcm1eketimde çok meşgul olm.aklığ-.. 
bulunmuştur: ma ra[imen, bu k<>ıı.setJ toplantı.sınikı 

"TUrk matbnatınm güdde mUmes - bizzrıt Jı.azır bulunmayı i1~mal etme -
alllcrl ~ ıtasiyle Yunnnlsta:nm dostu dim. n.,,,. -ilofa bl.itç..c mü.ıal'ı~elerimiz 
VC.Jııilttcffği aail Türk miiletine hara- başlamak üzare olduğutıdan, acele 
retli scHlınlanmı gönderiyorum • dönmek m.ocburiyetinde bulunuyo • 

Asil TUrk milletinin yüksek zimem- rum.,, 
darları ile her yeni temas, ünyonumu· Balkan devletlerinin Habeş ilhakını 
zun derinliğini gittikçe daha bariz bir tanımasının ltalya münasebetleri u _ 
surette göstermektedir. zerinde yapması muhtemel tesir hak-

"BUyUlt memleltetini.zden, bu derece kında sorulan bir suale, muhterem 
misafirperver gUzel hUkfunet merke • Yugoslo.v Başvekili au ~evabı vermi§oo 
zinden ve ulu Şefiniz ile ve ayni za - tir: 
manda Baevekil Cem Bayar, Hariciye _ Bıt Mai..50 mu7ıak7-.'Jk ki ltalya i
Vekili Dr. Aras ve hUkfunetin diğer a- le 7ıı'ÜnCl-'ebatrnıızı daJw. ziyade takııi
zalariyle yaptığım görUsmelerden unu- ye edcccTc vo iyi bir inki.,o/ temin ey -
tuL'1laz hatıralar götUrUyorum. ,, liyeccl;tir. Bun.dan başka, lrıgiltercyi 

BB. Mcta7mıs w Komnen Bugiin imtisalen Franko hükumetini de 'l'ac-
~ehrimizde to ta.nımağa karar verdik. 

Ankara, 28 (A.A.) - Balkan An- Dr. Stoyadinoviç, Yugoslavyadan 
tantı daimi Konseyinin 6 ncı toplan- memleketimize göçmen nakli meselesi 
tısına. iştiro.k etmek ili.ere m~mleketi- etrafında müzakereler cereyan edip 
mire gelen ve dört gündenberi hükCt - etmediğine dair İstanbul gazcteciıeri-

ıldız oparlörUn karşısında birkaç met merkezinin misafiri olarak bu - nin va.ki olan bir soııgusuna ela şu ruu-
öz söylemek mecburiyetindedir. lunmakta olan Elen Başbakanı Ekse- kabeledc bulunmuşlardır: 

~ __ _ - ~ ('tJstyana ikincide) l 
ı. eni camı vr. mllştenılliitının temeli 
Safire sultanın co.ml, tıwırett, riba
b 1•esnir hayratı temel ol.c;aydı, ya
hudilerln lıanclcıini cebren almağn 
hacet kalmazdr. T11bJi o yerler, Sa
fire sultanın aldığı rivayet edilen 
yerlerdi. Yahudiler bu yerleri nasıl 
temellük ettiler? İkinci defa satmak 
lstemtyerek fermana kAl'51 nasıl is
yan et.iller de knUl ile tehdit edildi
ler? 

İkinci no da: Devletin ötcdcnbcri 
lstimlAk ktınıwu vardJ. tstfmlAJd lA
nm gfllen )'erlerin a.rsaları ve bina 
Inn llJTI, ayrı takvim edilir. Kıy. 

metleri biçilir. Sonrn. bedelleri ~erl
Hp wmellük cdfllrdl. Kııttı ve idam 
tehcfülino yonJ cebir ve gasbc IUzum 
gi>rUlmczdl. VeztrlAznm Köprülü 
Mehmet pııştı.nm şakası yoktu. Fer
man dfnlemfycn ve has!ıaten kendisi 
no rüşvet vcrmeğe ka.lkışan yabudl
lcrl rlerhaJ idam ederdi. 

'Uc;UncU not.."ia: SilAlıtar Mehmet 
n.ğnnm tbn.reslııde )"alnız (Veziri-

llznm) ynzılıdır. Mnhtcrelll :ıntlf 
hlmizin ifndosinde ''Sndr1!lzııııı 
rülüoğln,. bu~"Uruluyor. Tuknt'lc11l n• liihror Mehmet nğn rorihindcJt 

1 t ııırl lcdlldlği üzere Yeni camlin e 1 ba~lnndığ"I tnrlh (2:; Zflkndo ıo 
idi. Do tarihte sndl'ıflzanı bili 
kl l{öprillU Mehmet pn.c;:nnın ı;c 
siclir. Oğlu Fnzıl Ahmet pnş.<ı 
'\alisi, silftbtnr Mehmet ağa Jıt 
llzorc Halep BeylerbcyJsl (O· ~ 
210) idi! 

Döl'dllnC'U nokta: Silfthtıır o~ll 
t.arnttan 'kimini 'Talde sulf.4J1 

retleri nhp cnn:h-cmllSnkkafata 
eyledi.,. diyor, yanJ Ynldo 1'-ıır 
sultnrun (1078) t rihll vaklffcsl 
yazılan tnfslllltı uygun görUf01

• 

ğcr taraftnn YenJ cıımiin tc 
Safiye sultruım cruni temelf old 
nu ldc'lla ediyor. Bunun htıngts1 
rudor? 

Bunu da 

a.rzeclertnı.. 

J,~,<.· • •'~ı - . ilan • • •• f ~ 

iktisat Vekt\letl iç Ticaret Umum 
mOdUrJDğUndeo: 

Türkiye Cumhurtyetl tle Sosyallst Sovyet Cumhuriyetleri tttlbn 
dı hUkfrmetJ arasında aktolunao ticaret ve seyrlsefa!n mukavelesi b 
kUmlerlne tevfikan TUrkiyede çalışmasına. lzln verilen S. S. c. 1. 1JUe 

sesatmdan (Soyuzneft Eksport Neft sendlkat) mUessesesl bu def 
müracaatla Türkiye Umumt vekilltğlne, müessese namına yapacıı~ 
işlerden doğacak davalarda blltUn nıahkemclel'de dava eden, edl 

len ve ücüncü şahıs sıfatlarlle hazır bulunmak üzere 31 • 12 - 9SS uı 
hine kadar S. S. C. 1. tabansında:ı Dimltrly Artemivlç Krlja. N° 

kly'I tayin ettiğini bildirmiş ve H\zımgelen vesaiki vermiştir. 
Keyfiyetin kanuni hükümlere muvafık ı;örUlmüş olmakla. il 

olunur. 

1 - Şehrin her tarafında satılacak muhtelif et nevileri için. 
Encümenin 28 / 2/ 938 tarihli toplantısında, aşağıda ..ı;österllcn azatıl 

yatlar tayin ve te.ı;bit olunmuştur. -
,,,,, .. -

Karaman 40 Kuru~ 
Dağlıç 47 ., 
Kıvırcık 50 " 

Kuzu 47 .. 
Sığır 35 •• 

'Manda 26 ., 
, 'Keçi 25 ,, 

. Dana 40 ,, __ _ __.-' 

2 - Du tlyat1ar 1-Yart 938 tarihinden itibaren ikinci trnnn 
muteberdir. 

dUkk"nında bUyUk harflerle il~~ 
nevi ve fiyatlarını gösterir çiti 

3 - H er kasap azami fiyatları 
<'ek ve her nevi et üzerinde bunların 
ya emaye etiketler bulunduracaktır. 

4 - Hcrhnngl bir et ncvlnt nzami flJ .. ttan yukarı satmak 
1
" 

·re etikette gerek ot n nevini ve gerek fiyatını doğru göstcr'llfroıı. 
sap d erhal en yakın zabıta merkezl:ıe veya. Nahiye mUdUrıuğUnOı 
Kaymakamlığa haber vcrilecoktlr. 

6 - Azami fiyattan yukarı et satanlann umuru belediyeye Jllute 
alıkCl.mı cozatyo kanununa te.vfikan cczalandırılmrı.l arı Dnlmt FJncU 
28/2/ 938 tarihli kararı iktizasından olduğu alC\.ko.clnrlarca malörtl 

0 

Uzere UA.n olunur. (B) (1114) 

, Yıldızlar masallarda olduğu kadar lans Metaksas ile Romen Dı:2bak:ı.nı - Bu mesele etrafında bir karar 
parlaktırlar. BUtUn kıymetli elmaslar Müsteşarı Ekselans Komnen bu akşam alnıadıl•. Zira btı, ekonomik 11e /inan
pantantifler, lncl gerdanlıklar, bile- saat 20.20 de mihmandarları refaka • '.lal tef emu:ıtı olan ve etüdlerc ihtiyaç 
tikler, yüzUkler, kuvveUi projektör tindeki 7..evat ile birlikte hususi tiren- gösteren teknik bir meseledir. Bu da 
\ı.ıtında pınldamaktadır. Halk hepsini le Ist.anbula hareket etmişlerdir. tıormal dip'Lomati.k yollarla müzukero 
hayretle temaaa eder ve alkışlar. On- Dost ve milttefik c.levletlerin muhte. edilmektedir. radan beraberinde elçiler, vali, emni-
lar da, gösterilen bu ala.kanın verdiği rem mümessilleri, istasyonda Başba. • Dost ve mUttefik memleket Başve- yet direktörü, kumandanlar ve mai -

luğuru:ln bir ziyafet verilıni~~ 
muhterem misafir, saat ona. dOo).ıll 
mobille Sirkeci istasyonuna. gc , .. 

~
rhoşlukla, kendilerinden geçerler. kan Celill Bayar, Dışi§leri Bakanı kili, Tophane rıhtımına çıktığı sırada yeti erkanı olduğu halde, eskiden Yu
a.zan. halk arasından biri fırlar Tevfik Rilştil Aras, İçişleri Bakanı ve bütün İstanbul limanındaki vapurlar goslavya elçilik binası olan ''Sular i
ir fotoğraf rica eder. Alelô.cele böyle Parti Genel Sehrctcrl Şükrü Kaya, Ve- düdük çn.lma.k suretiyle o dakikanın daresi,,ne yaya olarak gitti. 
ir yadiglr koparanlar da olur. Fa- killer . Riyaseticumhur başyaveri Ce - ehemmiyetini canlandırmı.slar ve bU- Bu sırada, Taksim meydanındaki o

hcat polis daima intizamı muhafaza.ya lfı.l Üner, ve hususi kalem direktörü yUk halk kalabalıkları muhterem mi- parlörden "Yaşasın Balkan antantı, ya 
blışır ve meftunlar sUrüsünü zapta Süreyya Anderiman, Ba.5vek~let mils- safirimizı alkışlamıştır. §3..C\m mut.terem başvekil Dr Stoyadino 
fuğraşrr... teşıı.n, Ankara. vali ve belediye reisi Muhtc~·em misafirimiz, zaten, An- viçl,, diye bir ses aksediyor, ve hn.lk, 
· Nihayet btltun davetliler gelmiştir. Nevzat tandoğan, Ankara. garnizon karadan şehrimize gelinceye kadar ti- alkışlara qevam ediyordtL 
~inema kapısı kapanır ve Prcmier kumandanı general Kemal Gökçe, kor- renin geçtiği yollar boyunca ve bil - Haber alındığma göre, Yugoslavya 
\,aşlar. diploma.tik 'dışişleri bakanlığı ve Elen, hassa. istasyonlarda halkın pek sami- hükumeti, şimdi "Sular idaresi,. ola -

Yüzlerce sinema mütehassısları, sa- Romen elçilikleri erkinı Ankara mer- mi tczahUrntiyle karşılaşmıştır. Bun - rak kullandığımız eski Yugoslav elçi-

~
karlan 5imdi eseri bütün incelikle- kez kumandan1an, emniyet mUdUrü dan çok mütehassistir. liği binasını satın almağı tasavvur et-
e varıncaya kadar tal11il, tenkit ve tnra!ından sclfunlanmıa ve mutad me- Dr. Stoyadinoviç 'I'ophaneden oto - miştir. 

kdir etmektedir .. Halkın pek tabii rasimle uğurlanmıştır. mobillerle doğruca Yugoslavya kon - Başvekil Dr. Stoyadinoviç binanın 
~ördüğü birçok fevkı:ı.lildelikler veya Aynı tirenle Elen ve Romen matbu- soloshancsine gitmiş, snat beşte abi - mühim kısımlarını gezerek, bu me -
(kusurlar onların gözlerinden kaçmaz. at mümessilleri de lstanbula ha.reket deye gelerek çelenk koymuştur. yanda teınas ettiği bazı memurlara il-
~~cjisörler bu ince noktalan herkesten etmişler ve istasyonda Türk meslek- Taksim meydanı hıncahmç halkla tifat etmiştir. 
pyi tahlil ederler. Sinema. halk için bir tnşlan tarafından uğurlanmışlardll'. dolu idi. Zabıtanın gayet güzel bir or- Binanın alınması hakkında henüz 
~ğlence, bir vakit geçirmedir. Alaka- Balloı:ın Anta>ıtı Basın Birliği Tilrk ganlzasyonu ile pek uırü VP. muntazam bir karar veril~emiş oimakla. bera -
~arlar için ise bir ekmek mücadelesi- Komit68i bir surette yayakaldırımlarmı işgal bcr, Başvekil Stoyadinoviç, binayı u-
\iir. Eserin muvaffakiyet ve ademi mu- Ankara, 28 (Telefonla) - Balknn etmiş olan halk, kıymetli misafirimi- mumiyct itibariyle beğenmiştir. 
'VaffnltiyeU bunu vücude getiren yazı- Antantı gazeteciler birliğinin Türk zln otomobili görünUr görünmez al - Eski Yugo:Jlavya elçilik bina~n gezil-
·~ar. rejisörler, fotoğrafçılar. ses komitesi idare heyeti yarın (bugün) kışla ortalığı inlettiler. dikten sonra, dost Başvekil, doğruca 
1mntehassısları, dekoratörler ve niha- toplanacaktır. Bu toplantıda dost Başvekil Stoyadinoviç, Yugoslav Yugoslavyanın Mis sokağında kfiln 
~et bunlann hepsine can veren artist- mE>mleket basınları arasında mesai ve bayrağının renklerini taşıynn çelen - şimdiki konsolosluk binasına gitmiş -

• b~ 
Eksprese bağlanan husUSl 

gon kendisi için h:ızırlaJlllll~tJ· y 
ri bir ihtiram kıt;ı,:ı \'e J!].IZlklJ. t}t 
mış bulunuyordu. Dost ve. ıı: ıı 
memleketin Başve ·Hı, kendısitJ.l i.ı 
lamağa gelen Vali, Emniyet :ı 
kumandanlar, elçi ve konSo1 ed 
Yugoslavya kolonisine veda. . 
vaktin geç olmasına raı;-"IXle.n ~~ 
nun etrafından nyrılms.ynn Jl J3e1 
mimi eza.hi.irat1 arasınd!ı 
hareket etmi3tir. rıle· 

Izmit, 28 (Tc1efonla) ~. j\ tef il> 
dönmekte olan dost ve ınut etdli 
goslavynnın kıymetli BDJ.1v.t ı; 
su.si tironi saat 12.40 da l~ uısY 
dahil olmu5tur. Valimiz ve ~s ~' 
toplanmı binlerce halk do5 

.. ıı 
şiddetle n.lkışlamıştır. Vn dııtl f 
me.shur pişman.iye heJvasın J # 
etmiş ve Izmitlilerln duyduğılsto) 
.izah etmiştir. Doktor :MUtıtl i\tc?ı 
naviç bundan fevkaıtld~ ~li ııl" 
olmuş ve tiren, balkın şıddc tJili 
rJ. arMın.®, .Y.Oluna devnJll e ı..-~lmi.Mil~~~~lre~r!:.am~cse~l~ed~i~r;.. _ _..J.;m~efkfırc!!!!!::~b~ir~l~iğl~·~u~·z~c:rin~d~c~g~ö~r~\J.§~ill~· ~cce~k:·~gı~·~n~a~b~id~e~y~e~v~a~zed~i~lm~cs~i~n~de~n~so~nr~n~b~i~r.Lt~i~r~.ı-..-.n-ı.n..32'.....-..ı--.. .._ 
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3 günde 
Yeni ve cazip 

gü.zellikte 
ir ten 
tfaru!iukluklardıı.o kurtulmağı ve daha genç ve güzel 
~öri.ınmcğı seversınıı değıl mi? Açık beyaz t.aı.e ve 
ı:ıir ıı:erı<: kız tenıııe maJık olmak 1Stersın12 dPğıl 

mı' E\t!t dt'rsınıı. Du ba.sıt gtl.zellık tedbirini tec. 
rübto edırıiz. Her ak~am, yatmazdan evvel pPmbe 
reı ·gırıdeKJ rol\AU>N kremini kullaııınız. Bu kre. 
mln terkıbındt> Vıyana Unıversıte l'rcıfesörU Or. ~te. 
askıllın cszib kt>şfı olan ve bUyilk bir itina ile iııti. 

hap edılmış geııt; hayvanlardan istihsal ve "B10. 
~Eı. • taoır edilen mikeyreleri canlandırarı yeni <.·ev. 
her mt'Vl'uttur Bu cevher si1 uyurkl'n, cıldinlzı 

oeslt>r ve gerı<;IL~tırh tık tatbikından itibaren erte. 
sı sabah, dldinız,rı rıt' kadar taıeleşmie ve gençl~ 
miş ult4uğuııu g::Srect'ksınb. 

Hruı' ane!erde 60 70 ya~lanndakl kad:nlara yapı. 
lan tt-crübelnd.- 6 hafta nihayetırıde buruşukluklEL 

nn tamanıerı ıa :ı oldu~u gori.ılmUştür. 

Giındü1 ıc;ın 1 yağsız) tt'yaz rt!ıı){ındekl roKALON 
kreırıırıj kullarıırııı.. ferkıhındt- taze krerrıa Vt' tasfi. 
ve et!ilmiş. ~ytiııynğı mewut olup bu unsurlarla. 
qıesanıata rıUftsı ilP derinlik ~ndt' gizJerımıe ve hic: 
Jir sabunurı ıhrac: edenwd·ği ~ayrı sal maddeleri 
harı~ atarlar . ~ıyah Dl'nler hemen kaybolurlar. 

lı ft>rkibi~ıdt>ki kuvwtlerıdirici ve bcyazlatı<'t kıynıel 

~ıı unsurlar ise. ıu:ık mesıırnııtı kapatır ve üc: gün zarfında en çirkin ve 
bıt Sert bir cildi beynzlatıp 't'Urnıışatır 4~ . 50 yaşlarındaki kndır.lara 

111 e bır gene; kızırı ta7.t>liğinl ve yıınıuşaklığmı \'crdıği teminatlıdır. He~ 
e:ı bu ~Undt•ıı bir tüb veya bir Vll.1.0 r :)KALON krem. alınız ve tnrif 

t!dildıgı veçhıl" kullanını7.. NetkesındPn aorı derece memntln kalacaksınız 
~ ........ ~ .. --~ ......... -

·· s1<üdar - I< adı köy 
'la h3valisi Halk Tramvayları 

Türk Anon~m Şirketi 
" ._ llt ·. cıln.ı·lnr umumi heyeti St l\lart 038 pt>rşcmbe gllnU öğleden ön
~ın,:t on buçukta şirketin UskU.lartlıı?d merkczln:ıo arıt surctto toplana. 
8e.ıı:ııı' ~s mulo::A\ClonAmQye g<iro en az be~ hJsscal bulunanların b.&aae 

~ erını içtima ~nUnden bir hafta evveline kı\Clar şirket veznCl;ine )'&o 

laıı ve duhuliye varııl'a."ı alma lan lll\n ola nur. 

işjer : Görüş11aca~c 
l - t 
2 <lnrc mecllı;I ve mllraklp ra :uwlnrrnm o!mnmn..'lı. 

:ı - Rfll\nc:onnn ta!'ldlkl \'<'I lclnre nıccll'llnln f'lrası. 
11 t rı ... - ~sa, mukn\·clcnamcnln otuz <fördilncU mn:lılcslnc ~lire Mnrc mcc 
b l\lıı: lQ trı ~ l~ln intihap icrası ve otuz beşinci mntlclcslne g<>rc rn:u lııtlha-

Sı'llJct • • 
- Mtırn!tlp 'IC~llmc"t t'e llf'rctl " 'n karıırln~hrılmn~ı. 

11 - KURUN 1 - MART - 1038 

... ·- ... • • . . ~· • •. v c ••• • • .• ·.~ 

RADYO ~r4L iLE 
Ko!ayhkla istasyon bu~mak mese!esi 

h3lle :tilmiştir 
Anıerikanın En Lüks 

Radvosu· 
Rekabet FDyatanda Sattaımak'fca(ğJoır 1 

5 l"'Amba ve 45 Llrahk-Rü:: 
susJ Modeli oınleylniz 

Bir Harikadır. 

Genel Deposu: 
KOLUMBiA PA~ARI 

Sirkec. : tlamıdiye caddesi .No. 47 
'l'etefon: 23818. 

f. .. ..,,., -ı . .,,-"l'-' ' .... '-, •_ C.,!. e,. ....... - . :.: J • • •. • 

"' '4USUSI ŞARTLA~IMIZ ~Al(l'fNDA 
GJŞE:Ui'2iMiZDı:N MALUMAT. ALiNi Z 

PALAS - ALALEMCI ~Af\ 

-----·- ~------------ -----·-----
Sahibi ASIM US Ne;idyat müdürU Refik A. Sevengil 

lslanbul asliue blrlncl llcare mahkem• 
8inden: 

Norddeutshe Vol und kammı;nrn tndus. 
trie anonim ~irketi tnrnfındnn lstnn!Juhla 
(Aşir efendi) soknğında Morcimekyan ha. 
nınd·l Gözem, Eskinıııl, Nesrin limited şlr. 
kc?tile Said Gözem, l\lorls Ş:ıy.o ve Çokmıık. 
çılarıln Snbri Sera hanında ll numarada 
Ezra Sayo aleyhlerine 937/1063 dos)•a f'\o. 
raslle nçıl:ın alnl"ıık davasında kendisini 
telıllg:ıt ynpılmnynn müdde:ıleyhlerdea 
Ezra Ş:ıyoyn tebligatın IHlnen ynpılmnsına 
k:ırar verilerek dn\'a arıuhııll mal;kcıue 
di"nnhnnesine 11-;ılmış olduJhıntlnn bu 
lllinın neşrlndt'n itibaren Ezra Şnyonua 
10 gün lçlnıle m:ıhkemeye müraca:ılla 
dava ar1uhıılinl alıp C'e\' llP IA)·ihnsı \'Cl°• 

mesi ve muhakeme için tayin edilen 281. 
3/938 pnznrte~l :\ant 14 de mahkemeye ı;el 
mest lüzumu llôn olunur. (V. P. 24752) 

Marangozlar için 
Ucuz blr maklne ihracatı lle mUş

tegll bir Alman tilccan, taal bir 

Mümessil arigJr 
AIAkadarlarm a,."Ağlkl adrese 7az 

mııları: 

Afax \"uttke. LJegnftz, Amseı. 

V<'g 18, (Dcutschland) 

öLtM Pi.~OVASl 

ZA Yl - S4GO numıırnh ıırab:ıcı .:hllyet.. 
nnmcmi za)'i eltim. Yenisini nlncn~ımdu11 
e~ld<ıinin hfikmn yol<lur. (V, P. 24716) 
Oıt.ncJar 1"epirhane aeylsl Alt o~lu Muılaftı 

::: ?-tereye "'·1b:ıp! 
lloı~uraya, FatLcdye çılcacağtm. 

ıs nıe C ... b 1 ~ . _ 
0 

muru, o:.ı yı .ra ~ ... ıyoı:ıau. 
l'lll\ dış lrnaz, dedi. Gide.menin. Eu tiyatrodan khr.se-
t1>.1 ~l'l ,..ıkma k ' . d . .J • • • • 
~qt 'lldırn_z ması, m?enın c ıçc"' gırır.emeaı ıçın 

Con· 
d _ ; henı telaşlanıyor, hem de sinirleniyordu: 
• 

1 t:ıtı Çık akat, dC'di. Ben, bu tiyatrodan çrkmıt birisi için 
Ct·dir. o:Cağırn. Gideceğ.:m yer, hemen §Uradal:i Pati • 

....._ t u alıp geleceğim. 

r~t \' ~ yok. Zaten bu tiyatrodzn hiç bir kimae 
~Ctdt. c kar§ıki pastahaneye girmi~ değildir. Her~eı 

Coni . 
_ !wt~UçlUktc gu sözleri söyliycbil&: 

~it . ı>ou, 11 
An Dcyli tiyatronun od.ah linde midir? 

d.:: nıeı:ı::ıaru,: bir kere daha li:tcsinı gözden ge • 

- li:\'ct, d 
- l!u t • edi. lçerded:r. Dııan çıkmamıgtır. 

tihi ~Olia ın?atronun b:ı§ka kapısı yok mudur? 
• kısa .. rnuru, bu kildar sual karşt~ınr.la sıkıhyonnuı 

.. a §u ccv:ıbı verdi: 

~ ....... A. 
'Pı~ tadığ1 tu

11 
a11 da nıı M's bir yere çı1;mamııtır. Bir ba~:Jta 

l:ap.ıar ~ıkarnaı. Çünkü ald:ğımız emir üzerine bU -
laıt l>olj1 ap:ılı, k:.titlidir. Anahtzdarı da bendeClt. 

hır iltlıy<ıra~crnuru bu sözleri töylerken arka cebillJ t'liyle 
~atı ~l:ın:ı a anahtarlann orada bulunduğunu bell' e<:len 

1di. § ngırtıı:.r çıkarmı§tr. Polis memurunun emri 
ş· ~on· 
ıttı~i .,.. ' icri dönd" T k . . . . • d" 

Od~.._ ~lith· u. e .rar 1'·.yatronun ıçert~1.ıe gır ı • 
... 'Ilı )'e~»;ıblr azap, kendisini k: mir 'yordu. Giyinme 

en dola~tı. ller yerdu 
'ao -

- An!. .. Kn f ... Diye haylimyorau: 
Tekrar sahneye geldi. Guig!.~dcn sordu: 
- An orada mıdır? · 
- Hayır. 
Coni bir yaprak L.:bi s~·llanıyordu. Mozisye"llerin oda· 

sm1 baktı. Siğara salonuna baktı. Hayır, hayır .... An hiç 
bir yerde yok ... Sesi krsılmı§3 benziyordu. Bo~uluyor gi
biydi. İsmin,: çağırdığı kı?.a dair, hiç bir yerden ba se1 
eelmiyor, bir cevap verilmiyordu. 

Coni bu ara Kobronki'ye rmtladr: 
- An Deyli'yi gördUn mU? -· 
Kobrosvki'nin kalın ve a:yah bşlan k31ktt:"' 

- An da kim 

- An Deyli, budala!... Onu görmedin mi? Çabuk 
cevlp ver?! 

Kobrovsld, alnını buruşturdu: 
- Benimle konu§ma tarzını değiştlnr.işsin Conf, de~ 

di. Amma ben bu tnrz konuşm:ı.d~ hoşlanmam. 
C::m! ;ticfat'ni kaybetmek üzereydi. Fakt.t l!Bdece o 

k:ımbur mUz.!syeni omu~undan tutup sanmakla ~tifa 
etti. Ve: 

- Hain. 1:d;. Ef.:r ona bir ~ev yaptr isen t 
Kohrovski etiyle Coni'nin göl!'~üne dav·rıar.-k onu 

itt'. Ciörl;nnşte bu, hafif b'r itiş olrr2kla beraber. Coni. 
br§•k.! duve\ra sarrıı(: .. k 1c:ı-'ar sreriledt. Kobrovski, bir ö
küz kad-:ır kuvvetli idi. Co:ıi'ye hitııbcn: 

- B:-na el sürme. dedi. Senin rr:ı.drğrn lçn g8nne • 
ldi~im P.~~i, h · r. P'Ö::-M'!Sem de um•ırumda değil ..• 

C'oni ı;indi nc'e" nı-fesc r:r rale r.clr-.:~ti. Knbrov--ld· 
nı., 1tTzmn ~rt\ztin• . Jl~"!tıl ,.ııı.-T·l~ vnrre...,rrlM'" ırib; baka • 

lralmı§tı. Sonra bir .~yada~ uy_a_nır ıibl eryle göz1erinJ 

-sı-

• ZA Vt - Emniyet 4 Oncü şubeden ot. 
dı~ım 2905 • 2908 sayılı ikıımet tczkerelc. 
rint kaybettim. Yenisini rıloeağım. 

l'anl (24710) 

' :--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiii. 
DOKTOR 
NecaaHln Atasagun 
Her gUn aabahlan -.ekiı buçufa 

.ılcşamlan 17 den 20 ve lradu l.Ale 
U •ayyare apartmanlan ikıııcı daıre 

t 7 numarada hutalanru kabul eder . 
Cumartcsı KunJen l4 den ~O ye ..ca 
dar hastalarını pua~· ı. Kurun, Ha 
oeı okuvuculanru dalrupon multa· 
oıhnde muayene eder. Telef: 2J&5::! 

il.AN 

Emniyet sandı6ı müdürlü4ündtn: 
Gcılikpaş:ı Ne\'tyc sokak l\o. 20 evdı 

oturun Ueros o~lu b:ıy Osep 22 Hozirıın 
937 lnrihintle sandıl!ımızıa bırııkhAı pııra 
ıçin verıJ.ın 931i2;> numaralı ihhorı;ız ta. 
'lnrruf t"Ü11lurıını knybcllıAini 58ylernlştlr. 
\'eniı;i \·crilecc~inılcn eskiıdnin hükmO 
olmaynra!'h lliln olunur. ( \'. P. 2U49) 

ı~ınrıbul asliye altıncı hukuk mahkeme. 
tılnrlen: 

Arife Yücel tarafındıın acılan kayıplık 
rl:ı ,·asının icra kılınıın muhakemesinde 
ıfav:ıcının kız kar<leşl olup 27 Tş. 937 
lıırihinıle ölen Reşiclenin o~lu hm:ıil llıık
kının on ıırnerlenlıeri kııyholup ha) :ıt ve 
menı:ılın•laıı mnliıınnl Rhnınnıtııtı dinlenen 
ldmo;elrrin sureti şehaılellcrllc ıı;abit olma. 
-ıın:ı mebni Türk konunu meclenfsin!n 32 
inci ın:ııtıll'si muclhince ı::nibi muma
ileyh l-ım:ıll H:ıkkı hnkkınıfa molt'ımatı 
rıt.rn kiı·1~rlPrin llı'ın tnrihinln ft'rıln~ınıtnn 
"tih:ıren hlr ~cnr lçinıtc malllmııllnrnu 

93S/ :?18 ~o . hı ıfo<ı\'A \'A hlldfrmelerl itin 
lcbllJ yerinde olunmak üzere flAn o111nnr. 

· \(V. P. 247'21 



12 -KURUN l - HABT - ıoss -~ 

\ T .... R~ Tf ARET -
,f,_ Devlet Dem~ryolları ·ve Limanları . iş_let~e 
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Kab1ll mesaha şekilde ve Km. H 4 de hat kena.·ında teslimi şarUyle 

m3. yUz on beş (llG) kuruş mubammen bedelle ,Edlrneden 1500 m3. Bn· 
ıast acık eksiltme usultyle 10 - 3 • 19 38 perşenbe günU saat 15,:rn da. Edlr· 
ne tstnsyon binasında 9 uncu işletme satrnalma kom:syanunca mUbayno 
cdllecektlr. Bu işe girmek isteyenle rln 129,38 lira mu\"akkat teminat Tc> 

k:ınunt veslkalarlyle komisyona. mUra ca:ıtıan lAzımdır. 
MERKEZi: ANl{AR 

Şartnameler parasız olarak Sirkeci işletmesinden ve Edirne lstasyo 
nundan verilmektedir. (975) 

" 

11 an H~R NEVi BANKA MUAM LATI 

'' GÜVEN 
'' 

Her ay faizleri ödenen: 

T. ·A. Sigorta sosyetesinden: 
Sosyetemizin hissedarlar umumi heyeti 25 Mart 938 cuma. gUnü saat 

on blı-cle adi surette toplanacağından Ticaret kanunu ve esas mukavelenin 

lıUkmUne teyfifrnn ha.lzl saldblyet his scdarların mezkflr gUn ve saatte Gn

Jatada Voyvod1 caddesinde Sümer bank binasında sosyetenin muame
Hı.t merkezine nsa.leten veya. veklle ten gelnıelerl ve toplanma tarihinden 
bir hafta evvel sahip oldukları hisse senetlerini sosyeteye veya Sümer 

bank, EmlA.k ve Eytam bankası lstan bul şubelerine yatırarak alacakları 

·maltbuzları sosyeteye tC\'di etmeleri ,.e mukabUine duhuliye varakaları- ı 

Dl aJmnlarr rica '\""e flft.n olunur.• 

Vadeli t 

. ... 
RUZN M 

ı - 937 yılı muamele ve hesap tarı hakkındaki meclisi idare ve mu. 
rakip raporlarının o1rnnmnsı. 1 ANKARA: 

Teıe,on: 2316 

Adapaz?rı 
Banc:ı. ma 
Bartın 
Bolu 

BozöyOk 
t' ursa 
D ızce 
EsAIŞ hlr 

Gemlik 
•zm r 
Satranbolu 
Teı ir.tıa9 

iSTANBUL · 
'J'ele,ou : 22971 

2 - 937 yılma ait blla.nço ve mevcudat defteri ile kA.r ve zarar he 

eabmın tetkik ve kabulü ile · idare meclisi aza.sının ve murakiplerln ib 
rasr. 

3 - TcmettUUn tevzii. 
4 - Yeni idare meclisi azasının seçimi. Türkiyenin her tarafında muhabir~e · vardir. 
6 - İdare meclisi azasının huzur hak1armrn tesbltf. 
6 - 938 yılı tein milraklplerln seçimi ve ücretlerinin tay}nt. 

7 - l\Iübayaası. umumi heyet kararına bağlı olan esham ye tahvllıı.t ! 
nstestnın tasdiki. 1 

TELGRAF ADRES.: 
8 - Hangi belediye hudu.tlan dahlllnde gayri menkul ipoteği mu. ! 

kabfllndc fkrazat yapılacağı hakkın da.ki listenin tasdiki. . 
9 - leclisl idare azasının sosyete tte ·muamele yapılmasına. mezuni

yet verilmesi. 

Umum 
Mildilrlilk 

• • - 1:: ........ ~ • • ~ ... 

NKŞubeler: Tica et 
• 1 ·.o · :.it' ~": .. ,!. M' . 

...._ ·- -

Türk Hava Kurumu ~~~~~~~~__,_~~~~~,.,,.,......----~~_,;;,;~~~ 

Büyü~ Piyangosu 
Bir borct:ın dol:ıyı hapsedilip satılin:ı. ... . 

5 ~ nci keşide 77 Mart ·938 dedir. 
sına k:ırar ,·erilen masa, sandalye ve :mir 

.ı:ızino eşy:m 313/938 perşembe gfinü saat 

9,10 arıısınd:ı Sirkecide istasyon birahane

sinde s:ıtılacagından talip olıınlal".ın mez

kur gün ve snntte mnlıallindc hazır bulu. 

nncnk m.-?muruna müracaat etmeleri iliın 

olıınnr. (Y. P. 2020) 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan bac::ka: 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) 

liralık ıkı adet ~ükfitat vardır. 

KURU.N-. 
tLAN m un.s il 

Ticaret llaıılarının ~ntlm • satırı son. 
don ıllbnren il~tı sayfalnrında 40, iç say. 
falanla 50 kuruş; dürr:uncü sayfada 1, 
ikinci \'C üçüncüde 2. bırıncıdc 4, liaş 

)ık y:ını kesmece 5 lirndır. 
!iüyük, çok de\'amlı, klişeli, renkli illin 

verenlere ayrı ayrı indirmeler yapılır 

Hcmıl ılünların santııo ·satırı 30 kuru,. 
ıur. 

1'lcarf ı:uıhlyttlt olmıuan /.:llcük ilı1nlor 

Bir defa 30, iki defas. 50, Oç defası fi5. 
dlirt clcfas1 75 \'e on defn!'il 100 ku,·uştur 
Oc ft)'ltk ll~n \"rrenlcrın bir defası lıeda
''ndır Uört satırı şıcccn llllnların faılıt 

satırlnrı beş kuruştan hc~:ıp edilir. 
ane hl:mel k11pon11 octir,nlcrt !:O 

C'Ük llıin tnrl/cıl un:dc 25 indirilir. 

KURllN hem do~-ı11lnn <loıtnı~·ıı .' ken
di frtııre yerinr!P., hem ' ı\nk:ır:ı <"nıl-''!::!:; 
ıle Vnkıt Vnr<lu nllınr!ıı KF.\f,\f.FDl>İN 

1 1RRN llı'n hOroım Pll:Vlc 111\n knhnl eder 
maronun tt'lefpnu: 20335) 

nokloı 

Hafız C'e aı 
IAIK!\tı\ !il fffl;Kt)I 

Dahilive Miitehaınn 
Pazan1&D bRŞkl!I s:ilnlerde ottlMeJ> eonr• 

saat c 2.0 tan 8 va) kıvııu ll'ltJuılrulrla f>tva: 
y0lunrtl!I (]041 oumftralı rıusuııı ıuıtııı•estnrı· 

ba,,tıllllrıru l(Rtıuı erler SAiı cumRrtesı c11• 
(er1 IAl'wl.h "11 .~ 1T' 'Ullltlf'rl lu\klkl tukllNW· 

:naıuıustur Muıııyen~hanf' n e• telefof' 
?2.'\P" f<ı•lılr ,,.l,.fl1TI '11044 

J!.VRVNa abone olu
nuz ve abone edinin 

t uğU§turdu. Krndine ge1dt Etra~ına oa'kindı: 'A°CX'ıoa fiu 
odada !aklanal,ilwcek bir yer var mtyıdı? Kobrovsk.:'den 
Jliphelenmekte devam ederek, orkestranın çalındığı ye • 
re indi. Bomboştu. . 

Tiyatro binasını baştan bap yeniden doloşmağa 19.· 
rar ver:iL Herkes, kendis'.ne hayret ve merakla bakıyor .. 
lardr. Derken tekr:ır Març'ın yazıhanesine doğru yürüdü. 
Girdi. 

Terana Març, hali. masasının üzerindeki bir takım 
kağıtlarla meşguldü. Kağıtln arasından başını kaldıra • 
rak: 

- Buldun mu An Deyli'yi? diye sordu. • 
Coni, etıer:ni masanın üzerine day.:.yarak, Març'a doğ

ru eğilip: , 
- Hayır! Dedi. Bulamadım. (Sonra bütün vaziyeti 

izah ederek) ben . çok endişeleniyorum diye 
devam etti. Bir müddet evvel bana te -
lcfon etmiş ve bu tiyatroda i§lenen cinayetin failin: bul· 
duğunu söylemişti. Bu ad:ımm kim olduğunu GnlEtma -
ğa kalkıyordu ki, kend~sine susmasını söyledim. ÇünkU 
tlyatrodan telefon ediyordu. Birisi işitirse diye korktum. 
Çünkü biliyorsun ya, bu cinayete dair bir §CY bilip te 
lfşa etmek vaziyetirl::le olanların hali harap .. Deyli'nin de 
başına bir şey gelmesi ihtimalinden kork:ırak, hemen ti -
yatroya geleceğimi ve orada bana 4.§İfahcn anlotmasını 

söyledim. . 
Mars sadece başım salladı, fak:ıt bir §CY söyle

1
medi. 

Coni devam etti: 

- An Deyli, tiyatroclı:rn dı§arı ~ıkmamış. Fak.:t bu· 
racla da yok. Mar~t Ne yap:ıcağız?. Acaba onu telefonla 
konuşurken lfrisi :şitti mi? 

Coni'nin füzleri kesiliyor gıbiydi.. 

-sa-

lstanbul Erkek öğretmen Okula Sallll"' 
alma Komfsyonundao: c:ı 

Okul talebesi için dlkt:rilccck olan 200 takım elbisenin iIIlnJl5'~j, 
16 • 3 - 938 pazartesi giinU saat U te Cağaloğlundn liseler nıuhascbe~ll' 
~inuc toplanan okul ~atın alma kdmtsyonu tarnfıııdan açık ekslltme ııe 1 f 
le edilmek üzero mllnakasnya konulmuştur. Muhammen r:au 696 J\ll~0 
tur. İlk teminatı 105 liradır. IstekllJerln şeraiti anlamak için Acıbadcıtl J 

bulunan okul iclareslne ve eksiltme Icln belli gün ve saatte koınfC'r000' 
mUracantları, ilk teminat makbuzu vo ticaret odası cari yıl belgcs:oın 1' 
misyon:ı ibrazı lüzumu ildn olunur. (989) 

Bu düşünce ile Coni, bütün diğer gryinme o"dtı'8~ 
ldolaştı. Boşuboşuna dola§tı. An Deyli, hıç birinde !,0~ 11$ 

Rastladığı aktör ve aktristlerden bazı lan An Deyli yı o1' 
evvel gördüklerini söylüyorlardı. Fakat şimdi nerede 
duğlınu bilen hiç bir kimse yoktu. ,ıs· 

Sonra Con.=, bir elinin yumruğiyle ötek,i elinin ~"-il ı-· 
nu hızlı hızlı yumrukladı. Aklına yeni bir gey geldığidot' 
man daima böyle yapardı. Ve Terans Març'ın odDsıntı 
ru koşmağa başhııdı. r" , 

Terans Març, yazıhanesinde masası başında 0~lltıJ' 
yordu. Önünde bir takım faturalar ve kfig- ıtlar yığılı __ ıı. 

. · se5=""' 
yordu ve Març bunlEırın ardından bir baykuş gıbı 
hareketsiz bakmaktaydı. 

Coni içeri girince Març'ın §Öyle dcdiğtni işitti: rsıB ' 
- Mahvoldum Coni. Artık muvaffakiyetteıı ta 

men ümit kesmeli dır? • :ı-ııt'1' 

- Yeise dü~me, diye onu teşci etmek istedi· 
gan iş.:ni bilen bir adamdır. ·J>i~ 

- Fakat ben artık, bu revüden vazgeçecek gı 
fşin tı.iı tuzu kalmadı. Hiç zannetmem ldM. 

Coni, biıdenbire Març'ın sözünU keserek: . • e<flel' 
- Març, dedi. An Deyli'yi gördün mü? Bu-az;foll et' 

buradan bana telefon etmişti. Mühim bir .§eyi. tele 
ti. Şimdi onu bulamıyorum. 

M~: ~ 
- Biraz evvel buralardaydı, dedi. Belki de t' 

rodan çıkmıştır. . t>Crl' 
Coni bu ihfm~ıli akla yakın buldu. Araıda bı;ııtİ,e~; 

her çay içtikleri Patiseriye gitmiş olabilircl.:. BU aııtı1' , 
tiyatronun hemen karşrsmdaydı. Coni, Març'ın. 0 ıııtffl11 

dan fırladı. Fakat tiyatro kapısına gelJıcc, polı5 

ru bir daha kendisin;". göğüsJedi: 


