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Romanya Kralının bir sözü: .. - - ,,_,, ~ ,.., --. 

Bulgaristanla berabe~ 
bir Balkan Antantı 

Bir Bükreş gazetesi diyor ki: 

ll&J11k l\IJllct Meclisinin, kış tntilin clçn sonr:ı ynpbbrı Çal'@mba gtinkU 
loplantıd:ı !lzalıır ölen nrkadnslaı·ı nm hntır:ıoc;ına hürmeten ayakta • • • 

Buna kimsenin, bilhassa Bulgar
ların zorluk gösternıiyeceğini 

ümit ediyoruz 
. Bllkreş, 4 (A.A.) - Rador Ajansı 
bfldlriyor: 

hnhsodfllrken, bizzat kral tarahn
<lan tnbta çıktı~nm ilk yıllarmda 
tesbit cttlğf şeklide noktai nazarımı
zı Uısrlh etmek isteriz: "Balkan An
tantı, evet. Fakat Bulgaristanla". 
Buna ldmscnln ve bilhassa tek Bul· 
garların zorluk gösternrlyeceklerlnl 
ümit edJyoruz. 

'h dunırlnr kcn • • • . 
"'ecı· · ısın dünkü müznkerelerlne a\t hn berlcrlmizi 6 ncı snyfada bulacaksınız 

Ankara koureransı ve konferan-

Yabancı isim!e-
• • A 

rın ım.ası 
at~ay İ.'lmail Müştak Mayakonun Ulus 
ltti ad.aşımızın sUtunlarmda ecnebi is. 
bir hasların imlii.sına dair neşrettiği 
bir rtlakale meslektaşlar arasında tabii 
~ alflka ile karşı!aııdı. Bay Mayakon 
~.trıakalesinde Türk alfabesinin en 
~ vasrı imlayı sadeleştirmek ve 
dı • .t··l'i Beslere göre şekillendirmek ol
~u kaydettikten sonra ecnebi !
dıı., ~ Y8.Zılı§ında da okunuşta çıkar
~ sese kıymet vermek ve kendi 
~ riıniz ile bu sesi aekillendipnek 
~buı geleceği bir imla prensibi olB;I'ak 
~ediliyordu. Sonra bu prensip 
~e ~ kaidelerin tatbiki ta:ı:~iye 
'·~lll'Orclu: 

ılfı~ ~Ecnebi f}ahıs laim1erlnl kendi 
~eki telMfuz şekkillerine göre 

2 alfabemiz ile yazmak, · 
~ - Ecnebi aehir isimlerini bugün 
~ ~lattuz ettiğimiz şekiller ile ve 

3 alfabesi ile yazmak, · 
~ - Asya, Afrika ,.e Amerll\aııın 
ottlar tne~huJ şehirlerinin isimlerini 
\>e ~ ın en doğru telaff uzlarma göre 

rv~e kendi alfabemizle yazmak. 
bıı ha. • Nfı) arkadaşımız Akşamda 
\>e e~susa dair düşüncelerini yazıyor 
li 8~ Bay Mayukon tarafından ile. 
bit u len tavsiyeler takarrür etmiş 
litı •Ulün tatbiki nevinden ise disip
llı 80ll~ktasından cemaate uyacağı
lıİlta~ etnekle beraber bu tavsiyelerde 
~l'e 1~ lnalızurlar bulunduğunu ifa-

llıurn ··rU lfa.ıf go yor . 
~1 ika.ten ecnebi ismihaslann asli 
~6re ~· Yahut tclaff uz şekillerine 
~e lması meselesi henüz dili
~da. tarna.nıiyle kararlaşma.mış oldu
ttlrıu :.her gUn gazetelerde ayni ismin 
~ ıtar:r1u Şekil ve imlSlar ile yaz.ıldt-
~~ Dlektedir. 

~liğı 1 l.!ayaJcon'un yazısında tavsiye 
!'! 1.atb~~. Şekli (Kunın)un ötedcnbe
~Urılıa. ını arzu ettiği bir usuldür . . 
~~l'l beraber prensip meselesi ta.-. 
(l(~~ h~lledilemem.i§ olduğundan 
~i ~i h sütunıarmda da henüz ecne-ı 
tltt 6ıı11n l!lar ıneseıcsinde kargaşalı
~ Orı.llrı.e. g.eçcmediğimizi itiraf ede-· 
~ \' .ıçın bu hususta kafi bir , 
..__ta göe~ıerek birgün evvel her ta
"4ll~~en bu kargaşalığın ortadan 
ı.A~tin h ~ndan isteriz. 
;ıtI~r ecn:1'·fı kullanan diğer memle
~b dlld ~~ ismi haslann mensup ol
t~l.tıı b'e 1 .aau imlaya göre yazıl
h:ı-ltler ır F' dıl kaidesi olarak kabul 
~~ ~p akat başka memleketler 
t:ı ıcendinı~~l~ diye bizim de bu kai
tle tibı ?lakı ıhrnize ve yazımıza oldu 
<l ~1 fa~da edebilmemiz için bu usu!. 
~na in::: tnahzurundan üstUn ol· 

ı caba e 0mız lazımdır. 
~ t~~ ?'çekten ecne.bi ismi has- · 
--.; ~~ a.r~anna göre yazılmasında 
~ ~"' a.daşnnızın ileri sürdüğil 

'l'\ Qıu~ l!'lıdır? Varsa bu tjıafı 
bil bu isimlerin asıt im 

ASIM US 
(Sona Sa.6 Sii.4 

1 roçkiciler muh'a-
1 Moskovadaki 

kenıesi devam ediyor. 

Stalini . 

öldürmek için 
1·934 de bir suikast hazırlamışıar 

' , 

Suçluların itirafları 

MosTrooo Müddeiumumisi Vi:,,~nsrh.i 

Moskoya, 4 (A.A.) - Havas Ajan
sı muhabirinden: 

Cumhuriyet müddeiumumisi Vl
şlnskl'nin sıkı lstlc;vapları karşısın

da KresUnsld'nln mukavemeti kırı
larak cilrmunn tamamlyle itiraf et
miştir. 

DUnkU celse esnasında eski Or
manlar Komiseri lvanof ile eskt Zl
l'aat Komiseri Zubarcf de dinlenmtş
:tfr. 

-YARIN .~ 
BUyUk ' TUrk 

hlkAyectsl 
•• om er 

Seyfeddin~n 
t),um yıldöJ,JilmüdUı 

Bu münasebetle 
onun halırasını 

anacağız 

ôıner Seyfeddine a 1t şimdi
ye kndnr neşredilmemiş re-

. simler, vazılnr, hatıralar ... 

ı,·anot, reJfıııl devirmek için Bu
harın He çalıştığını IUrat etmiştir. 

Zubaref iso, zira.at işleri teşklla.tını 
bozmağa çalıştığını ve Molotof, Sta
lln, Ejof aleyhinde sulkast1er tertip 
ettiğini söylemiştir. 

Eski Loııdra ve Parls sefiri Ra· 
kovski, Krestinsklnln 1927 senesln
denberi Trocklstlerle alA.knsını ka
tettiği hakkındaki sözlerinin yalan 
olduğunu söylemiştir. 

Çcrnof, bundan sonra 1928 sene
sinde Rtkof tarafından menşevik ıı. 
derlerdcn birine mU1A.kl olmak ve 

(Sonu. mı. 6 Bil 3) 

'Etin ucuzlaması 
oe bazı aykırı neşı igat 

Ankara. 4 (A.A.) - Ulus gazete-
si yarınki gündeliğfnde !stanbol
da et ucuzluğu hakkında ba.zı gaze
telerin fsUğrap edilir neşriyatından 
bahsederek fiyat ve isUhlAk rakam
larının bile tahrif edfllp alınan ted
birlerin kıymet ve ehemmiyet! azal
tılmak için Adeta busust bir kast Ue 
hareket edlldl~hıl yazdıktan ve res. 
mt rakamlara dayanarak lstJhIAkln 
ytızdc kırk arttığını izah ettikten 
sonra diyor ki: 

"Hayır, bu zihniyetle münakaşa 

edilemez. Fakat kendilerinden reji
min halk lehine derhal ve madde
ten teslrlnl hissettiren tedblrlertnl 
dahi ya ehemmiyetsiz, ya faydasız 
glistcrmelt hususundaki gayretkeş.. 

llklcrlnln sebebi ' ne oldu~unu sor
mak lstlyoru-:. Bu tarzda neşriyatın 
Ankarada ciddi bir akis bırakmakta 
olduğunu ve hUkümetln, ne rejim. 
ne de halkın menfaatlerini sokak 
rlcmagoglarma oyuncak etmeğe nl-
yott olmadığını suallmlze na.ve et
meyi de lUzumlu görüyoruz. 

"Gazetelerimizde çalışanlar, bir 
umumi menfaat müessesesinde me
suliyct nlmış olduklarını unutma
mak vo bu şuur flo vazife yapmak 
mevkiindcdlrler. 

"Dış ve iç politikanın nazik mese
leleri Uzerlndo, gazete ve mecmua 
başlarında bulunnnların, f;!llllT'suzca 
hareketleri daba fyl murakabe etme .. 

Romanya Kraıs Karol 1 
sın çok mfihlm olan realist kara~la-
rı gazetelerin başlıca tefsirat mev
zuunu teşkilde berdevamdır. 

Universal, başmakalesinde, kon
feransın yalnız mahalli bir banş e
seri vUcuda getirmekle kalmadığını, 
ayni zamanda Akdeniz mUsalemetı
ne de Jı!Jmet :eı.ıtil~l ~de4l7or. 

XovantuJ, ba~akalesfnde Bulga
rlstanın da iltihakını mUdnfaıı ede
rek diyor ki: 

Bugiln gene Balkan Antanhndan 

TJmpul gazetesinde, eski hariciye 
müsteşarı Gafenko, Ankara konfe
ransı neticeclrlnt tahlil ederek diyor 
ki: 

ltalyan imparatorluğunun tanın

ması ve Franko hilkft.met!Ie bazı ma
nasebctler tesisi müştereken karar· 
laşmışt1r. Buna diyecek hiç bir ee1 
yoktur. Zira İtalyan fmparatorluta 
bir "gerçek" tir. Diğer taraftan mil· 
llyetpervcr lspanyıı da. bir "gerçeku 
tir. Cünkn, bir yıldan fazladır, Fran .. 
ko memleelrtln tıcte tktıstnden fazla.. 
sım idare etmektedir. 

KRALKAROLLONDRAYA 
BAŞVEKtL DE 

VAIUJ()VAYA. GtDttOJt 

BUkreş, 4 (Husust) - Başvetll 
Patrik Mfron'un bnş>ckA.letten çeldl-

(Sonrı Sa. 6 Sii. 2) 

ingiltere ile Almanya arasında 

Anlaşma imkBnı 
görülmüyor ... 

Paris, 4 (A.A.) - Figaro gaz.etesi
nin Londra muhabiri Hitler - Hender
son görüşmesi hakkında şu satırları 

yazıyor: 

Almanyanm istekleri çok büyük 
mlkyastadır ve lngilterenin mahdut 
tavlzleriyle tatmin edilemez. öyle gö • 
zilküyor ki, Hitler evvelemirde Afri-

kadaki eski Alman müstemlekelerinin 
geri verilmesini istemekte ve orta Av
rupa hakkında da. en küçük bir temi
nat vermekten kaçınmaktadır. 

Esasen Almanlar, B. Bitlerin son 
nutlrundıı A vusturyaya hita.bederken 
''istiklfil,, kelimesini kullanmamasmm 

(Sonu Sa. 6 Sü. l); 1 

Hisarlardaki tarihi e
serler acınacak halde· 
Birçok kıymetli taşlar yalak ve 

dıvar malzemesi olarak 
kullanıhyor 

Yazan: Niyazi Ahmet 
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H. . I d k. I · h.. 1 ingi:tere işçi 
ısar ar a 1 arı 1 partisiarasmda 

eserlerimiz acınacak :~fı!!~!.~:n.'!u~ı'::..tt.~ ... 
rasmda, harici siyaset mevzuu Uze-

h a 1 d e rinde lhtlIAf başgöstermtştlr. ErkA.
nm en mühimlerinden Lord Arnold, 

Yazan: 

Dört yUz bu kadar yıldır tabiatin yı
kıcı elleri waı;ınJa kalmrJ bulunan 
Rwnchhisanndaki kale burçlar tc:ımir
den sonra, tar:Jıin büyük bir alidesi o
larak muhafaza cdile::ck. 

Bu havadisi okuduğum zaman, hara
be halini bildiğim hisarlan bir daha 7i
yarct ettim. 

Daranın yedi yüz bin kiıi1ık oıidusu 
ile geçtiği Boğazın bu en dar yeri, ta
rihin karanlık kalan bir devrinin yega
ne mezarlığıdır. Fatihin yarattığı eser
le beraber orada geçmiı asırların hi -
diselerine birer ışık olac:ık O:zlere rast-
laraınız. 

Tarih bize gunlan söylüyor: Fatih, 
Rumeli Hisanru "Unutmak,, manasına 
gelen Set kalesi ile Jupitcr Urillo 
mabedinin harabeleri üzerine kurmuı
tur. 

Diğer taraftan burada Bizanslılardan 
ba§ka millerlerin de yaıadığını göstc -
recek izlerin bulunduğu iddia edilmek
tedir. Bu ne derece doğrudur?. 

Bunları ve tar:hin muazzam ibide -
!erinden olan kalelerin yapılıtı ve bu
rada geçen tarihi vakalan anlatmadan 
önce, bir günlü~ gezintinin intibalannı 
anı ıtayım. 

Hisar kapısından g.!rdikten sonra 
topraklara gömülmÜ§ ve bir devrin 
sanatım temsil eden işlemeli sütun ka
idelerile sütun bafları ve kırık dökük 
diğer sütunlara rastlarsınız. 

Bunlar, Vaktiyle Cemal PaJ-'"IDin mü
uad:si ile Almanlar tarafından yapı -
lan kazıda çıkanlan taılarmıı- Daha 
doğrusu o vzcit çı~anlan eserlerin dö
küntüleri. Çünkü Almanlar, çıkard:kla
rı eserlerin çok kıymetlilerini götür • 
mUıler. 

AnaJolu lli:annm daha uzaklarında 
yani hisar hudutlan haricinde de müze
lerde bulunması icap elden bir çok tc.ci -
W eserler var. 

Hikayeleri o kadar acı, ki •.• Hisarlı 
bir ıenç anlattı: 

- Bunları, k;ıhveci Nazif Efendi bir 
evin temelinden çıkarmıştı. Kahvesinde 
eaklıyoııdu. Sonra nab.:ye müdürü işe 
yarayacaklan aldırdı; kullandı.,, 

tıe yaradığı riv.rıyet edilen bu eser
lerden biri ölülerin içine konulduğu taı
tan bir sanduka olması muhtemel ve Ü· 

zeri oymalıdır ki timdi bir kuyunun a. 
nünde yalaklık vazifesini görüyor .Bu 
taı, eğer hakikaten bir kaç bin sene ev
vetıne ait ölü sandukası değil ise mu • 
hakkak ki, tarihi kıymeti hz.iz bir eski 
eserdir. 

Eğer hakikaten bir ölil sandukası ise 
tarih namına bir cinayettir. Bundan 
ba§ka gene yıkılan bir evin temelinden 
bir çok taşlar ıuraya buraya fırbtılmrı 
bir halde durmaktadır. 

Re!i.mde göreceğiniz veçhi!e kabart
ma tezyinatb bir sütun taı ta su kabı 
olarak kullanılmakta dır. 

Rumeli Hiazırırun her adım toprağı, 
yaşananı tarihin izlerini taııyan oyma, 
kabartma muhtelif ıekil ve cesamette 
tatlarla doludur. 

daha. Bir His:ırlı topraktan çıkan taı
lar hakkında konuşurken bütün safiyeti 
ile bana aynen §Unlan söyledi: 

- MaşaJlah taşlar o kadar sağlam ki. 
Bunca yıl toprak tıltında 'blmıg, hiç bir 
fCY olmamı§. B.'.r zatın ev temelinden 
çıkan bir taşı kırmak için akla karayı 
seçtik .• 

Zavallı adamcağız, topraktan çıkan 

tarihi ta§ı kol:ıylıkla '19ramaidığından 

müteessir .. tarihi değer .. onu alakadar 
bile etmiyor. 

Şimdi bu vatandaşı ıs.uçlu mu tutmak 
lazımdır?. 

Fa~<at dli§ünmeliyiz, ki o cahildir, 
tarihi değer hakkında malCtmatı yoktur 
ve seneleroir ayni şck.:ldcki taılann 

ıur·ı:Ja, burada kullanıldığını görüyor. 
Müze idaresi, eğer bu taşlan bir ye

re na'klederek muhafaza edemiyordu i· 
se, hiç olmazsa tahrip edilmemesi için 
tertibat alamaz mı idi?. 

Bu hı an \'e muvazt-ne vergi e
rinin birJeştırilmesi 

Yüksak maaş 
alandan önce 
Az maaş alanın ver

~lsi ind·ruecek 
Anka~ 4 (Telefonla) - Buhran 

ve muvazene vergilerinin birleştiıil -
mesi ile, mükelleflere tenzıl~t yapmak 
hususundaki tetkikler son safhada. bu 
lunmaktadır. Söylendiğine göre, pro
je Bitşvekaletten bugünlerde Meclise 
verilecektir. 

Proje, henüz kat'i şeklini almamış 

olmak:a beraber yapılacak tenzilatın 
yüksek maas alanlardan evvel az maaş 
alıınla.ra tatbik edilmesi yolunda kuv
vetli bır cereyan vardır. Zira, yüksek 
maaşlardan eksilecek üç dört lira o 
maaş sahiplerine bir yaşa.ma vüs'ati 
temin etmiycceği gibi, bir nisbet da
hilinde kUçük memur!arm t:.ylıkların
dan kesilecek ctiz'i bir para da bun
lara faz'a fayda vermiyecektir, de -
nilme;kte ve tenzilMın muayyen bir 
maa~ haddinden ~ağı olanlara tatbik 
edilmesi uygun görülmektedir. 

Bu tenzil~t senelere taksim edile -
rek, ilk devrede tatbfüi yolunda tah
minler gösterilen maaş hıuMi 50 lira 
ola.ca.ktır. 

SU<:lJT.AR r:mılrETI 
Dl'N TOl'l.ANDI 

fstnnbuJ Sucular Cemiyeli dün ııabnh 
saat JO da Eınlnönu HJlkevinde senelik 
lçlimaını yapmışlır. 

İçtimada bfilün idarl' heyeti ve heyeti 
umumiye hazır lmlunmuş, muhtelif mese
leler üz.!rirıde münakaşa yapılmış, esaslı 
karıırlar ittihaz cdilrııl\\lir. nn arada dük
ktın sahibi birinci sınıf ımculardan 500, 
ıkind sınıf ~ucul:ırd:ın 300 ve seyyar su
culıırdan da senede 200 kuruş aldat alın
ması, hunun 50 şer kıını,unun da yardım 
ıuındrihna terkcdılmesi knrarla:,lırılmıştır. 
Dunclan l10şko biılün çt'~mc lıno;larınn hirer 
snkııba~ı konmıı~ı. lmnlnrın çeşmelerde.'! ~ıı 
rlolrhırmıı işini lnllınm~ sol<mnlnrı ve te
mh:ll~c nezıırel etml'leri tekarrfir etmlşllr. 

lnglllz tşçl fırkasının hartct siyaseti
ni kendi noktnl nazarına uygun gör
mPdl~l ve bilhassa gecen hafta mez
kur fırka tarafından neşredilen be
yannameyi muvafık bulmadığı için 
fırkadan lfıtHa etmiştir. 

Bir senPdenherl Lord Arnold. infi
rat siyasetine mtlzaharet etmekteydi. 
fşçiJPrln Edenin harldye nezaretin
den lsUfasmı mUteakıp neşrettikleri 
beyanname, Çekoslovakyanm ml.llkf 
tamamiyeti ve lstlklAllnl mnhnfl\7.1\ 
için ahnmrş teahhUtlArfn ifası için 
fngilt .. reyl ve dl~er Milletler CE'ml
yetl devletlerini derhal teminat ver
mel'l-e c:a~ınyordu. 

tşc;I fırkasının en ileri J?elen er
kAnmdnn olnn J,ord ArnnM, <neyli 
EksprPs) gazetesine vaki olan bc
yannr..meslnde dem istir ki: 

"~lmcltld hı>lde (ltğE'r bir fırlrn.ya 
lrnydolmak niyetinde cfoJlllm. fşçl 

fırknslle uyuşamadrihmın PRhRbrnt, 

şubııtrn 16 ~mda J.l()rdlar Kamara
sında RöylodlC:lm htr nt:tukla vazı. 

han anlatmıştım. Şimdi buna lltıve 
yanatrnila demlı;;ttr ki: 

Lord ArnoM'un. me1kQr nutku 
~yJe bir etim lı:!yl ihtiva ediyordu: 

"fn~lltere tc:tn en mf\1\emmel el
yasctfn Avrupada herhangi hfr tMh· 
hüde glrm"me~t ve tamıımen serbest 
bulnnmak olduğuna kat'! kanaatJm 
vardır." 

KARADENIZDE 
BiR KOTOK DAHA 

GOROLDO 
Diln İstanbul Deniz ~carct müdilr -

lüğüne gelen bir telgrafta Karadeniz • 
de Akçako~anın 25 mil timalinde 41 
derece 44 arz ıima!i ve 31 derece tulü 
şarkide 9,S metre uzunluk, 60 santim 
genisliğinde büyük bir kütüğün yüz • 
düğü haber verilmiştir. 

Bu kiltUk ıeferde bulunan vapurlttra 
bir tehllke teııekkftt ettiğinden blltiln 
acentalar ve yolda bulunan vapurlar 
keyfiyetten haberdar editmiıtir. 

GAZETECtl.ER iÇiN 
GAZ KURSU 

Matbuat münte!iplerinin vazifeleri 
dolayısile zehirli gazlere karıı korun
ma kurslarına devam edemcd~'eri n~ 
zan itibare alınarak kenck1erine Basın 
Kı.ırumu merkezinde bir kurs ihda!"t ldU
tünütmüıtUr. Kuralar haf tada Uç ıUn 
olacaktır. 

..... ·-··--············-...... .. 
le) t n oıansuıünUn 

lyUe~tirll mest 
Ankara_ 4 (Husuaı) - MecJirfo bu

günkü toplantıaın:ia ru.zn:ımcde'19 bir 
çok madldeler müzakere cdilmi~tir. 

Mahsuller ve y:ıbanf zeytin ağaçlan
nın aşılanmaaı ve .zeytin m:usullerinin 
iyileıtirilmeıi hakkındaki kanun layi • 
hasının müzakeresine geçilirken, ıUrn
rilk ve inhisarlar Vekili B. •Ali RAnl 
Tarhan, llyihanm hükQmet .ziraat pro
grarr.:yle telif edilebilmesi için bazı 

maddelerinin yeniden tetkiki icap etti
ğini ileri ıilrmilt ve riraat encümcnir2n 
talebi üzerine mezkOr kanun Jiyihası 

encümene iade olunmugtur. 

Biı Bulgaı gazelfJsinin şaganıaihhat 
bir makalesi 

"Atatürk 'ün ideali,, 
"Hür ve müstakil Balkan miUet

ler:nin idealidf r,, 
Yazan: Necmettin Deliorman 

Nihayet bir Bulgar gazetesinin ağ
zından da, bu yukarıki cümleyi işite
bildik. ÇUnkü, §Ubatın 25 indenberi, 
Yugoslav, Rumen, Yunan ve Türk ga.. 
2tcleri, Balkan milletleri arasında ba
rış, kardeglik ve hakild anlaşma duy
gulanmn kuvvetlenmesi için çok güz.el 
makaleler neşrettikleri halde, Bulgar
ların belli başlı gazeteleri olan Zora, 
Za.rya, Mir, Utro gibi gündeliklerde, 1 

(sanki onlar Balkanlı değillermiş gi· 
bi) Balkanların iyiliği için yazılrnıg 

tek bir cümleye rutlanamamıştı. An· 
cak Yugoslavyanm sayın Başvekili Dr. 
Milan Stoyadinoviç Sofyadan geç -
tikten sonradır, ki (Zarya) gazetesi -
nin (Balkan anlaşması) başlıklı ve 2 
mart tarihli bir sayısında Balkan ba
rışı için yazılmı§ bir cümle gözilmüz.e 
ilişti • 

Zarya'nm bu yazısı İstanbul mah
reçlidir. Yaz:da Balkan Antantının 

Ankara Konseyi hakkında izahat ve -
rilmekte ve bu anla3manm beynelmilel 
mahiyette bir ehemmiyeti haiz oldu
ğu tebarüz ettirildikten sonra, verilen 
kararlara ve AtatUrk'Un beyanatına 
geçilmektedir. Bulgar gazetesi, Ata: 
tilrk'ün beyanatının nihayetine kendi 
taraf mdan da şöyle bir cümle ilave e
diyor: 

''Atatürk'Un bu kadar gi.izcl sözlerle 
bahsettiği Balkan ittüakı, hakikaten, 
hUr ve hakiki mUstakil mil!etlerin de 
idealiair.,, 

Doktor !Ulan Stoyadinoviç'in Anka
radan Belgrada dönerken Filbeden i
tibaren Dragomana kadar Bulgar Baş
vekili Köseivanof ile konuşmasından 
sonra yazılan bu cümle bire göre ma
nidardır. 

tki muhterem Başvekilin neler ko
nuştuğunu biz bilemeyiz, yalnız, Sto
yadinoviç Sofya istaayonunda Bulgar 
gazetecilerinin sordukları suallere ~ 
vap verirken: 

"Bulgaristandan bu defald geçigim 
bir ziyaret sayılmamalıdır. Çok yakın
da Sof yayı resmen ziyarete karar ver· 
mi§ bulunuyorum. Bu ziyaretin tari • 
hini tayinine hiç bir şey mani olamı
yacaktır. Başvekillniz K<Seelvanofia 
beynelmilel vaziyetin havası üzerinde 
görüı,neğe klf ayet edecek kadar vakrt 
bulduk, Yug<>!lav Bulgar anlqm!.!1 
hakkındaki çalı~:ılarmıza teeekklir 
ederim. Bu oodıde &ıha yap??aoa1c §6!1· 

'Zer oordır.,, diye söylemi~lerdir. 
(Zarya) gazetesinin Balkan ittifa

kı için yuılmı§ cümlesi, Yugoslav 
Başvekilinin bu beyanatmd!.11, ve Bul
gar Başvekili ile karşılaşmasından 
sonra yazılmı§tır. Sofya guetelerl hü· 
kiunet tarafından şiddetli bir kontro!e 
tabi olduğu bir zamanda, Zaryada bu 
cüm'enin yazılıeı manidar sayılmağa 
değer. 

Diğer taraftan E:ılkan kon!eransı
nm Ankara.da toplandığı günler zar
frnd& Bel~adda çıkan ve lıUkümetin 
yan resmt bir organı olan· Samoupra
va gazetesi, Balkz.n m!l1etlerinin sulh 

ve karde§liğinden bahsederken aö>'11 

bir cümle yazmı§U: 1-
.. Türkiyenin d8.hi yaratıcısuıIJS 

da.resi altında realist bir aiyasc:t; 
kip eden Türkiyenin ve Atatür 
Balkanlar siya.seti yalnız TUrkiYeni' 
değil, bizim ve hepimizindir .,, 

Samouprava'nm bu cümlesini gul
gar gazeteleri elbette okumuştur. Jul
garistanla dost olan Yugoslavy;.DJll 
Balkanlar hakkındaki siyaseti, Afr 
tilrk'iln dirije ettiği yüksek barıP• _., 
laşma ve Balkanlıların sellmeti si>'9" 
seti olarak kabul olunduktan ~ 
Yugos!avya ile can ciğer k~ 
duklruını yazan ve hatta Yugos!.a~ 
ile Bulgaristan arasındaki gü.mrUk 
hudut manialarmı kaldırmağa. ka~ 
ileri giden Bulgar devletinin sıyast, ~ 
neden ötUrU, aynı siyaset olmasın bİt 

Bulgaristan herhalde muayyen 
harici siyasetin sahibi olacaktır. 1-fOO
trö'de Balkanlılarla i~birliği ya~~ 
Cenevrede Balkanlılarla anl&P',.... 
hareket eden Balkanlı Bulga.ristaJll 
Yugoslav Rumen, Türkiye, ve yun& -
nistan dc~!etlerinin yürüdüğil anl;a 
m.a, kardeşlik ve bütün cihan • 
ve Balkanlı milletler için i'aydalI yob)t 
lun ortasında., hedefsiz, siyasetsiz 
halde daha. fazla kalabilir mi?.. ~ 
Kalmamalıdır, çUnkU, Buıgart 

millt ve ekonomik menfaatleri :Sn.!~ 
paktının içindedir. Dahili vaziyeti bit 
nüz mUstaknr bir halde olmayall " 
devletin müstakilen harici siyaset gUıııt 
me.:;i ve komşularından gayri ıneı; 
bir halde ayn durması, ne kendi tyi" 
faati, ne de Balkanlılar sulhU içiJl 

dir.. ad' 
~nkll büyük!erin kUçUklere k 

olan muameleleri herkesin gözll ~ 
dedir. A vnıpada cereyan eden ve ııt
nUz hitama eremiyen çok yakill dit" 
disele-r buna çok gUzel bir misal riJSiıl 

Bulgarlar, Balkanlı karde§le .... 
da dSP""' 

dostça muameleleri karşısın •dr•-
fazla çekingen bir vaziyette ka ,q 
c;a, ideoloji çarpışma.lan arasında · tiıJ 
ranıp duracaklardır. Hiç bir devl~t • 
dı:ı.hill işine karışacak kadar nezat teli 
sizlik göstereceklerden olmaJI\~ -
beraber ~asını da iyi bir kol!llf. 

k . . ce<lıf.. fatlyle söy~emekten çe ınmıye ;;J ,.,.. 

"Biz Türkler, Bulgarlara d~. ~ 
Bulgarlar ve Bul~aristanm t~h r .. ııt 
refahını isteriz. Çünktl, Bulgarıst , . ., 
kavuşaca~ bu refah içinde bizİ~ıt· 
nrmızdan da bir milyon Ttlrk ~ 

KURUN 
AllONP. TAHIFF.SI 

, Menılf'ket Menıletel 
>:&. ltı nıle dı~ınd• 

Aylık - H U~ l\rfl 
2"0 ~~ • o ll)' lık u ... 

6 aylık 47~ s~u • 
\' ıllık 900 115oo ,, " 

rarıfe:'linıt~n nulknn ntrlıtt ıc-ın ·:.,.. 
01111 kuruş Jıı!)ulıır. l'o~lo lJırtıAır.ekuf11f 
mı:) en yerlere ayda yel mit beşer 
uııııııeılılır. ., ,,.. Almanların, Amerikalılann ve daha 

bir çok milletlerin büyük emekler ve fe
dakarlıklarla bu taşlardan dde ederek 
kaçırdıklarına haklı olara~ acınırken, 

eski eserlerin uğradıklan bu üımal ve 
llkaydiyi görmüyor muyuz? 

Çapraz Kelime Bulmacası 
Alıuna kaydını bllıllreh meklU~"t• ,., 

lrlll uc·r~llnl, tıfKllU! r>nrft~lnlll p "rııt" 
ya tınnka ılr yulluıııa uaclını ıd•rr 
dı un·rıne alır. . ~ 1ı1>0"' 

\ enıılen !ı nhone ya7.nn Vf')"ll & od"' 
blrclı•n yn7.ılnnl:ırn, nıcklrıılı·rle k > 

Biz bunlara i§aret ederken, bu C!er
Jeri korumak vazifesile mükellef olan 
müze idaresi acaba; 

- Ne olur aank,i, öyle kalaa; zaten 
asırlarca toprak altında kalmıt eserler 
değil midir? mi diyecek?. 

Fakat it böyle değil. Bu ı.....,,1ar top
rak altında kalmıyor. Ya bir temel ka
nrken, yahut ba§ka bir vesile ile çıka
nlarak duvarlarda, ev merdivenlerinde 
-ve ba§ka her nerede münasip ıörülilrae 
orada kullanılıyor. 

Hharda polis merez~:ne çıkan yo -
kutta mermer bir çeımeye rastlanır. 

Yerlilerin MSylod.:klerine ıCSre çeımenin 
tatlan, topraktan çı'Jıianlan tarih eser
ler birbirine eklenerek vUcuda 1etiril-

'ı1ı1- ....... ftl'eCtk bir •.ır.- ı 

Yeni bulmacanuz 

1 2 a 4 5 6 7 s 9 10 11 
1 1 1 1 1 ı 1 1 ı-ı 
2 1-L--f--';--i-ı:-ı-ııı-ıll 

,3 1 1 ı_ı•ı_ı.ı.=_ı 1 
4 ,-,-ı 1 1 1 1 111 
5 -,.ı-•••ı=ıııJ:ı 
6 1 ı-ı 1 1 l_l!ı 1 
1 1

' -,, ı ıaı 
~- -,-,-,., ,-8 l_L_I _ 

9 ı-ı-ıı-ırım ı ı_ı 
to _ı_ı-1=1_=1.=_1 ITFi

1
1_1 

11 1 1 1 1 
SOLDAN SAGA: 
ı - Çam:bvirmek, hayret nidaaı. 

2 - olmaktan emir, yemek, mektep. 
3 - Kamuı, yıkanmak için çok ince ip-

liklerden y:apılmıı bir şey. 4 - Çiftetel
li, arapça su. S - Çift uzuvlz>:muzdan 
biri. 6 - Kredi, işte 7 - Bir devlet, 
8 - Güzel sanatlar, doğru olmıyan, 

Türk alfabesinde iki harf. 9 - Şahsa 

verilen bir foim, ahdetmelç. 10 - Bir 
tehrim"zin adı, hem gökte hem senenin 

~çinde. 11 - Bağıran hayvan, töhret. 
Yukarıdan ap!ı: 

YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - Siyasa, akın tersi. 2 - Su yolu, 
maymunların büyüttüğü h1.r roman 
kahramanı, 3 - bir alanın ismi, bal 

yapan. 4 - UstUnde yazı yazılır, hay
van doktoru, S - tıaret edatı, çok iyi, 
ıu. l5 - piyeslerde yapılan numara, kı
sa nman. 7 - Medresede okuyan ta· 
lebe, i§te, 8 - Beyaz, bakm.ca kendi-

Dünkü bufmaCAJUn balledilmit tekli 

1 2 s 4 s s 7 s 9 ıo ıı 
ı a.ı~LL 1 Al LlAIYIK!.Aı.IJ A", 
2 u IYIAINI ı IK• ı\l.L.IAIN 
3 R IAIMli:IAI-, I•• 1 IKIA 
4 Al 'l l.D..ll!.l Z ITlzJ Al 1" 1 Al N 
5 K 111 Alll.A.IMI l1•vı E 
6 RI E •IA"I F IEl R LLIN •ı 
7 -ILIEl~IEIK.IYlTIFIA 
8 l~li<IAlRIAl~lrl\ilAI K 
9 SIAITIKJflTı-t iYi EITI 1 

10 1 f iNi il<; ll-lvlAITl-t I'< 
11 .~Jol1'1t< I t lnlAIRI r~IB. 

1 
mizi görilrUz. g - Köle, 10 - Ekti bir 

1 
meyYa, ahma~ 11 - Eski mektepleıtle 
bir dayak sistemi. 

ıarınn ıl\·rıı-n trn7.ılfıl vaıııtır. dl 
Türk/ffrnln h,, rıoııtn mrrfu:lfl 

l\l'lll 11\"n nhnnr ıımıtır. ,_. 
Adros dcAıştırme (i<'retı 2fı k&Jf&lf 

o 

r;,,c.,,lş Rurunfar !_ 
1 15 sene ev'+/B 

bugün ,,,,,,,-
Bn11iik Millet Medfsi tarafınd",,':I111,,.eel

hildf elin llocrııı rır hal'i kararı A
1 

,.o/ıtııl~ 
de eııuelkl pue /ııtnnbul vnliıl n İtti ~· 
ftbli!I edl'miıllr. Son halfft '""'to,,,,,,,..-
11rrbaha karır anrtı11r ltrkrderrlt. 

0 kıl'• ; 
le şehirden çıkcmlmı~. zeoe~le;:·,~ 
la ile bna6er /ır1i•reJ1t ı.nl 
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/Şehir Haberleri 1 i heıecanh mu akem ------J} )}------
Ecnebi okullarında 

musiki dersleri 
l'ür çe olarak Türk öğretmen-

ler tarafından verilecek 
cı ~cnebı ve ekalllyet okullarında edilecektir. Bu suretle zam alacak 
tıı~nasuk ve musiki derslerinin 
ları te olarak tilrkçe ve kUltUr ders
OdlI ôl;~ctmcnlerl tarafından tedrl~ 
Ok llıesıne karar verilmiştir. Ecnebi 
lar~l 6ğretmenlerl bunu ·kendi arzu
etlnYle do ayrıca Bakanlıktan rica 
llle işlerdir. Karar k:ıbul edllfr edfl. 
~r z bu dersler de Türk öğretmenler 

arından öğretilecektir. 

profesörlerin sayısı 18 olacaktır. 

l..1.i.KSEJ{ TEDRİSAT 
DlflEI\.TÖRÜ GELDJ 

Yüksek tedrisat direktörü Bay Ce
vat diln Ankaradan şehrimize gel
miştir. Day Cevat öğleden önco yük. 
sek öğretmen okuluna giderek yeni 
yapılan inşaatı tetkllc etmiştir. Bun
dan sonra KUltUr DirektörlilğUne 

gelmiş ve öğleden sonra da Gtlzel 
San'atlar .A kademffılnde meşgul ol-

te~UltUr Bakanlığı musiki ve beden 
llıeıclYC!sl işlerine cok ehemmiyet '"er
den tedfr. Yeniden musiki ve be
ler terbiyesi müfredatında değişme- muşt.ur. 

l'aJ>acaktır. tlJ.ı·f\rı~nstTE DÜTÇJ~St 

l"on~alebeye öğretilecek şarkılar, Ünlversltenln yeni bütçesi Bakan-
llıeıt ar ve tUrlil oyunlar tesblt edil- lık tarafından tetkik edilmektedir. 

tedtr. FevkalAdc bUtceye ayrılan 2,5 mll-

ıııu~!lhassa musiki derslerinin bir yon tahsts&.tın bu yıl Üniversiteye 
eııa k ~lotiyle öğretilmesine çalı- verilmesinin knbll olmıyacağr tah-

Cıtktrr. rnln edilmektedir. Vaziyet yakında 
l.ıolll olacaktır. 

'U ŞEREF SttTUNU BEYAZlT IIAlıK PARTtStN1N 
'ere;l'terstte meydanında yapılacak 
tır01 SUtunu tein ressam Belllng MtJSAJ\fERESt 
tıııı:ı esını hazırlamaktadır. Bu stitu- Halk Pnrtlslnin Beyazıt ocağı se-
llıeıı:tfe'tkal:\de olması için itina edil- kiz mart sah günü akşamı Şehzade-

Cdlr. . ~~! başında Ferah tiyatrosunda ,;engin 

ZAM GÖRECEK 
l} J>noFESÖRLF,R 

~a l lllversıtc profesörler kadrosun
~~bı:nıden zam alacak ıırofes6rler 
ııı"e CdflmlşUr. Şimdiye kadar Ü
llıa,. rsıte kadrosundaki 125 Uraltk 
:ııa)' ıs~a Yalnız 'fıb Fakültesi Dekanı 
bıı el llretttn Ali mevcuttu. Bu yıl 

erecey<' yeniden profe!lör HA.ve 

~'4. 
~t 

t? ~ ALDEH/,Nl ISTIMLAKt 
lıhıclltı ı:ıönünde Valdehanınm istimla -
hp 1 od<tir evkaf ile belediye arasında 
lılli'I a'\ anJ<ı~nm bir kaç güne kadar da
'lt'tt c ~ ckalctince tasdf.k edilip beledi-
?~~rndcrHecektir. 

t0ttd ıa Vekaleti de istiml4k bedelini 
• crecc• . 
~rıı.da it, Vrudelıanırun Nısan ba • 
~ö :Y:kılrnaııına ba§lanacaktır. 

~ ta~~l.!. ballındaki kulübelerden Galz.. 
trlltckt 

1~da olanların yilçılmalan eona 
detti 1_ Cdır. Yakında EminönU cihetfo -

"'11.l'•b u eler de yıkılacaktır. 
l> ON SENELiK BiR YOL 

bir müsamere verecektir. 

MUsamerede Şehir Tiyatrosu ar
tistler! tarafından HÜLLECi piyesi 
temsil edilecektir. 

Bundan başka Bayan Muall~ da 
seçme şarkıları okuyacaktır. Müsa
mere, bilhassa. Beyazıt muhltl tara
fından bUyllk bir alA.ka ile karışılan
mtştır. 

POLiSTE 

MANGALA KURŞUN 
ATILIR MI? 

Katlıköyde Ku§tlilinde Karnkol ıo -
kağrnda oturan sekiz: yaşında Antranik 
sokakta bulduğu bir kurşunu almıı, eve 
gelince mangala atnuıtrr. 
Kurşun patlamış, Antranik omuzun

dan yaralanarıık hastahaneye kaldırıl • 
mrştır. 

IKt HEROtNCl 
DAHA TUTULDU 

Ça11ıkapıda §Üpheli lir vaziyette do· 
l~§an aabxk,alılardan Salih köylü ciga -
rası satarken ya'ktılanmxı, üzerinde beı 
paket heroin butunmuıtur. 

• 
1 

Sovyet Rusyada büyük roller oyni • 
yan 21 komünistin muhakemesi bütiln 
dfinyada büyilk bir amca uyandırmış -
tır. (Sağcı Troçki bloku) na iktisap et
mek ve Japonya, İngiltere, Almanya hil
kQmetleri hesabına casusluk etmekle 
ittiham olunan 21 lçi~~ şunlardır. 

Buharin, Rikof, Yogoda, Krestlnski, 
Rakovski, Roz:enzolts, lvanof, Çernof, 
Grinko, Zelenski, Besenof, İkranof, 

Yeocayef, Sarangoviç, Maksimof ve 
Kruçkof. 

M ilddeiumumi i:ddianamesinde, bu 
grubun Sovyet Rusayaya bir hücum ve 
darbe hazırlıyan düşmanlarla anlaştık -
larr, Ukrayna, Beyaz Rusya, Gürcistan, 
Ermenistan, Azerbaycan, ve Uzak Şar
kın Rus cümhuriyetleri arasmdan ayır
mak suretiyle şimdiki rejimi devirerek 
yerine kapitalist bir rejim getirilmesi 
için çalıştıkları, ve müttehimlerin Men
§ev~k. ihtilalci 60Syalist, burjua nasyo
nalist taraftan olduklarını ve Zinovi • 
yefe muhabbet besledikleri, yazılıldır. 

Troçkinin, 1926 yılındanbcri yabancı 
bir devletin ajanı olduğu, müttehimler
den bazılarının çarlık reji..-ni istedikleri, 
Kirof Küykişcf, Mr.alssim Gorg~. ve 
Menşinski,yi bu grupun öldürttüğü ve 
Doktor Levin ile Kazakof'un Goktor 
arfatile bu üç zatı zehirledikleri, bu gru
ba ıdahil bazılarının da 1918 senesinde 
Brest Litdos muahedesine aleyhtar ol
dukları için Lenin.: öldürmeğe teşebbils 
ettikleri. O vakit Stalin ve Sverdlof 
dahi öldilrülerek Buharinin tesbit ede -
ceği bir şekilde yeni hükumet lçurmağı 
ldüşündilkleri için kabahatlid.:rler. 

BUHARtN: 

ITTtHAM OLUNAN
LAR KtMLERDlR? 

Elli y"}ındadır. Tevkifinden evvel 
Izvestia gazetesinin başmuharriri idi. 
1905 yılındanberi Rus ihtilalcileri üe 
birlikte çahşmııtır. 1910 senesinde 
tevkif edilmit ise de Rusya haricine 
kaçmağa muvaffak olmu§tur. Umumi 
harp ba§langıcında Viyana'da easusluk
laı ittiham edildiğt için tsviçreye, ora -
dan İsveç, Danimarka ve Amerikaya 
gitmiş, Japonya ve Sibirya yoliylc te~
rar Rusyaya girmiştir. 

Sulh meselesinde Lenin ile anlaşa -
ınamış, Buharin, ne sulh, ne harp pren
~ib:ni müdafaa etmiştir. 

O tarihten sonra Sovyet Rusya tıi • 
yasi hayatında, komünist partisinde çok 
mühim roller oynamııcr. 

R!KOF: 

ana 
dilmişse ide Sağcılıkla ittiham olunarak ı 

tev~if olunmuştur. 

ROKOVSKt: 

1873 yılında Bulgaristanın Kotel ka
sabasında doğmuştur. Bulgaristanda 
gazetecilik ederek (Napret) "lleri,, ga
zetesini çıkarmıştır. Meşhur Bulgar ko
mitcc.~si Rakofskinin oğludur. Sosyruist 
olmuş, İsviçre ve Romanyada çahşmış
tir. Sovyet Rusyanın Londra elçiliğine 
~dare etmiştir. 

Rfkt Bu1ıari 

Troçki taraftarlığiyle ittiham edil • 
miş, h\r aralık affedilmişse de, bu defa 
tekrar mahkeme karşısına ~il~arılmıştır. 

ROZENGOLTS: 
En eski Bolşeviklerden biri olup 

1889 senesinde doğmuş, Yooudidir. 
Rus ihtilalin!de büyük rol oynamıştır. 
Sovyet Rusyanın Londra elçiliği mü • 
şavirl.iğinde bulunmuştur. 

Tevkifinden evvel ticaret komiserli • 
ğini idare ediyordu. 

iVANOF: 

Tevkifinden evvel Sovyet Rusya a • 
ğaç sanayii komiserl idi. Ağaç sanayiin
de sabotaj yaptığt için ikıi muavini ile 
birlikte tevk;if olunmuştur. 

ÇERNOF: 

1937 senesine kaidar Sovyet Rusya -
nın ziraat kom.\serliğini idare ediyor -
du. Troçki taraftan olmakla müttehcm
dim. 

GRINKO: 

1937 6enesi ilkbaharına kadar Sovyet 
Rusya maliyesini idare ediyordu. Grin· 
ko'yu bu vazifeden uzaklaştıran zat, 
Çnbaıidır ki (Provda) gazetesinde yaz
dığı makalelerde Grinko'yu itham et -
miş ve tev'J9fine tebep olmuştur. 

ZELEMSKt: 

Kanunuesasiyi hazırlıyan komisyon 
azasından idi. Uzun yıllar komünist 
partisinin sekreterliğini yapmı§tır. 

HOCAYEF: 

1896 yılında Buharada doğan bu zat 
Özbek Türkler.lndendir. Eski Buhara 

• 
ernirine karşı büyUk bir suikast hazır
lamış. Fakat idama mah~m edilmiştir. 
özbekistmdan kaçmıştır. 1921 sene· 
sinde komünist pzatisine ginrlştir. Öz
bekistan hükQmetinin başkanı idi. 

DOKTOR KAZAKOF: 

Maksim Gorgiyi zehirlemekle müt
teb.:.ni olup Bulgaristarun blimiye şeh
rinde doğmuş bir Bulgardır. Dahili has
talıklar mütehassısı idi. 

iple adam 
boğanıar 

Dön muhakemeye 
devam edildi 

Geçen sene bir gece yamı Tophane
deki dükkanlarında arkadaşları Abdul
lahı sarhoş ettı~en sonra, boğazına 

ip geçirerek öldüren, fırıncı Ömer ve 
arkadaşı Bekirin ağırce:ada duruşmala
rına ldevam olunmu§tur. 

Kuruçayda bulunan şahit Monşer 

Mehmed~ istinabe yoliyle oonan ifa -
desi okunmuştur. Monşer Mehmet ifa
desinde: 

- öldürillen Abdullalu 15 senclden
beri tanmm; bana bir gün Kuruçaylda 
Htılil isminde birini rakı masasında bo
ğarak öldürdüğilnil ve kansını boğarak 
kaçtığını lif ar<lSında söylemişti, diyor

du. 
Bundan &0nra suçlu Ömerin vermği 

istilda okundu, Ömer istidasında mah -
kemeye cinayeti tasarlıyara~ işlemek 

suçundan idam talebiyle geldiğini an -

cak, Abdullah o gece dükkıina gelerek 
kendisinden bara; istediğini ve arad& 
çıkan patıxidıyı müteakip neticeyi bil • 
mediğini söylüyor; ve Bekir ise bu es
nada uyuyordu. Onun hiç bir suçu 
yoktur,, diyordu. 

Mahkeme, müdafaa §ahitlerinin d.~n
lenmesi için baş~ bir güne kalmıştır. 

KONFERANSLAR: 

KIŞ SPORLARINA DAtR 
KONFERANS 

Be§~§ Halkevinlde temsil ve kon
feranslar devam etmektedir. Yann ak
şam Kültür direktörlüğilnden Muvaf • 
fak Uyanık tartı!ından kı~ sporları hak
kında projeksiyonlu bir konferans; 
konferam.tan sonra Gösterit kolu tara· 
fından bir tem&~t verilece~r. 

:tlcl ll~CRAt\11 HAZIRLANDI 

•cııclj~e fen heyeti tarafından on 
l:i~ Pro rr Yol programı huırlanmı§trr. 
~'lonJ::ınıa yapılacak yollara bir 

t>rog r~~ para gidecektir. 

Bunfdan ba§ka sabıkalılardan esrar , 
satıcı Tayyar da bir takını amelelere 
esrar sat~ken yakaJanmıı, üzerinde 
yirmi be§ paket esrar bulunmuıtur. 

1881 yılında ldoğmuştur. Uzun yıllar 
Rus komünist partisinin başında bulu-

nanlardan birisidir. Çarlık zamanında Troçkı·' 01• 0 og\J lu 
g.:.zli çalışan ihtilalcilerden idi. Lenin, 
bu zatı kendi halefi olarak tayin etmiş-

~elle v tam bıttikten sonra daimt encil
diktcrı e §ehir mecl..:.Sine verilecek, tas
tir, te~tilıjten sonra tatbik edilecek-

KEPENGE ÇARPAN OTOBUS -
Şoför Hayrinin idaresindeki 3415 nu. 
maralı Fatih - Şişli otobUsü evvelki ge
ce iş Bankası önünden Beyanda doğ
ru giderk,en köşe baJındaki Cemil Şe
kercinı'.n dü'k)c~nının kepengine çarp • 
mıı, kepenk kırılmış, otobüsün de ön 
tamponu ve bir lbtiği parçalanmııtır. 
Nüfusça bir z")'iat olmamıştır. 

ti. Lenin öldilkten sonra Mor.kovahü, - Ölümünden ÜÇ gün evvel 
kumetinin şefi olmuştur. G [ M .,, h "'d • • h kk .J 
- 1928 yılmlda Sağcılığından dolayı bu enera l er a ısesı a ınua 

lıu~l'Et l<ONDOKTöRLERt 

:c kar: ot~ı kondoktörlcrinin tescili
) il ~ltırıi Verılırıi~tir. Bu gibiler hakkın
~Pılaca:et ıtıüdürlüğünce tahki.kat 

mevkiden uzaklaştınlmıştır. Fa~t son- d • · ? 
ra. nedzcnet getirerek sağcılıktan vaz - ne l g ordu • 
geçmişti. 1936 yılında posta telgraf Pariste, eski Rus Generallerinden ...... -..--.,---.....,.-."~.-,-....,.., .... _,,~~-.• ..,....._,~~ .... 
komiseri olmuştur. Bu vazifede bulu • Millerin kaçırılması hadisesi, adli 

- Veri}' sonra kendilerine birer ve-
ccektir 

>rt • 
~FERR~-:-o

.. ~ 
.~chritni l'IRAN ELÇiMiZ 
~ n. 'Pu Zde bulunan yeni Tiran erçi
~la:ı Cc at liulur.~ ve i'Jsinci k!tibi B. 
~le il7:cre~t, Yeni vazifelerine b.ı~la • 

tclctt eld <ızarteai günü Arnavutluğa 
cccklerdir. 

TABANCA ATEŞ ALINCA - Sir
kecide Kavala oteli 6ahi.bi Mehmet ev
velki gece sarhoı olmuş, odasmda so • 
yunurken tabancası ateş almış, dizle -
rinden ağır surette yaralanarak hıı:;ta -
haneye kaldmlnuştır. _ ,,_ 

nurken sahtekarlığı tutulmuş, 0 da tahkikat ve muhakeme neticesinde yeni 
müthiş bir ayyil§ olmuştur. ve heyecanlı bir safhaya girmiştir: 

YAGODA: Fransız Adlıyes.:.Oin aldığı neticeye 
1891 senesinde ldoğmuştur. Tevkifin- göre, beya: Rı.:s ~ı::nc:-alir.i, ~cvyc'..!edn 

den evvel 1937 yılında posta, telgraf Gpeu gizli teşkilatına mensup olan di-
komiseri bulunuyorldu. Bundan evvel, ğer Beyaz Rus general: Skoblin kaçır • 
gizli devlet emniyet teşkilatmrn başın- mıştır. Sonra kendisi ide ortadan kay • 
da idi. Bu vazifeden ayrıhşt Kirof'un bolmuştur. Bugün, Skoblinin ~ansı, 
katillerini meydana çıkar~adığından zamanının meşhur bir artisti olan Ple· 

COCE SIMONUN dolayı olmu§tur. Ejof, Kirofun öldilrill· viçkaya'da, casusluk suçu ile, mahke-
MUHAK.El\U:Sl mesi için hazırlanan g.~z1i teş~ilatı mey- meye verilmiş bulunuyor. 

Şile Orman memurlarından Hayr.: _ ldana çıkarını§ ve Yagoda sahtek!rlıkla Diğer taraftan, bir kaç gün evvel, 
A.. lSVEÇtN yi t.ab._-ınca ile yaralıyan Cüce Simonun da ittiham olunarak tevkif edilmiştir. Troçkinin oğlu da Paristc esrarengiz 

t% 
1
'"csin 'NKARA ELÇlSI muhakemesine dün sabah Beyoğlu i _ KRESTtNSKİ: bir surette öldü. KendisiO.:n ecclile de-

tn:ltavaya A.~kara elçi.si B. Vinter kinci sulh ceza mahkemerıiıde devam 1883 yılındn doğ- ğil de, bir tıuikar.t neticesinde öldüğü 
~ h11ra tayın olunduğundan Reisi- ec.Hmi•tir. , muştur. Bu ad:ı::n ide ihtimal dahilinde görülüyor. 

trc b· \'edanaı:n • • · :s 'ki · d b. .. lı.ı.,.,,. ır ;ı_, •. esını takdım etmek D H · ·· ·· b' · da Komünist par - Bu ı hadıse ar~sın a ır munase • .,.. ""' avacı ayn, curmun ır cınayct 

\> :~ltttr. gunc kadar Ankarada bu- mahiyetinde olduğunu, mahkemenin tisinin en csld li - bet olacağı da hatıra gelmektedir. 
Jqı~ l'iıte is\>c . bu davayı rüyete salAhiyeti olmadığını derlerinden biridir. Fransızç-a Jurnal gazetesi de bu hu-

llııtcrrı ta ~ın . M_oskova elçisi B. söyliyerek evrakın sal!hiyetli mahke _ Sovyetler LJctidarı susta, Troçkin.~n oğlunun, ölümünden 
l ıYin cdılınıştir. meye verilmesini istemi;tir. aldıkları zaman, Uç gün evvel, bulunduğu beyanatı nak-
4.ÇJ"N t\1uilt&. iŞLERi Zabrta memurlarından biri ~bit 0 • Rusya r.ıaliyesini lediyor. Troçkinin oğlu demiş 1,.i: 

lırırı~U~e '1 k :E:liASSIS GELiYOR larak dinlenmiş, neticede Hayrinin is • bu zat zat idare et- "Miller meselesinde anlaşılmıyacak 
"'·""' l'a e .aletinde · · 1 · · t' 1921 1ı b' k G l' .,.,,ı. · t ' - .. ·o.ıp Ptırıı ıcra ış en etra - teği kabul edilmemiştir. Muhakeme mış ır. yı n· ır şey yo . enera ın ~sıye ı goz o-
ı._tlld"ı bir an tetkikler 60nunda Av- da Rusyanın Ber - nünde tutulunca böyle bir suikoote uğ-~ •t mu başka bir güne kalrru~tır. t,.,,1 '°Crilrniıti tehaasıs getirtilmesine ramasına ihtimal verilemez. Yalnız: bir 
ıSSrcnırı » • tır. Mütehams bu ayın 11 inci günü sebep dü§ünülebil.:r: Kendilerini meın-c.Urfb ü · 

~~~~~·::.n~ıv~e~nı~i:!t!es~i~p~r!lof~e~s~8!1r·J~'~eth!!:n:!·m~iz!;d:..e-.h-•.ılıın.:ı--Wc-•v•e-b•u•rad_a_.c~a~-J.ı1i1Mıliıııııliıl• .. llilmı.iı•illıııılııı•llll•••nıulnlcltlmliİyle•nblinl·lsilnldlc•nklulrtu•lluİpİylelnl·n·c 
1 ile Dıukavele ya ı caktır. 

Kaybolan Generalin kansı ile generali 
1oaçtran S1wbZin'i1ı karısı Plcv~kaya. 

bir şeyi de Sovyetlerden batka kim is
tiyebilir? 

''Moskovadakiler General Millerin 
yerine get.:rece~eri adamı evvellden 
hazırlamışlardı. Bu, onların istediği gi• 
bi birisi idi: General Skoblin, bu suret· 
le ,düşmanlarının mühim bir kısmının 
faaliyetini kontrol edebilecekti. 

"Programlanrun bu ikinci kısmı, ya. 
ni, Millerin yerine Skoblinin geçirilme
si tahakkuk edecekti. Fakat general 
Miller, ~endisine verilen o m~um ran
ıdevilye :\derken, Skoblini itham eden 
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- Evet efendim. 
György dizlerinin üzerine bir kitap 

almış, sayfalarını ~virip duruyordu. 
Paula masanın btı§Ina oturmu~. resim 
yapıyordu. Birdenbire: 

- Çok iyi olur! dedi ve başını kal-
dırdı . 

Babası hayretle: 
- Ne çek iyi olur? dlye fJO?'du. 
- Klaranm yine ev işlerine bakma-

sr. 
Bunu öyle büyük bir adam ciddiye

tiyle söylemi§U ki babasının yüzünde 
hafif bir gillümseme belirdi. 

- Sııhl ıni söylüyorsun, yr.vrum; 
dedi. Niçin çok iyi olur bakaYlm? 

Çocuk: 
- Klara çok mahirdir de ondan • ;iiye cevap verdi. 
Annelerinin öldUğU gUndenberi evde 

kimse gUlmemi§ti; çocuğun bu sözü 
üzerine gevrek, gür.el bir kahkaha 
koptu: Klara gülmüştü. 

- Görüyor musunuz, bay, diyordu. 
Garllyor musunuz ne kadar Jtimadla.
lrmı kazrı mı§mı çocukların! 

Bu suretle, Klara ev i~lerini idare
ye devam etti. Annelerinin gördilğil 

bütün işleri fu.erine almıştı, her §CY 
eskisi gibi olsun diye büyük bir dik -
kat sarfediyordu. Her şey de yolunda 
gidiyordu: Hizmetçilerin ikisi de ycn.i 
vaziyeti derhal kabul ettiler. Fakat iş 
Kataline gelince biraz mü§kil~t çıktı: 
Aylarca hesaplan babalarmda.n ba~ka 
sfyle görmemekte ısrar etti o. Defter
leri, faturalruı ona. veriyor, her gUn 
yaptığı en ufak mn.s:raflara varıncaya 
kadar bUtün hesabı ona bildiriyordu. 
Babaları onu Klara ile beraber bir iş 
yapmağa gönderdiği zaman canı sıkı
larak söyleniyordu. 

Katalin küçük György ve Paula 
"baylara,, karııı çok nazik hareket edf. 
yordu, fakat Klaraya karşı hiç bir ne 
za.ket kelimesi kullanmayordu. Müte
madiyen, belki bir sene, hep söylenip 
durdu: rahmetli anneciklerinin yerine 
ev içinde hfiltimiyetl bu serseri kadına 
vermişlerdi, bay da onun her istediği
;ni ynpmasına müsaade ediyordu. Bu 
!kadın onlar gibi hizmetçilerden pek 
füstiln bir şey değildi nlhrı.yet. Klara 
ihbçr kadının birçok fena sözleriyle 
jlmrşılaşmışh ama, hiç aldırış etme -
~ti. Her şeyin eski nizamında. de -
ıvam etmesi 18.nmdı; bu nizamın da 
Katalin'e ihtiyacı vardı. Evin idaresi
ni bozmak doğru olmazdı; a.rasıra 

bazı değişiklikler olmakla beraber, 
bu idare iyi bir 6()kilde gidiyordu. Hiç 
olmazsa bu gUn için öyle., .. Her &eY 
mUkemmel yapılıyordu. Pastalara di· 
yecek yoktu; mutba.k takmtları fev • 
kalade temiz yıkanıp kaldmlıyordu; 
Çocuklar daima teınizpaktı; bal>alan
nm on be§ scnedenbe.ri adet edindiği 
hlç. bi?§ey eksik değı1di. 

Klara daima güler yüzlü idi; sura
hm astığı hıç görülmez.di. Kendisine 
:verilen mevkiden hiç §imarmamı.stı. 

'Yine eski.si gibi sabahın saat yedisin
de ayakta idi. Her eeyle uğraşacak va
kit bulabiliyor, her şeye bakıyor, her 
şeye tahammül ediyordu. Paula'ya öğ
lleden sonraları masal söylediği saat 
ibir dakika eaşmanuştı. Her gece de, 
yine eskisi gibi, Paul&'ya Allah rahat
lık versin, cliyip gidiyordu. 

Evet ya. .. insan bazan annemiz öle
li daha yeni, yatak odasında (şimdi 
orda. kimse Yok) yatak daha o bUyük 
örtü ile örtülU duruyor, komodinin üs
tUnde annemiz öldüğü dakikada. dur
aunılan saat var diye dliBfuımek bile 
:istemiyor ... Bütün bunlar ve daha bir
çok teferruat bazan insanın aklma bi-
1~ cYC]1""iyor. 

"'~w O ••ıı 4Q'\,:.. 1 
"'r>\\'t.\l \te1\-•~ar arnmra aklma. gelme--

ı;,e \t\S~ aetW dini mesut sayabilecek. 
~· ~,)t k düzenlik vn.r, sUkünet 

.ra.-C, ~~t'(\e var ve biltün bu aile sa
JJ,rtO~ ~'O. tınlayan biri var: KJa.ra. 
~e? ~yorlar, hepsi r•ıı yan -

~-

larken, IOn.ra gelip yaruba§ına oturur
sa. ve çaldıklarını dinlerse haz duyu
yor. O silkutiğ György mektepte ya
hut kanservatuvarda olup bitenleri 
ona anlatmaktan r.evk alıyor. Es
kiden kimseye itimat etmiyen György 
ca.nmı sıkan bir §CY oldu mu derdini 
ona d8ltüyor. 

Ye babaları? Ak§amla.n sofra ba. -
şmda Kla.ra. ile bir saa.t kadar konu
§abilmek fçin mahsus vakrt gcçirt.l -
yor. Klıı.ro da, hakkında. gösterilen bu 
al~ka.yı memnuniyet ve iftiharla kar· 
şılayor. 

Babaları ona: 
"- Badi, Klara, çocuklar artık git

sinler yatsınlar. Ev isleri onları ala
kadar etmez. Getir bakayım şu hesap
ları" , dediği zaman KJara mıuıraf 
defterlerini getirmeğe gidiyor. 

Ya Paula; gayet tabii; Klarayr se
viyor. 

(Deva.mı uar) 

Hububat stan
dardizasyonu 
En mühim ihraç maddelerimimen 

olan fındık, yumurta ve palamutun 
standarlze edilmesinden sonra hubu -
batımızın d& standarize edilmesine hU
kQmetimizce karar verildiğin.~ yazmış -
tık. 

Dlin İktisat Vekaleti tarafından bir 
müddettenberi devam eden çalışma -
!ardan sonra baz.ırlanan hububat stan
darizasyon nizzımnamesinin avan pro -
jesi şehrimiz t.~caret ve sanayi odasına, 
Türkofise ve za11ire borsm:ına gönlde -

rilmiştir. 

İktisat Vekaleti bu projenin tatbika
nnda müşkilAta uğranıp uğranmıyaca -
ğını, hangi mz.:ldelerin bugün hububat 
vaziyet:mize göre uyğun olup olmadı -
ğını sorduğu için bu hususta bir karar 
ittihaz edip rapor hazırlama~ üzere bir 
komisyon teşkil edilmesine karar veril
mi~tir. 

Komisyona, 'lr.cnret odası nanıma 

Galip Bahtiyar, Zııbire borıası ~ 
Borsa komiseri Feridun Manyas, ve u
umumt katip Akif ile kontrolör dairesi 
raportörlerinden Bay Salih Zeki ve 
Nasib Aktamur, tştirak edecektir. 

Bundan başka ~omisyona icap ettiği 
takdirde Zahire borsası erkanı ve aıa -
kadar hububat tüccarları da ldavet edi
leceklerdir. 

Komisyon ilk toplantısını Pazartesi 
günU yapacaktır. 

'feşekkür 
Refikamın hastalığım uzun b~r za -

mandanberi tedavi eden Tıp Fakilltcsi 
Nisaiye Profesörü gilzide do'k;torlan -
ımzdan Bay Tevfik Kazancıgil ile Ha· 
seki hastahıınesi sertabibi Bay Nazmi
ye, hastahanenin ldoğum ve kadtn bas
talıklan asistanlarından Bay Saip Döl
bak üe Bay Sedat Belger, Başebe Ba
yan iffet Doğurt~--ına gösterdikleri ynr
dım ve kolaylıklardan dolayı alenen te
şekkürü bir borç biliyorum. 

YEKTA RAGIP öNEN 

p -
PAZARTESi 

akş3mı 

SAKARYA' da 
SHIRLEY 1EMPLE 
Vıctor Mclaglen 

Nazar 
Boncuğu 

( Kısa haherıer ) l~W .. _ -~ 
•Çorlu. Edlrn• yoln üzorlndo f<el bir ~41:::~~ • 

knm)'On knzası olmuştur. Şoför Sevkinin 
idare~fndcki (Çorlu - 16) kamyonu Selim- LJ /k •• b •• "'l 
paşa köyfi civarındaki köprOden suya )-U· na l cesur, gur uz ve sag am 
varlıınmışlır. Yolcularıfan Halil ve AU kozu 

b . k .. .. .. 
yon nltınd:ı kalmış, Holil ölmüş, Ali de a- Z7 oyumuz 
Aır ıurette yaralanmıştır. 

Cani l\Iııstafıı adlı bir delikanlıdır. 22 G • • • • 
yaşındn evli Ümmiye tutulmuı, sevgisine u rn e n u s 
ıııukalıele s5remeylnee de dağda rastlaya-
rnk başına tnhta ile vura vura öldilnnOş. 
tür. So~ukkanh ·alil bundan sonra ı.avalh 
kadının cesedini yakmıştır. Katil yakalan
mıştır. 

• Hamıı1lar Cemiyeti EmlnlSnO Halkevln_ 
de bir toplantı yapmış, toplantıda hamal 
mevcudunun iki bin l>eş yüıden iki bin~ 
düşlügü, Hamallar Cemiyeti adının Yük
çfiJer Kurumu'na tcbdiJi ve fhtiyıır hnmal
larn muavenet edilmesi l~leri konuşulmuş
tur. 

• Türkiy.- Cumhuriyet Mcrkeı B:ınkası 
Umum Müdürü B. Sclnhııttin Çam, ıevvelkl 
Jt!in J.ondraya hareket etmiştir. iş Bankası 
Müdürfi Muıımroer Eriş ve Etibnnk Mildil· 
rü İlhami Pamir de Londrada bulunmak
tadır. 

Il. Scltıh:ıltin Çam, lngfltercde lnglllz 
devlet b:ınkası müdürü Mister Mnqtagu ile 
Riirü~ecektlr. Fakat bu zl)·arel ik'i d.n·Jet 
bnrık m~C: " rJerlnfn tanışmasından b:ışka 

bir heder 1:ütı::ı::ncktcdir. 
• Denizli mebusu B. Mazhar Müfit tara

fından hazırlnnıın, buhran, mOvazene ver
gilerinde 1·apılocak ıeozilAta oil kanun lA
yihnsı dün BOyük Millet Meclisine verll
mfştir. 

• Üçüncü umumt mfifelliş B. Tahsin 
Uzcr'e Poristo Profesör Gosset tnrnrından 
yapılan ıımellynt mm1affakıyctle netlcelen
ml§tfr. Dellerll müteıli~imfzln cabuk iyi
leşmesini dllariz. 

iKTiSADi MAHAFIWE 

HAYAT PAHALILIGULE MtlCADE
LE iÇiN GELEN PROFESöR 

Hayat ptıhablığına karııı memleketi
mizde açılmış mücaitleleye ehemmiyetle 
devam olunma1'tadır. 

Hayatı ucuzlatmak için ne gibi ted
birler almak Hizmı geldiği etrafında 

bilgisinden istifade edilmek üzere İs -

viçre!den memleketimize davet edilen 
Profesör Lorens de tetkiklerine başla -
mıştır. 

Profesör i§i büyük bir dikkatle ve 
geni,!! mikyasta olmak üzere tutmuş ol
duğundan neticesi biraz geç almacal<j -
tlr. 

SE.KtZ AYDA NE KADAR 
TOTON iHRAÇ ETTiK? 

Yapılan lir istatistiğe göre; 8 ay i
çinde memleketimizden ihraç edilen tü
tün miktan 70,032,368 kilodur. Bunun 
939,38,264 kilosu E"e mıntak.asma ait
tir. 
Eğe tütünlerinin sabş f'ıatlerinin va

sc:.tisi 65 kuruştur. Bu mUddet cçinde 
Karadeniz: mıntakasında 16,359.217 ki
lo tütün satılmıştır. 

Bu miktarın 9,578,806 kilosu Sam -
sundan 3,821,103 kilosu Toyttan, 2 
milyon 379,324 kilosu Trabzon, 554,612 
Artvin mmtakasma aittir. 

iNHiSARLAR UMUM MODO -
RONON LONDRA TETKlKLERt 
Londraya gtbniı olan tnhiıı"rlar ida

resi umum mü'dürü Mitbat Genel bu a
yın sonunda şehrimize dönecektir. 

Bay Mithat Genel tütün ihracatımı -
zm artması için tiltün Limited tirkcti
nin İngiliz: ffrmalariyle mühim temaa -
laır yapmış, baı:ı esaslar üzerinde anla~ 
Dll}tir. 

Bundan başka Londrada fnhisarlann 
bir şube açmasr lda a~ğr yukan brar.. 
la§tmlmış gibidir. 

PARA BORSASIDA 
İstanbul borsz.w:unın Ankaraya nakli 

için bir müddettenbcri devam eden ça • 
lrşmalar sona ermiş bulunmalr;tadır. 

Son olarak Borsa acenta lirliği pazar
tesi günü bir toplantı daha yapacak • 
tır. 

BORSADA 
DONKO MUAMELELER 

Dün bors;):la muameleler yine dur -
gun geçmiıttir. Birinci tertip Türk bor
cu tahvilleri üzerinde hiç lir muamele 
olıruımIJ, ikinci tertip Türk borcu tah
villeri 1925 ten muamele görmüştür. 

Bundan başka Sivas - Er.runım, A -
nadolu Demiryolu, Ergani tahvilleri 
ile hemen her gUn muamele görmekte 
olan An;lan Çimento tahvilleri üzerine 
de dün muamele kaydedilmemiı, bir In
giliz lirasına Merkez bankası tarafm -
dan 630 kuruş t~bit edilmiıtir. 

Londra borsasından İstanbul borsa -
ama gönderilen telgraflarda bir İngiliz 
lirasının 153,84 franktan muamele gör
düğünü, doların 50170 ten satıldığı ve 
Unitürke 365 kuruJ lmmet ~abit ddil-

Gümenils, (Huausi) - Çok nefis ve 
kokulu tütünlerile tanılan Bafra ilçeS.:
nin, Kara1deniz:in coşkun sahillerinde 
kurulmuı olt.ın, Gilmenlis köyü uzaktan 
kUç~ bir gehri andırabilmektedir. Sa
hile yakın düz bir cadde üzerinde iki 
taraflı yüz yirmi ev csıralantnl§tır. Ge
nel tıüfu• 1300 ve hane meveudu 180 
dir. \ 

''Güney., yönündeki. arazi anzaWır. 
Tabiatin ye§illikleriyle aUslenen tepe -
ler birbirini aşarak yükselmiştir. 

GUmenUa'ün (Kozköy) ve (Küplü -
ağz:ı) mahalleleri bu tepeler üzerinde 
bulunmaktadır. Denizden bakılınca 

bunlar da Gümenüaün. serpiıtirilmiş 

mahalleleri h:Ssini vermektedir. 
Köyiln kUltür bayatı da, ço~ eskidir. 

1901 de halkın yardımile bir okul ya -
pılıruş ve öğretmenleri yine halk tara
fmdan temin edilmiştir. 

Köyiln bugünkü varlığında mühim 
bir rolü bulunan bu <lkulun bir çok isti
haleler geçirdiği ve \i.r zamanlar (Rüş
tilye) tedrisatı dahi gördüğü bilcliril -
mektcdir. 

Şimdi harap bir halde bulunan okul, 
binasının yenisinin yapılmasına çalışıl
maktadır. Köyün ortasında ve mc.rnza
rası güzel bir yerinde yeni okul JXna
sının in§asına baglanacaktır. Hark; tah
eilin ehemmiyetini idrak etmiştir. 

Köy halla çok çalışkan cesur ve mi
safirperverliği ile tanınmıştır. Köyde a
sıl geçim menb<:n tütündür. Nefaset itl
beriyle Gilmenüs tütünleri Alaçamın 

birinci mmt2kasına dahildir. Son yıl -
larda tütün iyi para ettiğinden işini bi
lenler geçimin.~ yoluna koyabilmişler -
dir. 

Bafra köylerinin hiç birine nasip ol
mıyan umran eserlerinden sayılmağa 

layik 7 - 8 metre genişliğinde munta
zam kaldmrru mevcuttur. Köyün üütün 
evleri ve gargısı bu güzel cadde üzerin
de bulunuyor. 

Çarşıda berberinden, manifaturacısı -
na kaldar, fınnlan, lxı'19tal dükk~nlan 

vnrdır. GUmenüs pau:ırı cuma günleri 

.,,,,, 
Uzel biç1ci dılci§ yurdu. talebeıert 
bir kısmı öğretmcn'/miyle bir a~ 

Samsunda 
Çok çaJışkan bir 

•• muessese 
Sa.nurun, (Hususi) - Telmik JtsdJI' 

terziliğini Samsun ve muhitine ya~ 
U.zel biçki yurdunun vücude getirdi 
ği ~ler cidden takdire laYlk bir ~ 
cededir. Yurdun sayın di.rektö .. ii g fJ 
ye Uzel ço!: çalışmakta ve yurd8 

vam edenlerin muvaff aldyetle dipl~ 
alarak çıka.bilmelerini temine ~ 
derecede dikkat ve itina. gösternleıct" 
dir 
~ yurdun Direktörü Ha.diye tJ; 
ile yurda devam edenlerden bir 'I.~ 
yurdun önünde göstermektedir.~ 

yapılmakta ve Adeta bir panayır ııa 
almaktadır. ~ 

Köyiln aıhht durumu nonn.aldir. fi , 
la ekseriyetle sıhhatli, çocuklan ~ 
bUz:dür. İyi havasıru ve 6uyunu b 

6 
sebep olarak göstcnnek ieilp eder. 1' ~ 
de çocuk ölün:ı.ünün pek az o~ofıJ1' 
memnuniyetle öğrendim. p,!, 

M. EMlN COŞKUNDt 

Taşovada tütün piya ası 
Avusturo - Türk tütün şirketi 

milbayayaa girdi 
Erbatı., (Hususi) - Taşova tütün 

piyasa.sının baf}ladığım ve inhisarlar 
idaresinin Erbaaya. girdiğini evvelki 
mektubumda bildinnl§tim . 

Bu defa mmtakamızm başta gelen 
alıcılarından Avustro-Tilrk şirketi de 
merkez.e bağlı Danna köyilnden g~ 
len beş senelik bir mahsulün Uç den
gini alınış, bir dengini kırk, bir den
gini on üç kuruştan almak suretiyle 
ilk mübayaasm.ı yapmıştır. 
Diğer alıcı firmaların da. yakında 

piyasaya girecekleri anla5ılmakta.dır; 
yeni tütUn satışları Niksar, Tokat böl
gelerinde de yakında 00.şlayaca.ktır. 

inhisarlar idaresi geçen seneden 
satııniayıp Er~ Niksar, Tokat a,m. 

barlarındaki stok tütünleri de müna - ı 
sip fiyatlarla milbayaa etmeğe ~ 
ml§tır. 

Gilındelik Po~ta Servisi Başladı 

Erbaa, (Husu.s1) - Erbaa posta -
sının tirenden faydalanması için ya -
pılan çalışmalar müsbet bir sonuç ver
di. Erbaa ile LMik arasında l mart
tan itibaren gündelik posta. senisi 
başladı; ka t•ı ihale 138 liraya M usta
fa. Tuna, Rif a.t Çavuş, Yunus Karrui~ 

niz üzerine yapıldı ve P. T. T. U. Md. 
tasdikinden geçti. Yeniden ihdas olu
nan bu servisin halk ve ticaret erbabı 
lehine kaydedilecek birçok hususiyet
leri olmakla beraber İstanbul gaze~ 
lerini de her gün okumak imkanını el
de etmi§ olacağız. Çok yerinde olan bu 
servisin ihdasına P. T. T. merkez §Cfi 
Ka.mn Yıldızın hem idare hem de halk 
lehine yaptığı bu başarıdan dolaYl tak
dir etmcği bir borç bilirim. 

,,. ıı.rı .(. a..ı 

Kısa memleket haberJf'fj .,, 
KONYA - Siddetll sonııkların d~r.cıtl' 

yiizilnden şehrimue odun gelmctnelt ~ 
Bu yüzden odun fiyatları 60 parad•11 

paraya kadar yükselmiştir. 'I 
• Konya vakıflar mlidürlüğiinde rJ:;, 

vakınnr müdürü Rnhmi Oıdernir 
edilmiştir. }.P; 

lZMfR - Lisesi talebesinden AlP r ,ı• 
ve Cazımın evlerini tarkederek fi,.. e'~ 
mcleri znbıtnca ehemmiyetle t.akiP r'~ 
mektedir. Dir kadın, zabıtaya bas"'1 ~;,ti' 
Cazım ve Alp Aslanla birlikte oAld 1 ' 
nin de kaçtığını ihb~r etmi~ ttıkib111 f# 
temlşllr. İşin takibine m~ur ed~le~fJd" 
niyet Al5oncak merkezi bazı ş.'lh11 
lerine müracnat etmiştir. .A 

be~ 
KO~YA - Türk spor kurumu ı:ıaıse c,eıP 
gecen akşam voli ve pnrU başkanı g6# 
Bardııl: cının riyasetinde toptnoınıŞ! tır· 
meler geç vakte kadnr devam eırııı$ ~ 

Toplantıila genel mcrkeıden geJefl ~J,ı' 
ler okunmuş ve bunlar ilgili aJ-11 

havale edilmiştir. (il' 
G nel merkezce tasdik edilen bil~f~ ~ 

r inde de durulmuş, fasıllarda -475 r'(1' 
d;ır münakale l'tlpılarak c; .şitli rnssııt~ 
tahsb edilmiş ve tasdik irin genel 

ze gönderilmlştlr. rfl"'" 
1ZMtR - Dcnizbank ummn nıOd~ptı !; 

Yu.sur Ziya Oniş'In tavsiyetd oıe ff~'J 
mirde de, lstanbuldn olduğu gfb~ t, 
seyahat eden memurlara yüzde S 
yopıJmı~tır. 

O üiye MütehasUtı -

Dr. Hüseyin Usrll~ f' 
Laleli Lfttu fapartırnımı 4. 
kadar Telefon 22459. 



Makdonaltın kızı 
bir bina ressamı ile evlendi 

Nikah töreninde şahitlerden 
başka kimse bulunmadı 

dr:eçen Şubatın 28 inci gUnU Lon- J 
ttı rıın elnını kısmında Hampstcad 

cntne bJr lt memurluğuna nlkAh fçln 

kimse bulunmamıştır. Bunun sebebi 
de nlk~h töreninin duyulması ve ga
zetelere aksederek bUyilk blr halk 
kalabalığının toplanması korkusu
dur. 

ORSA 
._ ___ 4 .3 • 938 

llhalarmda rıtcm 11anıt11 ....,, --. 
ftado muamele SÖrmlerdlr, Bp9remteı 

IAAS ll do 11.ıiPıuua •lll tl,pUanı ur· 
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• nıuıımot 

82-
68.160 

- -

/~-KURUN ti - MART - '1038 

Bu haftanın futbol 
maçları C\tt 12 ile bir erkek iki nişanlı milra

lrıcıı etnıtc:ıur. Bunlardan blrl eskl 
ldJ d" Başveklll Mnkdonald'ın kızı 
~, ·bt enç erkek ise Bay Rtçlaz ismtn-

Yakm bir zamanda. ikl gencin ev
lenme t6renlerl resmen kutlanacak
tır. 

1---- Ç E K. L E R ___ .. , 
Şeref stadında Galatasaray - Topkapı, (jiJ.;. 

neş - Beylerbeyi ştlt mUsabakası 
t bina ressamı idi. 

~lk 
''ll lh munmelesl yapıldı ve iki 
tı ı: kolkola olduklan halde neşe 
rı11111Jet&ret içinde evlenme memuru-

Ya.nındıı.n çıkıp glttl. 
llay 

ıını an Mak<!onald lngilterenfn ta-
lııg~:ş stınalnrındnndır. Malcdonald 
~'kd 2 l3asveklll iken kızı Bayan 
htr 0nnıd babasının yanından hfç 
ba, "akıt nynlmamışt1r. lngUterenln 
lerı ':hıet dairesine gelen zlyaretçi
•t k abuı etmek için babasına husu
llıı ... aleın nıUdUrlUğtl vazifesini yap.. 

v•tr T 
~'- · OPlnntılarda dntma yanında 

lltete h 
ıı111d r lzmetl görmtıştnr. 'Makdo-
~llıı eenebı bir memlekete konfe
\1.. 1cın gittiği zamanlar da gene 

"lttı "!! >an 1tf anında taşımıştır. HUlAsa Ba-
~llnt akdonald eski Ingflfz başve
başlc ı:ı. hueust kalem mtldUrinğUnden 
ltt6 : hususf müşaviri de olmuştur. 
tetı.ı u tarzdaki faaliyetiyle fngllte
•a,.6tt1 ııtrası hayatında oynadığı rol 
l11~cı~ llde Bnyan Mnkdonald mem
llı.-.1 :ın belli başlı to.nınmış bir st-

allne girmiştir. 
Orııı 

leıı '° ı:ı. tein Makdonald istifa ettfk-
~ta e renınt hayattan çekildikten 
~llraır kızının ne yapacağını herkes 
"-(d ediyordu. Erkek kardeşi 
'orıl'a 0tıald babasının istifasından 
~l't 

1 
lnglllz kabinesinde devlet na

'>~0 araıt kaldığı için kardeşine 
ll"tı,.0~ edecaAlnl söyleyenler bulu
ba.\\ tı. Fa.kat Bayan Makdonald 
l\~llda. Yapılan bu tUrtn tahminler 
11.aıd b Ctkınamıştır. Bayan Makd0-
deı ~"'basının istifasından bir mnd
~l'ttıdll.ra. Londranm tskoçyıı. yolu U

~aıa~: ~Uck1nganıshlre denllen ma
~tı tr ıntsafirhane kiralamış, bu-

~ b~~~lr Pansiyon gtbt idare etme
b .\ra.batnışt1r. Bu misafirhane (Es 

~!la Olda) ismf ne meşhur eski bir 
b tldraıı tığ-undan bu lsfm derhal 
'- lllt a ş'Shret bulmuş, Eskt Ara

~lle)[ l!aftrbanesi Ingnterenln en 
1l't.ha.t "e kibar aileleri için bir Is-

Akıl hıfzıssıhası 
hongı esinde 

Terbiye mese
leleri 
konuşulacak 

Türkiye Akıl Hıfzıssıhası (Hijyen Man
tal) Kunımu merkez heyeti Dr. Pr. Fah
reddin Kerim Gökay'ın başkanlığında top
lanarak aşağıdaki kararları vermiştir. 

A - Du sene ağustosta (Münib) şehrin
de toplanacak olan Avrupa Akıl Hıf:nssı
bası kongresiyle, <Roınada) toplanacnk 
birinci arsıulusal Krıınineleji kongresinde 
kurum b:ı~kanı \C kurum üyelerinden is
teyenler davet edilmiştir. 

Münib kongresinde: 
1 - Ailede akıl hı!zısıııhası. 
2 - U:ruşturucu zehirlere karşı savaş. 
3 - M~gullyet tedavisi. 
Romndakt KnminaJoji kongresinde cü

rümlerin menşeleri, şahsiyet ve cilrfım, 

cürme karşı mOcadeledeki hAkimin rolü, 
muhtelif memleketlerde cürme karşı ko
runmn tedbirleri, Etnelojl ve KrımlneloJI 
meseleleri konuşulacaktır. 

Her iki kongreye memlekellıiıizden de 
tebUAat yapılmasına karar verilmiştir. 

TUrkiyedc curümlerfn menşeleri ve Tür
kiyede uyuşturucu ın:ıddclere karşı savaş 
üzer1nd~ rapor hn:r;ırlanacnktır. 

B - Romada teşekkül eden Milletlerara
sı Krımlnclojl sosyetesine iltihak için vu
kuhulan da,·ete icabet ,.e bu hususta slt'ı

kadnr maknmlnrrlan da müsaade istenil
mesine karar \'erllmiştlr. 

C - Bu seneki (Sekizinci) kongrenin 
9 Nisanda toplanmasına karnr •erllmiştlr. 
Kon~re ruznamesi olarak: Pr. Dr. Fahred
din Kerim Gökay: Bir yıl içerisinde Tür
klycde ve dünya üzerinde akıl hıfzıssıha
sı fnııliyell~ri. ö~etmf'n Neb:ıhat Htımit: 
Mektepte çocuk terblye<ıl, Dr. Hfise~;n Ke
nan: Buııünün ailesi ve hijyenmnntal esa
sı, Dr. İbrahim Znti Ôl!et: Çocuk mahke
meleri lüzumunu anlnlsn bir rapor hazır
layacaktır. 

( Yeni Neşri11at ) ---'VLKtt () 3"erı tnevklini almıştır. 
'ttı "akıt n Halkevlerl dergisi Uıkil'nfin Mort tarih: 
l 1tı t"'°'t ayan Makdonnldm baba-
•ı o~ı li 61 inci sayısı her zamanki altı formalık 
~ 'a bı ll!tndan sonra böyle kendi olgun ve dolgun bir elit halinde inti~ar \?t-
11~atfl! r meslek tutması ve kendi mfştir. 

letebbtı~ kaıanınak için kendi şahst tcı~erf Bakımı ve Parti Genel Sekreteri 
~\<llr ne dayanması her tarafta B. Sükril Kayanın Halkevlerinin ·yıldönü
~b llya d münde verdiği ltonferansla b:ışlayan bu 
t. ııı ....... n ırmıştr. Ve bu teşebbOs ~ """' b nüshada: Profe..ı>r A. Mez: Orta zaman 1 
\ ltıtııı' u karakter ile bu mUm- Türk • ls!Aın diln)'tısında deniz n:ıkliyntı., 
bt'llttıd ı kadını lnı;mz ameleleri P. Naili Boratnv~ Bey Döyrok hikayesi, 
~ ~ekt~ı~ İngiltere imparatorluğu M. Emin Erişirgit: Hukukun ile cephesi 
°lıaıd, .. kflııe kadar yükselen ?.fak- ve hukuk tedrisatı, V. V. Dartold Mir. Ali 

... lıt · Şir ve siyası hayatı, Omer Darknn: Türkl-
~ ~Ca]{ Olduğunu göstermişti. yede toprak meselesinin tarih!: esnslnrı, 

• Par1.t 2~.4276 • lıladrld 12 8810 
• Nevyorll 0,11.W 'BerUll 1.0086 
• lııUllUıC ıo.ıs • v~ •.10 
• anı.uel 4,6J10 • BudapeıfCıe 8,967~ 
• AUDa SG.7160 • BtUı:nt 106,0317 
• OeneY!'I S '2;,2 • Belgnıd Bl,lSS 
• aorya 65.49'JO • r~obame u~s 
• Am.ııterdam 14233 • 8to)ıb-"m 8,®ö 
• Prat 2~6115 • a..oncıra •ı80.-
• vı.;.-aoa 4.~003 • M.oMbt'a 23,6~ 
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TURAN TİYATROSU 
Bu ak,am: San'atkdr 
Naşlt ve arkadaşlan 
Hakkı Rnşen birlikte 
8 kişilik Matmazel Mi
çc - Pençef ve Macar 
''a!"Yetcslnin lştlrakile 

SÖNEN OCAK 
Komedi S perde 

lstanbul Beledluesl 
Sehlr Tiyatroları 

Saat 20,30 da 
DRAM: 
( Bir; adam uaralmak) 

3 perde 
Yazan: Necip Fazıl 

Kısa.kürek 

Saat 20,30 da (DALGA) Komedi 3 perde 
Yauın: Ekrem Reşit .. Pazar gQolerl 15,BO 
da M:ıtine. 
ÇOCUK : 

Cumartesi, Carşnmbn snnt H de "(MA Vl 
BONCUK> Yazan: Milmtas Zeki Taşkinö 
Mnzlk: F. Ege. 

HALK OPERETi 
7 Mart Pazartesi akşa
mı B~iktaş Sunt Park 

Saat 9 da 
PIP!CA. 

8 Mart Salı akşamı 

Saat 9 da Pangaltı 

Kurtuluş sinemasında 
ENAILBR 

9 Mart Çarşamba akşamı Saat 9 dı 
Bakırköy Çankaya sinemasında 

(ENAİLER) Büyük orkestra • Bale 

ERTUGRUL SADl TEK 
TtYATROSU 

- . . 
.,- T . 

t . 
Pnurtesf: ·(Ksdd .. lly -
Süreyya) da: "Fakirler 
müsameresi) Salı: (Ba

~· kırköy) Çarşamba: (Us
kildnr) sinemalarında : 

(BU MASAL BOYLE BİTIİ) 
Vodvil 3 perde ••• 

~ 'O:r'n ?ıt Yaşı hayli ilerlemiş olan Sıtkı Ako:r:nn: Nicin niçin ('iir), Pertev 
Q:)ecctı ~kdonaldın evlenip evlen- Naili Boratav: Edmod sanssey: Türk hnlk Sinemalar 
\l ~a .. ,. e ara sıra dostları arasın- edebiyatı ve diğer kıymelll yazılar var- h ..r. 1 11 I' .... "Ul d MET.EK : Tali auneş 
Ilı tı:ıtea.rt U)ordu. KfDdf başına _ır_. ------------- SARAY : Nnpolyonun çapkmlıtları 
bt~t e"'leıırhane aı:ması ve idare et- · SÜMER : Müşkfil itiraf 
b~ (\~lll tl~ek niyetinde o madığtna 1 ~GÜ n 1 Ü k~ ?PEK : Fnkabasmn 

tıt\'~"b 1 
Cörunuyordu. Bununla

1 RADYO ~-
l\'1l '"~ıııtt sene (Eski .\rnba) mlsa- . ,___ 
tı, ~,) lt~ devam eden muıterller-
~ll talt anır Cley•ın Bayan Makdonold Programı BuGôNKALKAcAK VAPURLAR 
~.!.._~tıı "'~fıkı dost olması da ba- AF.SAM NEŞRİYATI : Saat Vnpunın adı Gittili yol 

v~1 '4.11:1.k"tl Saat: 18,30 PJAkle dans mmdkfsi. l!J 18 Mersin Dandınne · "' ne çarpmağ& b.ala-
~llı :y Mandolin ve ıritara: Zekeriya Tavman ve 20 Snadet Bandırma 

~il.\ 'Yet Gitarist 1-lnrder. 19,30 Konferans: Üniver- 15 Dnrtın Ayvalık 
btı- 1lttt ~:~n ctlnlerde bu şüpheler site profcs~rlerinden Ziya Cemal Aksoy: GELECEK VAPURLAR 
ı~:._~a:r~ ;nı aldı. Bir gün birden- (Diş va a~ız hakımsızlığının zararları). 10 Ülgen Bartın 

Gı: lQ lltş .... l lakdonald ne Bıty Rtc- 19,55 Rors:1 haberleri. 20 Sadf Hoşses Vt' 6.30 Sn!ldet Bandırma 
~,...) ~ .. 8.nd k arkadaşları tarafından Tfirk musikisi ve 15.ıtO Dursa Mudanya 

• (\! 'b:ıı2: lnctıı ları işitildi. Ba hd- halk şarkıları. 20,30 Hav' raporu. 20,33 9.30 S:ıdıkzade Mersin 
~aht ltı!' .!_ it gazeteleri içln de- Omer Jlıza tarafından nrepça söylev. 20,45 j;;;;;;;;;;;;jj;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
Qt. tı:ı btr :;una. gazeteleri için de Senı:ıhat 01.denses ve arlı.:adaşları tnrafın-

t dise o!arak karşılan- dan Türk musikisi ,.e halk ~rkıl:ın. <Sııat 
~ tt~ ayan). 21,15 Kıtıslk Türk musikisi: Oku-
b ~it b t~Gn h yan Nuri Halil, keman Re.şat, kemence 
lt ll~l' köş atta. fçlnde Londra.mn Kemal Niyad, tnnbur Dürrü Turan, kanun 

Gıt, l1t._11~81nde yapılan nikdh V~cibe. ney Tevfik, ut Sedat, tnnbur Refik, 
) anın tabU bir neticesi- kemençe Fahire, ut Cc,·det Kozan, nısfiye 

....._ 11.lllt ~eldhattin. 21,50 Orkestra: 1 - Glunca: 
ı~ ~ı tllkkat Mıırehe. 2 - J.eon Cncnllo: Pnsllaci, fan-

D. Y. HAL!:..CYAN 

N:ınsi Tıb Fakültesi Loreal:ırından 
DABILt, l\flDE, ve BARSAK, HASTA· 
J.IKLARI HEKİMİ. Muayene: 14 -19 a 
kadar; sab:ıhlnrı r:ındevu llzere Tak
sim (Eski Talimhane) Abdillhak Hl-
mit cııddesf Dirlik apartıman No. 18 

2 nci kat ••• "Qf>etıı ,._1._
11 

e değer olan cihet tasitı. 3 - Drlı:ro: Polonaise. • - Strauss: 
~lııt !lt tok gt lda.kdonald bu nlk~ Grosa Wien. 5 - JJolnıeıı: Scranade lta

'll "- ... :ıı tutınuştur. lk1 nl- lic:ınne. 22,4~ AJans haberleri. 23 Plakl:ı ı•--------------•ı 
..-qltlerlnden başka tö- ~loJar, opera 'Ve operet parçalan. 23,20 

"k Son hnberler vııı .ertesı ~ünün oraar.arıu. 
l'&balarmdan da hiç 

1 
ı 

Taksimde de Fener - Beşiktaş 
Milli küme maçını oynuyorlar 
Bu pazıar gUnU §chrimizin her iLç 

atadında yine birço7' fuilfıoZ milsaba
kalaT'l yapıliloaktıT ki bımlardan haf
tanın mı ehommiyetsizleri Fener saha
Mnda olacaktır. 

Bu sahada, ikinci kümeden Altmor
du - Davudpaşa ve Hilfil - Ortaköy 
klüpleri küme §ampiyonluğu için çar
pışacaktır. 

Şeref stadında ise ilk maç; Doğan 
sporla Gala.ta gençler birliği arasında 
yapılacaktJr. Saat 11,15 de başlayacak 
olan blrlncl kümeden Güneşle ikinci 
ldlmenin kuvvetli ekiplerinden Beyler
beyi saat 13 te de Gala.tasarayla Top
kapı şild birinciliği için karşılaşmı3 o
lacaklardır. 

Bu sene çok iyi anlaşmış ve kuv -
vetll bir şekilde tertip edilmiş olduğu 
yaptığı müteaddit maçlarla ispat e
den GUneelller Beylerbeyine karşı bü
yilk bir farkla galip gelecekleri hemen 
hemen muhakkaktır. 

Galatasaray - Topka.pı maçına. ge -
linoo; geçen hafta. .Aııkaradaki milll 
kUme karşılaşmalarında takmım en 
gilzide oyuncularından Salimin, Sua -
vinin, Adnanm ve Süleymanm sakat
lanmış olmaları yüzünden bu pazar 
genç elemanlarlardan mürekkep bir 
onbir teşkil etmek mecburiyetim~ 

kalacağını i\mit ettiğimiz Galat.asa -
raylıların TopkapıJtlara karşı nasıl 

bir vaziyet a.lacaklan belli değildir. 
Şunu da unutmamak 18.zmı.dır ki; 

en kuvvetli zamanlarında bile sarı kır
mmlılar, Topkapılılara ka.rşl çok bil· 
yük müşkil~tla ve ancak tek gol fark
la galip gelebilmişlerdir. 
Aynı sahanın son maçı da Karagüm

rUkle Feneryılmaz taknnlan arasın -
da ikinci küme şampiyonluğu mUsa-

Görüp düşü11dühçe: 

bakasıdır. Haftanın en ziyade seyircl 
çekeceğine emin olduğumuz müsaJ>a,. 
kalan ise Taksim stadında. olacaktıri 
Bu sahada sabahleyin saat 9.30 da 
ma.çlan senelerdenberi büyük al&:ka. ile 
takip edilen gayri federe klüplerin 
en h11vvetlilerindcn Şişli ile Peranm 
B timleri, saat 11 de de ayni teşekktll
lcrin birinci takımları kar§ılaşacak • 
lardır. 

Bu seneye kadar Peraya. mütemadi
yen mağlup olan Şişlililer, lzmirli va .. 
J • bm çalıştırdığı ve cidden muva.tfa.
kiyetli maçlar yaı makta olan ''on bir,, 
leriyle ilk defa. olarak bu sene Siyah .. 
Sarılılara sıfıra karşı d5rt gol ata.rali 
galip gclmi~lcrdi. 

Yarın Taksim stadI llğma.çlarmmf
kinci devresini yapacak olan bu ta. -
kmılardan Pern, acaba ilci ay evvelkJ 
mağlubiyetinin acısını çıka.rahlleceli 
midir, yoksa Şişli bu defa da kazana. 
cnk mı? .. 

FENER - BEŞiKTAŞ 
Milli kilmenin en cnteresa.ıı maçla· 

rmdan biri olan Fenerbahçe - Beşik
taş müsabakası da yarın sa.at 15.30 
da Taksim stadyomunda yapıla.caktır, 

Henüz hakemi üzerinde bir anlq • 
ma. yapılamıyan bu maçta. siyah be .. 
yazlılnrm, bu sene çok talihsiz milsa .. 
bakalar yapan Fcnerbah~yi kolayca 
yeneceği akla yakm gelmektedir. 
Yo..s,.'lrın Ankaraya gitmesi yüzün -

den <]Ok 7.ayıflayan San IAcivert mU
dafaa.sı, Beşiktaş muhacim hattı kar
şısında - .bu muhacim hattı ki, Hakkı 
ve Şeref ~il>i iki tehlikeli golcü akın
cıya malik ve İstanbulun en mk ayı 
yapan hattır - bocalaya.caktır. 

Muhacimleri de - son mma:nlarda -
'(!Atfen sayfayı ctvirinü}. 

Yanlış anlayışların 
sonu! 

YAZAN: S.Gezğln 
Iki gun evveJI01'iTiRım<Ia "tarihi e

ser nedir?,. diye soım~ ve buna ilim 
ve sanat adamlarmuzm cevap venne
lerlnl istemiştim. Bu yazı, gelişigüzel 
bir düşünU!)(in ortaya atılışından doğ
ma, bir şey değildi. Hadiselerin arka 
arkaya gelişinden çıkmı§b. 

Dün, bu konuya dokunan iki me-lrtup 
aldmı. Biri, benimle birlikte dilşündü
ğüntl söyliyerek: ''Hay Allah razı ol
sun!,, diye bitiriyor. öteki, nedense 
kUp1ere binmiş. Beni tarihe tecavüzle 
suçlu, eser kıymeti bilmez bir adam 
snyıyor. Mektubun bir yerinde: 
~ davalarda. uzlaşmaz titizliği 

tanmmış lbir adamın, bu hiç beklenmez 
hareketi, hepimizi şa.,ırttıı,, diyor. 

Evvel~, milli dava 11e, benim yaz
dıklanm arasında nasıl bir tersli 7 

var? Sonra, hUküınrerlmin hangisi milli 
davaya uygun değil? Bunu anlamadım. 
Yalnız f}llllu, anladım, ki ne kadar iyi 
kavramrsa kavr.ınsm, ne kadar temiz 
bir yürekle yazılırsa. yazılsın, fikirler, 
hiın ''Aşil"in meşhur kalkanı gı'bi 

karşıdan bakanlan ikiye bölüyor. 
Ben, demiştim, ki her imar hızı kar

§ISmda, sözü medreseye düşUmıeye

lim. Tariht eserin bir tarifini yapalım. 
Bunun çerçevesine girenleri koruya
lım, girmeyenleri yıkalım. Meydanlar 
açalım, gü~l binalarla nhtımla.nmış 
geniş <'addelere kavuşalım. Abideleri
miz nefes darlığından kurtulaun. 

hangi noktasında? ... lstanbul gibi eski 
bir şehrin ne tarafma beşvurBak, ~ 

rada, bir ata izine ra...c;;tla.rız. Asırlar, 

boşu boşuna geçecek değil a. Elbette 
birçok şeyler yapılmış, yıkılmıştır. 

Fakat bunlarm hepsine bol keseden 
''tarihi,, sıfatı verilemez. Değerli e
serler korunur. Eserlere değer veren. 
§ey de, ya onların kendi yapılarında 

taşıdıkları gUzelllk, yab11t içlerinde 
geçen vuk'alarm büyilklilğüdür. 

Bunlnnn hiç birini varlrğmda top
la.yama.yan taş, toprak yığınındaki es
kilik, bir antika kutm.llığt ile koru
namaz. Böyle bir harabe, kapladığı 
topraklar UstUnde yeni ve gUu-1 yap!-' 
larm :yükselmeaine engel ola.mu . 

Geçen yazımda da söylemiştim. ts.. 
tanbul çok eeki bir şehirdir. Ostnnde 
yalnız bizim tanı beş yüz yıllık emeği
miz var. Her ka1'l5 yerinde ayn didin
miş, çalışmışızdır. Eğer bunların hep. 
sine tarihi ~oasnu vurursak. çoli 
geçmeden bütün !stanbulda yalnız yı
h-ıntılar kala~.a.k. Ve tonmla.rımız=ı dil
r;ıen vazife de bu hara.belerin il.ctüne 
birer tarihi levha asmak olaealrtır. Ne 
çare "zaman., denilen canavarın ~ 

rlinmez dişleri vardır. Temelleri kemJ.. 
rlr, a.nrtlarr yıknr. Bana 1t!raz eden
ler, yoksa ?stanbulu böyle acı yatta. 
lı bir "tarfhfstan!., eeklinde mi p 
mek Jatuorlar.?- ,,. 



ingiltere ile Al
manya arasında 

(Üsıyanı: 1 incide.) 
sebebini İngiliz diplomatından gizle -
memişlerdir. 

Bir İngiliz §nhsiyeti dün akşam, Al
manyanm bugünkU ruhi halet içinde· 
bu yeni müzakerelerden çok bir şey 
beklemek mUşkUl olacağını söylemiş
tir. 

övr gazetesinde Bayan Tabuis di -
yor ki: 
· Öyle gözüküyor ki, Alinanyanm ne 

Avusturya, ne de orta Avrupa hakk.m
i:la.ld yeni maksatları lngiltereden giz
!enmemiştir. 

Mahut Dörtler paktına gelince, Al -
manya bu pakta evvelki kadar ehem -
miyet vermemekte ve bunu müstemle
kelerin en kısa bir zamanda idaresine 
bağlı tutmaktadır. Buna binaen Lcm
drada intiba çok fena olmuştur. Bu 
gartıar altında kimse anlaşma. imka
nı görmiyor. 

"Yine mi baskına uğrayacaklar!,, 
Paris, 4 (A.A.) - Alman 1ngili:ı: 

müzakerelerinden bahseden Deba ga -
zetesi diyor ki: 

- Bu müzakereler iyi şartlar altında 
baılanuşa benzemiyor. Hatta Hitlcr -
Hendcrson mülakatı Almanyarun cenu
bu Şarki ~om;uları ilzerirideki tazyiklıi 
arttıracağı teyit eder mahiyettedir. 

Esasen MarC§Cll Göring son nutkun
'Oa bunu açıkça telmih etmişti. Binaen
aleyh §U suali sormak zarureti vardır: 
ingiltcre ve Fransa yine baskına mı 
uğramak istiyorlar? Bu çok vahim olur. 
Çckoslovakyarun müdafaası için Fran -
tsanm giri§mi§ olduğu taahhütler hiç 
kimsenin mechulü değildir. 

-0-

llASAN Rl~ŞlT 
TA?\':IHJT'UN KO~FER:L"'SI 

Tatil mllnnsebotlle cenup vilft.yet
!erinde bir geziye çıkan Maraş Say. 
Iavımız Bay Basan Reşit Tankut, 
Mersinde mühim bir konferans ver
miştir. Konferansın mevzuu, Türk 
tarih ve Tilrk dili tezlerinin krono 
1ojisldlr. 

B. Hasan Reşit Tankut konferan
sını şu cUmlelerle blUrmfştlr: 

- Türk milleti lft.ylslte ile hUvlye
tinl serçeklendirdikten sonra tcUmat 
nizam olarak tek bir şeye inandı: 

Biriblrlni sevmek: ve aşkının hepsi
ni bir tek kc1fmcye bağladı: Atatilrk. 

bir iş göremez olan Fener takımında 
en çok çalı!lması lhmıgelen muavinler 
olacaktır. 

Buna mukabil Mehmet Ali gibi tec
rübeli bir kaleci ile Faruk gibi çok iyi 
1bir müdafi önünde merkezde Hüsnü , 
~anlarda da Rif at ve Mustaf adan mü -
teşekkil Beşiktaş muavinleri karşıla -
rındaki hücum hattına göz açtmna • 
yacağa benziyor. • 

Şımdilik - yukarda. da. yazdığımız 
gibi - Siyah beyazlıların kazanacağını 
umduğumuz hu maçta her iki takımın 
Cia. temiz ve kardeşçe bir oyun çıkar
malarmı temenni etmekteyiz. 

Disiplin divanında 

Şazi Tezcanın 
cezası affedildi 

Fenerli Hüsameddin 
altı haf ta maçlara 

glremiyecek 
İstanbul mıntakası disiplin divanı, 

ijün akşam mmtalıa. merkezinde top -
lanarak iki ay, evvel oynanmış olan 
Fenerbahçc - Yunan Emotisis klübü 
ma.çmda.ki hadise hakkında kararım 
vermiştir. 

Malum olduğu gibi bu maçta dost 
ve misafir fu.dbolculara. tekme ve yum
ruk attıkları için disiplin divanına ve
rilmi§ olan Hüsameddin ile Esattan 
Fenerli kaleciye 6 hafta müsabakaya 
iştirak etmemek cezası verilmiş, Esat 
için ise hakemin oyundan çıkarmış ol
ması kMi görülmüştür. 

Enasis • Fenerbahçe müsabakasını 
idare etmiş olan ve o zamandanberi 
lisansı geri alınan tanınmış hakemle
rimtroep Şa.zi Tezcanm ise bu işte bir 
kabebatl g~rülmediğinden lisansının 

kendime .... eclilmesini karar veril -

Romanya Kralı
nın bir sözü 

(Üsıyam: l incide.) 
meal tarihi geciktirilecektir. Müstak
bel başvekil olarak Tataresko göste
ril mektcdir. Hariciye nezaretinin de, 
mUsteşar Petresko Komnene verile
ceği söylenmektedir. 

BaşveJdl Patrik Mlron Lehistan 
hllkflmetlyle klllseslnl resmen alya
ret edecektir. Varşovada hazırlık
lara. başlanmıştır. lkl hUkOmet ara
sında mUhfm siyası mUzakereler ce· 
reyan edecek ve Lehlsta.nla Roman
yanın diğer devletlere karşı takip e
decekleri siyaset görUşUlecektlr. 

Kral Knrol'Un Londra ziyareti a
yın ytrml birine bırakılmıştır. Ta.
taresko da kralla birlikte Londraya 
gidecektir. Kral başka bir yere uğ
ramıyacak, Tataresko dönUşte Pa
riste birkaç gUn kalacaktır. 

Romen siya.et mahafill Ankarada 
alınan kararlara bUyUk ehemmiyet 
vermektedir. , 

Roma ve Frankoya. gönderilecek 
sefirler tayJn edilmek üzeredir. 

JIUDUTJJARIMIZA KİMSE 
DOKUNAMAZ 

Belı;rat, 4 (A.A.) - Ankara'da 
toplanmış olan Balkan Antantı kon
feransı hakkında tefsirlerde bulu
nan Samou Prava gazetesi şöyle ya
zıyor: 

"G6rmek için gözleri ve işitmek 
için kulakları olanlar için Ankara 
konferansı bir ders teşkil etmekte
dir. Bu konferans Balkan Antantı 
devletleri hudutlarının mUşterek ol
duğunu ve bunlara. dokunmağa kim
senin cesaret edemiyeceğlnl teyit e~ 
mişUr. Bu konferans ayni zamanda 
dllşmnnlnrımızı ve mazide Balkan
lardaki lhtIHl.flardan istifade edenle
ri bllyük bir sukutuhayale uğratmış.. 
tır." 

fNGtUZ MATBUATINDAKİ 
AJUSLER 

trıgilfzce Tayms gazetesinin dün
kU posta ile gelen sayısında Ba,kan 
Antantı daimf konseyinin .An karada 
yapılan konseyinden bahsedfllrken 
ezcUmle deniyor ki: 

"Umumiyetle bu gibi toplantıları 
mUteakıp neşredilen tebliğler, daha 
ziyade siyast vaziyetin mütaleasın

dan sonra d6rt Balkan devletinin 
noktainazar birliğini tesbit ederdi. 
Halbuki bu sefer, günün başlıca si
yası meselerl hakkında Balkan An
tantının noktainazarı dahi llA.n olun
du. 

MUietler Cemiyetine olan bağlılık 
teyit edildikten sonra Akdeniz hak
kındaki Balkan Antantı siyasetine 
de temas edilmiştir. Bu siyaset, Ak
deniz devletleri meyanındaki İngil
tere - Fransa ve İtalya ile - sulhiln 
muhafazası için - iyi mnna.sebet te
mini ve teşriklmesaldlr." 

Tnyms gazetesi, konsey tebliğinin 
Habeş meselesine dair kısmını da 
yazdıktan sonra İtalyanın Montrö 
mukavelesine girmekle beynelmtlcl 
teşrlkimesa.1 sahasında mUhfm bir a
dım atılmış olacağı yolundaki müta
laayı kaydederek İspanya meselesi 
ne geçiyor n şöyle diyor: 

"Nihayet, İspanya meselelerine te
mas olundu. Antant balan ispanya 
hakkında ademi mUdahale siyasetini 
muhafaza etmekle beraber ajan gön
dermek ve kabul etmek suretlle Ge
neral Franko hUkftmetiyle mUnase· 
bet temin eylemek ve böylece İspan
yadaki menfaatlerini korumak ka
rarmt vermişUr. 

General Frankonun Belgrattakf 
ajanı Prat Ankaraya. gelmiş ve ha
riçlye vekfli Dr. Aras tarafından ka
bul edtldlği gibi, konsey reisi Gene
ral Metaksas, kendisine konseyin 
tebliğinde İspanyaya dair alınan ka
rarı bildirmiştir." 

İngiliz gazetesi bu!ldan sonra 
Montrö mukavclesJ karşısında İtal
yanın vaziyetini anlatarak şöylece 

mnınmat kaydetmektedir: 
"ltalya, 1936 Temmuzunda Tür

kiyenin Boğnzlarr yeniden tahkim 
tein yaptığı teşebhUs dolayısiyle, 

Montröde toplanan konferansa işti
rak etmemiş, mUtea.kıben mukave
leye dahil olmak tein yapılan daveti 

-ızmlrde' 

Tramvay ve 
elektrik tarifesi 

ucuzladı 
Ankara, 4 (Telefonla) - Nafia v~ 

kiletinden alınan malüm:ı.ta göre, lz.. 
mir elektrik ve tramvay şirketi tari
felerinde tenzillit yapılmıştır. 

1933 de a.ktedilen mukaveleyle 24.5 
kuruştan olan elektrik kilovatı 20.5 
kuruşa indirilmişti. Tarife kcım.Lsyonu 
tarafından yapılan tetkik neticesinde 
1933 senesi başından itibaren kilovat 
ücreti 15 kuru§ olarak tesbit ~ 
tir, 

Bu itıöarla, 1933 ile 1938 senesi a
rasında yüzde 37 nisbetinde bir ten
zilAt yapılmış oluyor. 

Tramvay tarifeleri de en yüksek üc
ret olan 10,75 kuru§tan 7.5 kuruşa. in· 
dirilmiştir. Burada. da yüzde 30 nisbe
tindc bir tenzilAt yapılmıştır. 

iŞ DAiRESi TE§KlLATINDA 
Ankara, 4 (Telef onla.) - İ§ dairesi 

merkez ve mıntaka teşkilltmdA bazı 
değişiklikler yapmıştır. 

Bu ara.da, "ekonomik işler §Ubesl,, 
Unvanı ile müstakil bir şube tesis e
dilmiştir. Bu §Ube is Dizarrınameleri • 
nin iktrsa.di tesirlerl, ücret meseleleri 
gıöi işlerle meşgul olacakt.Ir i 

Diğer taraftan, 1ş dairesinin i~ 
yardım ve istatistik §Ubesi da.ire reis
liğine baalanınıştır. Ayrıca, Bursa.da 
müstakil bir m.ıntaka t.esis edilmiştir. 

LONDARAY GiDEN 
BANKACILARIMIZ 

Ankara, 4 (Telefonla) - Bazı t.e
masla.rda bulunmak üzere Londraya 
gitmiş olan milli banka dütktörleri -
miz ayın yirmisine doğru memlekeü
mir.e dönm.U.5 olacaklardır· 

Stalini öldür
mek için 

(Vstta.ra.fı 1 incide) 
onun vasıtasiyle Sovyetlere ka.rşı l
klnct enternasyonalin müzahereUni 
temin etmek üzere Derline gönderll
dlğl zaman ne suretle Alman casusu 
olduğu hakkında izahat vermiştir. 

Çernof, Alman casusluk tekllAtın
dan takriben 160 bin ruble almış ol
duğunu itiraf etmiştir. 1934 sene
sinde ziraat komiseri olduğu zaman 
Rlkof tarafından Kolhozları tahribe 
memur edilmiştir. 

Çernof, 1936 senesinde "İhtiyat 
merkezi" vasıtaslyle Rikof ile tema
sa girmiştir. ÇUnl<il kendisine doğ
rudan doğruya mUlflki olmayı fazla 
tehlikeli bulmuştur. Yeni bir fesat 
merkezi ortaya çıkmış olduğundan 
dolayı yeni bir dava açılması muhte· 
meldir. 

Rtkof ile Buhnrin, '.Alman ve Leh 
erkA.nıharblyelerinin emirleri daire
sinde hareket etmekte olan Ukray. 
na. nasyonalist teşkila.tı 110 tem:ısn 

girmiş olduklarını kabul ve teellm 
etmektedirler. 

Dundan sonra, Çernof "Berllner 
Tageblat" gazetesinin 1930 senesin
de kendisiyle telft.ki etmiş olan mu
habiri Pol Şefer ile olan münasebet
leri hakkında izahat vermiştir. 

Nihayet Rlkor, Buharln'in kendl
stno Semenof tarafından Stalin ve 
Kaganoviç'e karşı ihzar edilmiş olan 
komplo hakkında. izahat vermiş ol
duğunu beynn etmiştir. 

Semenof'un ismi, davalarının bl
lft.hnre ruyct edileceği ithamnamede 
bildirilmiş olan sol cenah komünist
leri ile sosyal ihtllA.lctler gurubu me
yanında bulunmaktadır. 

Rlkof, isticvabı esnasında 1934 se. 
nesinde Krcmlin'ln eski kumandanı 
General Peterson, Moskova garnizo
nu sabık kumandanı General Gor
baçef ve aekort akademi kumandanı 
Yegerof'un yardımlariyle Kremlin 
sarayında StaJlni öldilrmek Jçin 
komplo yapmış olduğunu itiraf e~ 
mlştlr. Matnm olduğu veçhlle bun. 
dan birkaç ay evvel bu Uç generalin 
te,·klflerlne mütealllk bir şayta de
veran etmiş idi ve kendileri o tarih
ten beri ortada görUnmemişlerdlr. 

.. * • 
(l\loskom<ln muhakeme edilenle

rin kimler Tc ne gibi siyasi faaliyet
Jerl olduğu hakkında bugün 3 tincU 

Yabancı isimlerin imlası 
(Vstycını l inci ıKJyı/ada) bir klavuma yine tariht ve coırsfl 

Warma göre yazılması halinde başka ha.s Wmlerden bazıları bulunanı&Y"° 
türlü mahzurlar yok mudur? Her iki · bilir; buhmması da icap etmıyebiJİS't 
cııkta önilmii7.e çıkan bu mahzurlar Mesela, lngllterenin filan eehfr ve & 
ka.rşıla§tırıldığı ve mukayese olun- lan mahalleelnlıı fsmi bir bahiste '//" 
duğu takdirde hangi cihete ait olan çebilir; fakat bu ismin 1ngiliz0e il1>" 
mahzurlar da.ha büyüktür? l!smı doğru olarak okumak iııgilif.08 

Filaimiue ecnebi ismi hasların ya.- bilen bir ada.m için bile müşktll oıa.bl• 
zıl13 usulü hakkında mevcut olan iki lir, işte bu gibi ahvalde kelimenlD or&' 
cereyandan birini tercih etmek için bu da görülen ~ekli parantez içinde ilAVf 
suallere cevap bulmak iktiza eder. edilmelidir. 

Bay V! - NQ. mahzur olarak gördil- Türk harfleri ile her türlil ecnebi 
ğü noktayı izah için şöyle diyor: telMfuz zaptohmamaz şeklindeki iti • 

- Den fara:a bir mütercimim. Her ll- raza gelince, buna. da verilecek cevaP 
ıanr da bilmem. Kitaplarda, gazetelerde olmak üzere ecnebi dillerde yszılall 
boyana kar.ışık lmldlı ecnebi ilimlerine bir tek imlA. şeklinin muhtelif ın~ 
rastlarım. Bir Leh, yahut bJr Skatıdinaf1 leketlerdc baza.n başka ~ka t.eıiı.ff""' 
adının doğru telti/fu:unu nasıl tahkik ede- edildig·ini hatırlatmak k"'rı·dir: ?ıılceel'. 
ceğim de Ttirk karline arudtceğim. DilJtr i:1.1. di-' 
mıiterc-lmler ayni isimleri başka başka ıe- Charles ismini bazı milletler Kari. . 
killerde tahmin ederler de ua:arlarsa bu ğcr bazıları Şarl diye okuyorlar ~ 
kar:ı;ııklığın önümı nasıl gerilecek? En iyi Türklerde bu gibi ecnebi ismi haslzı.-: 
blldiğiml:l sandıı1ımız f rnnsızcadah nak- kendi harfleri ile za.ptedebildiklet1 
ltn "Fran;ıe Despere" diye ya:ıp dururken il ·ca.p e' 
birdenbire "Yah11, onun Fraruı:larda lt- kada.r telA!fuz ederler ... Tab" 1 

•• Jtç" 
lbffıııu Frnnşt Dtpre'dir" diyecekler f1t den ahvalde ecnebi ismi haslll tur · 
1!1§ırıp kalacağı:. lan Harlo yazacağı:.. telii.ffuz şekli yanında ecnebi dil~: 
Meğer Cin Harlao lnıi;ı. "Edtn" uuine imllsı da ilAve olunabilir .. Kaldı ki Jı:oı 
.,idin" mi1 "/den" ml1 "/dın" mı? Cık kedonya kralı Alexand.re'in a.dı tUt' 
işin içinden ... Fakat ani mutle bizim çede lskender olarak yerle§lilİ§. o~ 
harflerimi: ile her teld(f u: %aptolunama:. sı da gösterir ki bazı lsınihllP' 
Bu takdirde ne uapacağı.:1), zaman ile, meklıı ile milletten-~:. 

Bu itirazın doğru olduğuna şüphe te geçerken telA!fuz şeklini degış~
yok. Fakat ıVa - NQ. arkadaşmuz ken- yor. Bu cihet dikkate almmca bu. ı~ 
disini bir mütercim değil de sadece bir da ehemmiyetini kaybeder. M"ütBJ~ 
yazı<:ı, alelMe bir kAtip, hattı. bir r.a- eena.smda işgal kuvvctlerile tstanb w 
bıt katibi farzetsin de bir de vaziyeti gelmiş olan Frana despere'ye FrııJlS dl· 
öyle düşünsün. O vaktt görecektir ki larm telaffuzu gLbi Franşe pepre b'J 
mütercim için mevcut olan mahzur bu yecek olursak pek çok k,imSelere.rtf. 
defa tamamiyle tersine dönmil§ olur. Fransız kumandanını hatırlataJ%1S.'bıf 
Mesel! mahkemede za.bıtk~tibi muha- Sonra yine VA - Nu arkada§ıın~ • 
keme sıraıımda geçen bir ecnebi ismi okuyucusundan aldığı mektuba. da.>;t. 
hası telaffuz şekline göre kolayca ya- ııarak Ribo, Ribot, Ribeau, :ftıbe& · 
za.bilir, fakat asil iınlbmı bilemez. Ribaut, Ribaud, Ribea.u'1. .. gibi ~ 
Dershanede muallimini dinleyerek not seste olan bir ecnebi ismi hasıll .• 
tutan bir talebe ile bir konferaruJı .za.p- şekillerini değiştirmek suretiyle isiJ!l 
teden herhangi bir kimse aynı r.or- !erdeki tenevvuü temin etmenin del; 
luğa düşer. Mütercim olmayan mu- nebi dillerine ınWus bir fayda 0 ıast 
ha.rrirler de böyledir. ğunu, tUrkçede ismi hasiafillw iIX1 ~· 

Diyebiliriz ki yazı yazanlar bu mr- tamamen telaffuza uydurulduğU fJf 
luğa katlansmlar, yazaca.klan ecnebi dirde buna. imkh kalma.yacağınJ ;o1• 
ismi hasların mensup olduklan dilde- leyor. Buna da cevabımız §Udur: lftl' 
kl iml! gekillerini tahkik etmek r.ah- le imli eekilt~inden bafka ba.ŞlcS. ~o 
metine katıaııemlar. Fa.kat bir milter- tııml h8.8lar mademki konuşuluT~lisot 
cimin, yahut bir muharririn eli ile ya- dillerde aynı ses ile telA.ffuz edl riJle 
zılıp makinede basılan gazete ve ki- ve böyle tel!f.fuz edildiği halde ~ise" 
tap bir tek kişi için değildir. Binlerce, bahse mevzu olan meselenin,. Jııi; ge· 
hatta yüz binlerce ve gelecek batınla- terin ve mevkilerin delileti ile ıSJl};urıc· 
ra. nisbetle milyonlarca insan içindir. çen şahsın hüviyeti anlaşılıyor;: cil' 
Bu binlerce, yüz binlerce, milyonlarca çemizde teli.ffuz şekline uydutU .~ ~· 
okuyucular mütercimlerin kendileri- imlada dahi yine böyle ola.caic~ıİcrde 
nin okuyama.dıklan ve aslını tahkik nebi dillerinde tUrlU tllrlU şetcı bif 
edemedikleri İSIIll haslan nasıl oku- yazıldığı halde ttlrkçemizde sa~=~~~W 
sunlar? Okuyanlan dinlemek isteyen- şekilde yazılacak lınl1i. ile, o ~c~ 
ler varsa bunlara. bu isimleri ses He, rm hüviyeti anlaşılacaktII'· bglı9' 
telMfuz ile nasıl anlatsınlar? §Unu da ilave edelim ki ın.ırad8 1~ 

HulAsa bir mütercim için bir ecnebi mevzu olan imli şekli posta ve ~-~et<· 
iJJllll " ismi hasın asıl dildeki imlasını yaz- adresi yazılırl<en yazyln.cak . le ~s· 

mak önünde örnek bulunduğundan llne şamil değildir ve bu t.a.JIUUI11Y ı:ı1e1C' 
kolaydır, nasıl okunduğunu bilmeyor- rı bir meseledir. ÇUnkU esa:ıen b!lılcı 
sa. imIA.yı telMfuza uydurması r.ordur; tubun, yahut telgrafın adr~~n ~c .,.,J 
fakat bir ismihaam nasıl telaffuz e- dil ile ve o dildeki imla şeklıne g 
dildiğini bildiği halde asli imlA ~li- zılaca.ktır. . "{.eJ)• 

nl bitmeyen bir yazıcı için ise bunu te- Hulfum dilde esas olan ~ı:ua. ttY 
lMfuz edildiği gibi yazmak kolay, bu- lardaki şekli değil. On\lll ıçın ~ ıı· 
nun tersi olarak asıl dildeki imlAsmı idelerimire esas olarak aıa.eaı;~ 
yazmak rordur. Şu halde bir mütel'- sul de buna göre otması bir zııtt1 eJl 
cim için mevcut olan mahzur bir mu- tir ve meselenin nisbeten JJla.h 
ha.rrir için o kadar mahzur teşkil et- az olan hal şeklidir. • 1J 9 
meyor. Fakat dediğimiz gibi mesele- ASIPA 
nin asıl mühim ciheti okuyuculara a- n t R t z A Jl ıtl• 
it olan cephesiclir. 2ira mütercim veya neşre 
yazıcı bir kişidir. Okuyuculara ise Dün başmakale yerinde anıışıııı:• 
binlerce ve hatta milyonlarca insandır. ğlmlz tercüme bir yazıya, 1 tı1Jll1ş-

la bacımuharrlrlmizln ıı:nza.81 a d"lleı:l 
Asıl sanatı okuyup yazmaktan ibaret Y f ya v 
olan adamlar bir ismi hasın imlasını tır. Ayni yazıda, 6 ncr saY ~urııo·ııtl 
okuyamazlarsa o binlerce veya milyon- kısmın b aşındaki parça de y,.,,ı· 
larca insanlardıır~ o yabancı şekilleri mütaleası okrak, kerre fçl~ueıı bit 
doğru okumaln.rı nasıl istenebilir? O lacakken, makaleye ı:nal e 1 ,ştıl•t"ı:l 
binlerce kişiyi doğru okutmak için mü- şekilde ~ıkmıştır. Bu ya~ztır dil&' 

dolayı okuyucuıarıauzdan 
tercim veya. muharrir olan bir kişinin 
ecnebi isimleri doğru okumağı ve yaz- riz. 
mağr öğretmek zahmetine katlanması 

BERLlNDE BlR tD~ıJ!Jİdw 
Berlln, 4 (A.A.) - Atın::uııııştt~: 

daha. kolay değil midir? 

Şu halde mütercimlere ve muharrir
lere ecnebi ismi hasların telaffuz §e

killerini öğretmek için bir klavuza. ih
tiyaç vardır. Bütün tarihi §ahıs isim
leri ile ~hir, kasaba ve köy, dağ, ne
hir vesa.ir co~rrafi isimler bu klavuz 
içinde toplanmı§, ve asli imlaları ile 
telA.ffuz §ekilleri orada gösterilmiş 

bulunmalıdır. Böyle bir klavuz yapıl
madıkça ismi hasların imlAl:trma ait 
ka.nşıklığı tamamiyle orta.dan kaldır
mak ve umumt kültür ha.yatında. bu 
baknndan bir disiplin kurmak im
kftıısndır. 

'il Jmz bu tanda ~ &CllftllceK 

bu eabah balta ne tdatn ll ııe 
. t curıı:ı 

Kendisi vatana hıyane 
dama mahkilm edilmişti. terıı'l110 

, t koınlO .,t1J 
İdamda Funke n n g.nft1"' 

· bt Altıl tet' emri Uzerıne Cenu oıııst 
bUvUk bir şehrlnde bir kolll bbtl~ et-

• ;c. teşe 
kllA.tI vücuda getırmeı:.e tac.tıl"· 
mlş olduğu beyan olunı:nalt 

ıtJll"' Kuruna abone 0 

ve_ et{t_püılı 

1 
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r Bun 'kahlardan lirisine bizzat ben şahit oldum 
~~a~ . 

ili cı.nıe.ıycsi esnasında herkes ye· çabuk yii2.en kimseye Wr:gles on bin lan, kumarhaneler, her şey mevcuttur. 
çlll Senenın kcndı.sine ugW' getirmesı i- do:ar mükafat vermektedir. Amerikada bulunduğum zaman Ame· 
tl(.n ~anınd:ıkınden bir Fet ~ alır. Bil- :-Slnema yıldızlarınıu lıemen hepsi rikan doları orada daha pahalı oldu-
lleş Unlar karanlık salondn ocaktaki Catalina adasında eğlenirler, plaj sa· ğwıdan Amerikalılara bu eğlenceler 
~ '11 Yt:tanıadığı zulmetler içiıı:ie ce· ı faları yap3.I'lar. çok ucuz geliyordu. Ben de birçok de· 
da :~ ecıer. At.eş kül o!du.~tan sonra Kumlar hergün iki defa \'aki olan falar arkadaşlarla buralara gittim. 
loııd nı sene b~layrncaya kadar sa-. medlcrle d:ı.ima yıkanır, temiz. ve gil· Buralarda pasaport aramayorlar. Yal-

a gece hu!aintierma olur. zeldir. Vücut gilzel:iği itibariyle cm· nız glimrük memurları otomobihnize 
li ,. TayYarcler Bile Dolu salsiz olan Amerikan kızlarının plaj- bakıyorlar; ve size bir girme müsaa-

lt!zıc: 0;
1
\'Uduu pek me:hur olan bu eğ- l:ı.rdaki tabii letafetini seyretmek ha- desi veriyorlar. 

llttıe.erine halkın igtiraki için tenzi- kıkntcıı göntil okşayan ilir manzara- Buralarda tanıdığınız yüzlerce kişi-
"e!~r seyahat tarırc.cn vardır. Tayya- dn·. Göz ımtidat ettiği kadar yığın yı- ye tesadüf edersiniz. Hepsi daha çe-
fır g n:fc Uç bın ki~idcn fazla mi~a- ğm halkrn eğlencesine iştirak etmek- şitıi eğlenmek için gelmiştir. Ateşin 

gc, ırir 
}l • tc b:ışlrn bir alemdir. İspanyol kızlariyle ve delikanlıJariyle 

l>la.j ı.ı ~:iYdığım eğlencelere ci\'ardaki İnsan p!iıjlarda kara.dan daha Ç'•· flört yapmak için gelenlerin adedi 
te ... r~gle.ncc!crini, deniz banyolarında buk dost!ar bulur. Deniz oyun~.ı.tı da hayli fazladır. Burada içki de tama.-
tıi; ~~e? tatlı a'emleri de ilave ederse- kara oyunlarından hiç nş:-.ğI değildir. men serbest olduğundan herkes doya 
oı::ıu&u livudlula.rın nasıl yaşamakta Burada in:ıanlar biribiriyle daha mil· doya kafasını dumanJatmalttadır. On-
''lll~ na dair bir fil:ir edinmiş olur- savi bir ~kilde temas ederler. Mama- dan sonra kumarhaneler de sarhoş. 
tel'eıı Bol para kazanan yaşamak is- fi §eytan Amerikan kızları siz.in kıy- lann ceplerini kolayca boşaltmakta
~ öı·'. tevJuna dü~kUn olan bir halkın mctinizi - yani bankadaki hesabınızın dırlar. Buralarda polis işlerini boksör
iııtik llnıli.ı d'1nyada fe!eJ{ten kam ve matlup kısmını - kolıı.yca. kestirmek i- Ier, pehlivanlar gibi gayri resmi· a
~.ı ~ alnıc.3Ina kim gıpta etmez de- ç:n çok iyi yollar bulmuşlardır. Siz.in damlar yaparmış. Bunlara Gugs di-
%:ı · kendisini aıa1:aeı:ır edip ctmiyeccğiııi- yorlar. Vazifeleri mızıkçılık edenleri 
~~ r~k da p:Aj alemleri de haki· zl U.rtmak için eller~nde veya kaiala- kollnnndan tutup kap1d15arı etmektir. 
~ ı.ıkre dccı-er hiknyelerdlr. rmda miltedaddid teraziler vardır. Garip Bir Va7c'a 

lal'ııı "tika pliıflnrı bUlUn A"TUpn pl~j- Bunlardan biri de otomobilinizin mnr- Agua Cnı:cnte'dc bir defa şahidi 
~ b~rbır.Çok noktalardan faiktir. Par· kası ve modelidir. Yani hangi fabri- olduğum bir vnk'ayı anlatayım. Bura-
llltııı Rune~. uzun bir yaz mevsimi kanın mnmul!tından olduğudur. Ame- da bir ''acele evlenme dairesi" • Ex· 

"e Ot :t.drnca, mavi bir denizden doğar nkalı bir kız galiba daha ilk mektepte presse \Veddings Office - vardır. Mek
o~!J.~d:ı. b~tar. Halk buralara kabil iken, nmn'ierbaayı öğrenm:den, bUtUn sika kanunlan buna müsaade ettiğin. 
Oldu~ kadar inerken gelir ve kabil otomobil fiyatlarını ezberlemiştir. Si- den evlenmek isteyen çiftler hemen 
~~kadar da geç ayrılır. zi bununla güzclcc tart.ar \'e işine ge- müracaat ederler .NUfus tezkereleri 

e~eıilı: :s yaz mev!fmindekf b.tillcri Iinıcni:: ~o~tluğl,lnu arttırır ve.ya deni- görUidUkten sonra Hd ~ahit rnuvacche
l:eç~ttle deniz kenarında pIAjlarda ı;in dib~nc dalar, b'raz ronrn, ta 1carşı· sinde derhal nikfıhJarı yapılır. Bu dai
!ııa ~ ~inden buralnrı l'iabahtan akşa- da gör.üne kestirdiği biriyle sohbete re ancak geceleri işler akşam saat 10 
~'le:tl.ar _ayrılmayan halkla doludur. girmiş görürsünüz . dan sabahın nltısma l:adar Malum ya 
ar. ~rı N~iklerini burada yapar- Dünyanın en bol ve en çeşitli müsa- Express nikahlar için. .Bir defa bu-
~~~irıu kü"uk çocuklara kadar buraya baknları da yine Holivuddndır. Glizcl· raya sekiz on arkadaş gelmiştik. lsmi-
~a ~· Yemekler burada yenir. Bu· I lik mUeabakaları mtisabaknnm her çe- ni yazmak istemediğim bir arkadaş on 
ıtıu~ ~til çadırcıklarda uyunur ve 1 şidi HoUvu<ida bunların en baı;ıında gc· beş gündenberi platin saçlı bir dilbere 
~ ne adıyen denize girilir \'e çıkılır. 1 lir. aşık olmuştu. I\ız da onu seviyordu. 
ir eı.en ~una tavlama. ismini \•erdim. 

1 
Holivudda gtlr.cllerin sayısız oldu- Para kazanır kazanmaz cvlcnmcğe ka-

~tı a~ıre eu verilerek nasıl mukave. ğu11u yumı~tım. Bunlar bu müsabaka- rar \'ermişlerdi. Şehirde, dans salonun-
~Oı\a tırılıyor ve çelik haline getiri· la.rı birer fırsat !~yarlar. Burada. bi- da cjleniyorduk. Birkaç sa.attenbo...ri 

~le it A.rn~rikahlar da vUcutle.rini, rfnciliği k:ı.~ .. nan1ar hem iyi b!r mUka· bu nişanlı çiftin aramızdan knyboldu-
:ır.qeıı ~~trtp denize sokmn.klıı ve de- fat alırlar, hem de slm~ınnlara girmek ğunn dikkat etmi~. fakat muaşakaları· 
'"tllkl~~::ıp ıstı-ak kumda kı:r.dırmnk- fırsntmı bulurl:ır. Çlin1·ti ainer.ı:ı.cılnr nı sekteye uğratmamak için aldırm:ı-
~i~d 1l'tne!ttedirler. da bu mUsabaknlnrc1n. kaz~anlnrı e1e mıştık. Gece saat üçe doğru garson 

)~ 'ott e ~cnı taamrnUm elmeğc başla- geçirmek l~t,,rlcr. Bu onlar için bir yanıma geldi. Ifapıda biri sizi bekliyor 
~k bit g~tel !detin sıhhat Jçin ne bil· reldfım, kız!ar i-:in de büyUk bir piyan- hemen geli'\iz, dedi. 
tı~li 11 ırıet olduğu Amerlkada çok- godur. Dışarı çıktığım zaman bil'im arka-

b ~hat "anı ':ılnu~tır. Bu cihetle halk Miisnbakalo.rda sinemacılar o zama- daşın kapı ark:-ısmda zıp zıp sıçradığı-
~ d~ıı\<>ilenceyi bir araya getiren na kadar hiç görmedikleri, hilmedik- nı gördilm. Fazla. sarhos olduğuna \C

llı ltQli"u anyolanna çok dil~kündUr. leri parrabra. ds. te~~dilf dtiklerinden ya kaçırdığına. hUkmcttim. O sırada 
ıı:t- kı ,!1;_n deniz eğlencelerine çok gUrellik mUs:ıbrkal...,rı sinC'ma tilemi- plfıtin saclı dilberin bir kız arkndnşı 
b~ taıa dır. Long Beach ve Cata- ni çok a1lı.ltı:.dar eder: l'!aten jUri he- da geldi. Meğer onu da çağırtmışlar. 
~ ~~ Parrıd PlAjlnnnda ~enlikler için yetinin ekseriyetini sinemacılar te~kiJ - Derhal geliniz, dediler, biz evle-
~ bır ınıı atar ~nrfedi!ir. Paznr günle- etme,ttrdir. niyoruz .. 
lıtı ":.-ol'ku~on çıplak halkı ihtiva eden Güzellik mÜ"ab=ı.kalarınm birçok Evvela sarhoı;lukla saçmaladıkları· 
iltıda~ ~ ıne~hur Coney lsland pla- nevileri vardır. Glizel \'Ücut, Y.{lzel yUz, nı zannettim. Dikkat edince akıllarının 
lıı-lle1 rı~:a Aınerikanm en bUyilk bacak, kol, el. yürüyüş, !!es ilh.. yerindrı 01 duğunu gördüm. Meğer bun-
d"r lı>t11 l: rı olP.n Long Beach bu şenlik· Sonra şıkhk, en ucuz ~ıkhk ~ibı bir- lar bir kumarhaneye girmişler. Talih-
~tt ~Ut~d c:ıe 10 milyon dolar sa.rf e- talnm mfüıabakalar vardır. Her kız en !eri yardım etmiş; üç bin dolar ka· 
~a Ur-. 'n~~ h<>r tUrıu eğle:'lce'cr mev- ucuz fa.kat en şık clbl!t'yi yamır ve ar. zanmııdar; hemen evlenmeye karar 
l~thlt~ nnC'ı Ruslarrndan tutun k~sına ta.kar. Bu rr:fü:ab:ı,.alr..r için vermiııler. Bizi sahil olarak nikah dai
la ~ ltaa~C'ahya, saıınca~a. niı;nn yer- fabrika le.r da bedava kumn~1 ıır. harç- resine götürmek ist<'ybrlardı. Karar. 
taı Oo tretr :r ŞC'y ,.ardrr. Uzunluğu laı- ,.e~l\.ir e<1yn verirler. Onlar i~in de larında o kad:ır ısrar ettiler ki yola 

!l?ıt' sarrl'd edır. Belediye birf'Ok pa· bir rcklfimdır. düzelmekten ba~1·a çare olmadığını 
to~ el ~n;rek geni~ bir n~fnlt pro- Amerikan evleri bu fır. ::ıtlrrı hiç anladık Zaten onlar da biz.i kolumuz-
~ 0lın1dı~ı!itır. Ynr; ve kış farkı kac;ırmn:ı:ln.r. Me"'"lft Jansen mnro fa.b- dan tutarak sUrüklcyorlardı. N;ktıh 

1~e"1ıinıt dan buraları senenin rikn..<ıı hE"r sene bir gU.u-1 ,·Ucut müsa- dairer:ıi de vambarımıula. imiş. tccri 
'tı 1' btıdc knlaba.hktrr. b-ıluısı arar; ve birinci gelrn kra.li,.eye girdik. Bizi bir odaya göt.Urdüler. 'NU-
~"~1-ıttltııdır::an'arrmıl'!m çenelerini 25.000 dolnr mUkHnt verjr. Sonrn kra- ftıs k<iğıtla.rımım muavenc etliler. 
Cldtı 'Ul' ll'ılly Anıerfkan s:ı.lnzı krııh liçeyi canlı reklft.m olarak ldr" 1~r. O· (Arkası t 1ar) 
~ l'ı~ rı •aiı~:e{, Wrigleys'in sahin nun scyahttl maHaflarını v;rir; her Hirincı smıl Operntöı 
"'tl ·ı llt-l:ı. ı 5 ıtnd adnf!t~n kürilk tıırnfta dola"'t rnr:ık mamu tını teş- ,9ılı:!I r " y v ~ 
hı•'ltl I' llu ll~ng Bearh'dan iki l'l!atte hir ettirir. Ha1':ı çok ala'·rıdar eden\'(' o r. c AF 11 R ""\ A h 
~U ; btr ~ "Qo. 3 nı!lvon dC"larla va- büyUk e~lC'nC'",crc vec::•c tc'"ldl eyleve>n l ' m•ırnl rrrrnhl '"e ı1fnlr. dlmnA e\lrtlk 

'd•ıı~?ıı!l tı t"l Auditorhm vardır. b•t l"'Ü!'labn'mlar dn cidden t'.Ok caıdbe· ı t·crr:ıtıı .. ı nıiilrh:ı" ısı 
~ it b ?lıarur l' . 'd' P.ırı« 1 ıh l·nlwll<''' S A\ı~ınnı . rrkek. "'r•ıı anı- ... 'arıne Gard<'n lı ır. 
~ " ı .,l d b k:ırlııı ıımrlı\"lllnr ı. ılimnll ~ .. tl'lılt 
~ ,,,. lrr. ll'l~h· ura.dadtr nurnclıı- Bu k:ı.d~ e~lfnce'ere r ~men halk "~;)7, lllCllH'. karın hııruwklulln \t' 

llu "lt'tdlr •C' m yatle.r g 'rülc· her~Un yrrıi yem F y'cr arnr. Bunun rzen('lıl. nmeı , .ıı • ı " nı)c v .. tfı,ı)um 
>1\~.. ~ "' • _, 
~~e •ıa h r için iJd-lc birde M !t"'lkayn knc r uza- mülrh:ı .. mı.) 
Qı-, t~ ~ bir ~an velk .. n, kilre't nır. Ilo11vud ·a iki ~1lz mil mestı.fede \1t111nnr \llhılıl ırı un c c 1 n P. n 
ller Ctltrt ~ok v ?"~hır tertin olu: l\fo!~i'cnnm Ti:'l Jua.na ve Angua Chi- il ılrn 10 • kı:ırlnr f:~ rı ı U !I ı 

"' "il Lon~"'<'nhkt<'ri yapılrr. ~de isminde iki c:,ıencc merkezi var· t)~lrılrn M>nrıı uı rellidlr. ·r .. ı. HnllK 

°B(.ach'dan buraya <'n dır. Buralarda knbarel~r. dan~ salo.,. 

1- KURUN IS - l\fART - 1988 

~ r A er·kalı ş-i in 131 inci do
ğuş ıl ö ü ünü m m e eti ve 

bütün dünya. tes'it edi or: 

Henri V odsvört 
Lon fe o 
1807-1 

Yazan: r __ M_D_IHl_a:JJ_D lOı-~-0-(0)-(Q)-S-©J-o _(O)_~_ır_Udl __ ı 
Zamanımızdan 131 sene kadar önce 

Amerikanın Atlas Okyanosunu saran 
geniş sahilinde, Meyn ı.,yııannda bu -
lunan Portland ı.:manı Ull ık diyarlar -
dan gelen ticaret gemileri, şilepler, he
nüz yelkenlerini indirmiş, bacalann -
dan koyu 'J\ara dumanlar çıkan vapurla 
yelkenli arasın~ bir ge~.~t safhası teş
kil eden acayip teknelerle hıncahınç 

dolu bulunuyordu. 
Vinçlerin hiç ardı arkası kesilmiyen 

gıcırtıları, komisyoncu ve tüccar top -
luluğunun yüksek sesle konuşmalan 

ist.~mbotların can alıcı kısa ve kesik dü
dül\ieri şehrin sisli sokaklannz, daimi 
bir uğultu hal:nde yayılıyordu. İnce u
zun direklerde helecanlı bir kalp gili 
çırpınan renk renk bayraklar, kat kat 
gerdanlı insanları andıran binabrın a
lınlarına yapıştınlmIJ acenta ilanları, 

glilmeyi, eğlenmeyi bile heaaplıyan in· 
sanların m::ıkineleşmiş hareketleri oöz
leri alıyordu. 

İşte büyük ~:ir Longfelo; böyle şa· 
matalı bir aleme gözlerini açtı. 27 Şu
bat 1807 onun doğum günüdür. Bu ta
rihi her Amerikalı genç kendi doğu§ 
tarihi gfbi bilir. Ve her sene, yüce in
sanı dah:ı büyük bir i~tiyakla anmak i
çin, bütün Amer.~ka 27 Şubatı iple çe
ker... Langfclonun doğuş tarihi; 
Brayandan 13 yıl sonraya, Ho
tomdan 3 yıl geriye, Emerson -
dan 4 yıl sonraya rastlar. Kendisi; ince 
yapıltt ipek saçlı bir yavtuydu. 

O mektep -.atıç.tlo.Q..en ~d• ~ 

bütün başka zamanlarını deniz kıyısın
da yalnız başına bir aşağı bir yukarı 

tlo1ap:-ak geçirird= .. Denizin bağrını:ia 

mağrur bir grup kartal gibi baş kaldı
ran dalga1tıra bakmayı, İ§liyen pervenc
lerinde bir canavar heybeti sezdıği 

vapurlan :seyrctmey~ Adet edinmişti. 
O, şiirlerinden bir:tlde şöyle diyor: 
Ben, si:rnh i&l<elelleri ve gemileri, 
Serbestçe ç:ılkın:ın ıul:ın, 
S kallı lı.pnnyol gemicilerini 
Ve gcır.ile .. in güzellik ve /ü&unknr· 

lıklannı 

Ve c?cnil:in sihrini hnllrlarım ! 
O, herkcs:n hıra ve iğrenç b~lduğu 

kıyılan ~ıldırasıya sc!v.~yordu; çünkü 
karanlık ve kargaşalıkta bir ahenk bu
labilmek, ancak kem.lisine nasip olmuş
tu. "O, kimsenin göremediğini görü -
yordu ve h'msenin işitemediğin duyu
yordu., demek, bell: realiteye uymaz; 
fakrrt her halde gördüğüne ve ıduydu -
ğuna bir mana vermek hususunda onun 
her~esten bafka bir kabiliyeti vardı. 

Zaten kendisini ~air yapan da, bu baş· 
kalarına benze~:yen ti&rafıydı. "Şair, 

ne demektir?,, ıdiyc kendi kendinize sor
mu) olsnnı.z, bulduğunuz: ruht ve içti -
mat vaziyete göre buna bir kaç türlü 
cevap vereb:ı.:rsiniz 1 

Bence şıı.ir; his uzuvlanna çarpan 
renk gibi, ses gibi, ışık ve koku gibi, 
sıcoklık ve ser.:.nl:k gbi ihta-slan do~
yt'l:l br sanatkArdır, 

Herkesi ngö.zü kulağı vesair harici 
ihsasları olan u.zuvlan vardır. Faknt 
bu hari:in verdiği ihS<tslnr arasında bir 
alaka bulm:•'<, bunları:ia hııkikaten ruhu 
ok§ayan lir halin bulunduğunu mey -
dana çıkarmal~ herkesin harcı değildir. 
lşte Longfellow da en ince intibnlarla 
ihtiraz: eden bir duygu erguvanı idi. 

Cocukluğuna e.:t hrıyli sahneleri son
radan "Kral Olafın efsanesi'', ''Zerre i
çerisindeki iskelet., ve "Hespenısun en· 
l:azı,, iGimli eserlerinde tazeledi. 

Longfelonun (Jk devam ettiği ınek -
tep, Mc.:i<ım Fclo5 isimli bir k;ıdın hoca 
t.-rafından idare ediliyordu. Mrdam, 
çok sert bir kl'ldmd:ı. Ders e.aatleıin:!e 
hiç bir çoeuğun gUlUm!!erne~'.ne mUsa
ae etmiyordu. En küçük bir yarama.ı
lığa karşı en aftr cezalan v~rmekten 
çekinmiyordu. 

6 yaşınd-•yl...:n, Longfelo, bu disipli· 
ni son derecede seven Madamın irfan 
ocağından kurtuldu. "Portland Akade
rrl,. namile maruff diğer bir mektebe 
devama blşla'dı. Orada hocalanndiun 
birisi, kendisinin okuyup yazmaya son 
derece istidadı olduğunu ısöyliycrek 

yavrunun hevesini körükled.~. 
Muallimlerinıden bir başkası, Ceykob 

Abat, o zam:m ço'kj beğenilmi ıolan 

"Rolo buks,, ismi altında, çocuklar için 
ocr kitap yazmıştı. Akademide iken 
Longf elo, ilk şiirini azdı. "Lovcls Pond 
muharebesi,, adını taşıan şiiri, Port -
lanfd'da çıkmaktc:ı olan iki gazeteden li
risinde neşrettirmek istedi; ancak ka
bul cdilmieceğinden kork,uordu. 

Nihayet b'.r bir gece gazete idareha
nelerinden birisine giderek kapının ara
ltğınl:!an tiirini içeri attı. Ve scnra da 
günlerce o gazetenin sUtunlı:ınnda çıkıp 
çıkmadığını aradı. Fakat bulamadı. 

Sonra birden kendisine cesaret geldi; 
hattli o kadar fazla ki o gazetenı:n tabı
ına giıderek şiirinin geri verilme&ini is· 
tcd. Ort:ı:lan ~~irini alıp diğer bir gaze· 
tede neşre muvaffak oldu. Bundan son· 
ra da yazdıklarını bastırtmakta güçlü'k; 
çekmd:ii. 

Longfelo, 14 yaşında "Bovdosn Ko
lece., gitti. Hikayeci ve Hotorn sonra
dan Amerika Cümhurreisi olan Frank· 
lin Piyrs \'e diğer !Xrkaç meşhur tıdam, 
sınıf arkad<ı.şıydL Zeki bir talc~ olan 
şair, çalışkanlıktan yana sınıfının b:ı -
§mda gc:Iiyort:fu. Kotıeji bitirir h:tim:ez 

Avrupaya seyahat etti. Lison öğrendi. 

Edebi kültürünü derinleştirdi. Ve tak -
r.'ben 20 yaşında evvela Bovdaynda, 
sonra Harvart:ida öğretmen}~ yaptı. 

Harvardda bir zamunlar Va§ingtonun 
ihtfüıl binasında yerleştiği ''Kreygi 
Havs,. göze çarpan binada oturuyordu. 
Bueski ev~ çocuktan kahkahalarla çın -
lattyor!L:ırdı. Şair, üç küçük kızı ile ak
~aml:m nasıl kütilphanesine çekilip on-

• larla oyalandıfmı bir çok §iirlerinde an-
latır. 

Mektebinin yolunda yanı sıra büyük 
lfr ~estane ağacı bulunan bir demirci 
dukkanı bulunuyıırdu. Longfelo, bu a· 
ğaca <•y ]anıp ateşten çıkardığı kıpkızıl 
ıdemiri örs üzerinde döğen demirciyi 
seyretmekten hoşlanırdı. 

ÇoculC!ar da onun bu harckctir1i tak
lit ediyorlardı. 
Jit ederlerdi. Sonradan şair. "Demirci,, 
adile güzel bir şi;r ortaya ~oymuştu. 

Da!ıa sonraları o esk.: yerden sokak ge
çe::eği için büyük kestane ağ:ı:ını k~
mek icap etti. Kcmbriç mektebinin ço· 
cukları ıdeğerli hocalarının bu ağaca o
lan sevgilctini hatırlryarak aralarında 
para topladılar, ke!ilen kesb:ıe ağacın· 
dan bir koltuk yaptırıp 72 inci dönü
münde Longfeloya hediye ettiler. Has
sa! şair, yavrularının fedakarlığına çok 
sevbıdi ve onlar için "Kendi koltuğum
dan,. adlı bir ıiir kitabı vücuda getir
di. V·~ ya :ıdığt kcıdar her sene yıl dö
nümü tesit olunurken, o eski kestane 
ağacından yapılmıt olan sandalyasına 

oturup zi~rcte gelenlere "Köy demir
cisi , adlr ~iirinin birer kopyasını ve -
rirdi. 

Amer.~ka gençliğinin göz bebeği olan 
Henri Voı:!rört Longfelonun en tanın -
mIJ tiir kitapları, "E...-angelin", ''Hiya
vata,, dır; ve ~r~ ıiirlerinden "Çocuk
lann saati", ''Köy demircisi'', her yav
runun ezberindedir. 

Bu Amerikalı ~airi, ş:frlerindeki 

mUstesnahktan dolayı büttin dünya 
takdir ctmektcı:lir. Ona nasip olan §Öh
rct ve hürmeti henil.z hiç bir Amerikan 
t liri görmemiştir. 

1882 de aeYdiklerinin kollan arasın· 
da hayata gö.zler..ni kapayan Longfelo, 
dünyada derin bir teeHilr bıraktı ... 
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P E RTEV ÇOCUK P UDRA SINI 
Ştpnan, Ylcutlu. bUI kluel• 4e kullamnaktadJrlar. vtlca4M 

Ya1armda ve koltuk altJarmm plflk)ertne brp bundan daha mu.
pudra heııtlz kelfecSDmemtftlr. 

ONU DlGER ADJ ('l' Aut PUDRA) lan De b.rqtırm&JIDll-

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden : 

İspirtonun sıhhat ve temis:Uk berindeki bOyf1k teairlerlnl du,unea .. 
lar İdaresi, 15 Mart 1938 tarlhinden ltlbaren bu me.ddentn ft&tlan ~ 
yük temillt yapllUltır. 

Aeatıd&Jd tafılllttan anı..ııacatma göre, bu temUAt yUD 315 dJr. 
ce litresi 140 kunıitan •tılan kolonya laplrtoeu bu tarihten llOD1'& 90 
satılacaktır. lçld bayileri bu llpirtoyu 90 kuruttan alıp 100 kurul& 
olarak hallra •tablleceklerdlr. l50 l&Dtllltrellk titeler içinde 10 ~ 
makta olan bJvalet isplrtoeumm flab 150 kuruea hıdir11mittır· 

Perakende olarak 76 kurup ablan yatnJacaJr i8pfrto, badema lSO 
aablac&k ve bandan b&yle bayiler enelce 68 nru.,. toptan olarak 
ilpirtoyu ~ kurup aJabllecelrlerdlr. 

iyotlu iapirtonun 1itrea1 de 120 kuruttaD 90 lrurup Umzl1 edllr'fld&. 
dan bqka hutaneler, eczaneler, mektepler, illç yapan llhoratuvar18r • 
mtıe11esel• tsplrtolanm 130 lrurqtan almayıp 90 kuruttan tedarik 
ceklerdlr. (1182) . 

30. 3 - 1938 Çarpaba gOntl saat 15 de ekalltmeBl 1apılac&11 l 
len muhtelif 6 kalem tezglh meranın da bulunan 1alnu a No. 111 1fltl 
teT11atı bir adet Hldrollk cllraekll per ~tn maklnellıle alt eblltm• f 
ml,Ur. (1118) 

Muhtellf latu7oalarc1a lllf& edilecek Ahire hanıarlan lobl 
hazır bir halde takriben 210 ton demir malseme mlbqauı k•,.ıa 
uıuıt7le ekslltme1e konmuttur. 

ı - Bu malzemenin muhammen bedeli 60.000 Uraclır. 
t - leteklller bu işe alt tartna me Ye Alr eYJ'&tı Dnlet 

nnm Ankara, Ha1darp&f& ve Slrtecl vemelerlndea ı.ıo Ura 'beael 
bilinde alablllrler. 

' 3 - Bkılltme U • 3 • 988 tarihinde puartell ıtllltl IUt 11 4e ~ 
4a De'Ylet Demlr,ollan Yol DalrulDde Jlertes Blrlnal KomlafOS~ 

.... 

pılacaktır. 

4 - Bkalltme7e girebilmek lcln latettllerlıa &f&lıcla 7udl 
vesaiti aJ'Df &11n saat H de kadar toml87ona te•41 etmte o1maı-t' 
4ır. 

A - H90 e&JW tuun ahklmma 117pa 3'1&0 liralık m~ 
aat. 

B - Bu tanun1111 ta7ln ettllt neltalar, " 
o - Nafıa Vekl.letlnden muaddak ebll:ret Telltatan. ·(ıoın 

1 - 7 - III • 988 tarihinde ihale edilmek llzere kapalı url 
ılltmeye kondutu llb e4llea Urfa'cl& ,-aptmlacak H8H Ura t'I 
fit beclelll Mldtlrltlt blnur tneaatmm mlnatuuı •JDI tartlar 
11- m 938 tarihine talik eclllmlftlr. 

! - llblltme 11 - m - 938 tarihi ne rutııJan Cuma dili ..., 
Kabatatta LeftSIJD n lltıba,aat tube lln4etı Alım KomlqoaO• 
cattır. Teklif mektubunu veaalr ena k ve veaaltl lbtln edecek __. 
ıarflannı.o eblltme dili en ceo IUt H e tadar adı geçen AJJlll 
nu Battanırtma matbua mutabllln de verllmlt olmam ıtaa41t• 

1 - tdaremlztn Oulantep Bqmtldlrltlltlne ballı Atp.kale4e 
ve proJ811 muctblace ,aptmJaoat 14& re btauı lataatı tapalı sarf 
eblltme1e konm'QftUr. 

II - Ketlf beden ıococ Ura 81 kurut ve muvakkat ~ 
Uraclrr. 

m - llkıtltme 21 - m - 988 tarihine rutıaru puartell -~ 
da Kabatatta Levuım n lltlb&JUt tubeelndetl Alım K~ 
prlacattır. Kapalı sarflar mtlnakala dntl en ıeo uat 16 • ~ 
oen Alım Kom187oau Batkanlrtma makbu mutablllJlde ~ 
lı4rr. 

IV - IJ&rtname n proJeler il ku l'llf bedel mutab1Un4• 
..,asım Te lftba,aat tubealJ'le Oulan tep BapıtldtlrlQtlll4•B .,. 
Kemurlatuadan almablllr. 

V - llblltme}'e l,Urat etmek ta te19nlerln feJinl enak ye 
tnhtıarlar lnpat tubealae lbras ecte rek &7flC& Tellk& .-aıar1_..,..,..,..ı 

VI - Ktlhtlrltl teklif mektubunu, kanuni •ealt ile V tacl .,.,_ 
1111 eblltme7e lttlrak vesltumı n munktat gllnııme P.,..._...ıı._,..,.. 
tubunu ihtiva edecek ol&ll kapalı sarf ıannı 711tarıcla yası14rll ....-
nakua Cllnll en ceo ıaat 16 e tadar Alım Koml11onu B~1ı-. 
buı mukabtılnde verllml• olman Jl mııdrr. 

lstanbul inhisarlar BaŞrnild 
lüğünden: 

PIJUACI& atılmakta olan IQlrto lama atıt ftatlafl• 11 ~ 
hlndeıa itibaren lndlrlleaektlr. _. 

Dllllnlannda 7atılacak IQlrto "BoJ'alı kamineto_!~ 
lofade tu•alet 18plrton n.tanlar: me• cutlanm birer be~'-' 
118 tıktamma tadar "YüılM&t laplrtolara atı oıanı.r x.Mtillll!'! 
-'4tlrllh 1' ~ lUT&let ~na alt olq!!r 



Ne var, ne yok? 

Portcr adlı Nevyorklu bir kadın, boğa aöğUşçüsil olmak 1umesine kapıl
""f, bunu öğrenmek için M clcsikaya git mi§tir. 

Orada Ant>·enmanl.ara doğrudan doğniya boğanın kar§ISına geçerek 
bclflamam~ttır. ônco hlr çocuk boğa ol mU§, boynuz takmı,7 ve Mis de ona kar· 
~ kul? örlüyU savurm~tur. Sonra ikin ci safhaya sıra gelm~, bir delikıanlt bir 
61 arabasına boğa başı geçirerek bunun la hücunı vaziyetlerini idare et mi§ ve 
7oıldtn da örtüyle müdafa<ı ııe tahrik tecrübeleri yapm~tır. Sonra da sahici 
boğayla talim yaparo1>, artık boğa dö ğüciısü· okluğu kanaatiyle, ilk dişi te. 
rero olmak'la öğüncrc1·:, Ncvyorka dön nrü.ştür. Anook, Nevyorkta boğayla dö
~mektedir. 

Amerika resmi makamları, boğa döijll§üııii. yasak ctmi§lcrdir. Bu yasak
ta Ga, bu döğllş1ln hayvan'ları himaye C8Cl8ıM <ıybrı oldıığwıu ileri siirmck SU• 

ttffyle, §e/lrotli ue makul davronmak tadırl<ır. 

Kalif orniyadlı San Diycgoda yapı
lan •·kt~ r,ğlcıu:elcri, ,sırasında, resim
deki kadın ''tl!'niz 1cızkınnın Kraliçesi,, 
aeçilmi§tfr. Ncpttınlcr 1ıc deniz 116.hla
n, Putrisiv:ı i.o;mimlolcl 18 yaşmda 
Kraliçeyi zafer m.cvl:ibilc salıilc cri.ş
tfrivorlar .• 

Aıncdl."(l(Uı llaltitrıor liman şc1ı1"'indc 
toplanan nmcitlcr l~ongrcsinile, resim
de görülen 1cilrc şcklindok"i ölçü aletiy
le insmılamı 7roraktcri öğrcnilebilcoc-

ği iddiası ortaya atı1nn§trr!1 ..... 

Bir lngiliz teknisyen, bo~ mmanltr. 
ruıda buharla mü.teharrik lcüftük bir, 
mrıkinc yapm'l{!tır. 13 kilo ağırZığın<Ja.., 
.1:i b" makine, iizcriıı.c iki adam oturma 

bir nraba.yı ~kebilmektedir. 

iLAVE~T 

''0 kadına · gülü 
veren; .. bendirıı,,, 

fYJehmet Selimin i 'kinci Adliye hikayesini ilavemizın 
. dördü!ncü sayıfasında okuyunuz 

Sek iz saqıf alık bir çocuk illlvesi 



Mes'ut oıma bizim elimizde 

1MD1 her şeyin •mm., veya "ma-
rifet,, addolunduğu bir devre

de bulunuyorlli: Böyle bir devrede 
••saadet ilmi,,nin de ortaya çık~cağını 
pek tııbü bulmamız icap eder. Bu ye
ni ilmin müessisi son zamanlarda Lon
dra ve Pariste ciltlerle eser yaznn 
Rus doktoru Boris Sokoloftur. İşin 
garibi müellifin eserinde sanki saJa -
hiyettar bulunduğu bir anemi veyahut 
bir nevrnste>ni meselesi gibi saadet 
maddesini tahlil ve tetkik ile uğraş -
masıdır Doktor saadet meselesini bir 
filozof veyahut bir sosyoloğ gibi değil 
bir do.bili emraz doktoru şeklinde tct;,. 
kik etmekte ve klinik müşahedeleriyle 
tetkiklerini ispntn enhşmaktadır. ·. 

Binaenaleyh saadet emrazı asabiye
mUtehassıslarının "münbitıik., dedik
leri hal ile mütenasip bir vaziyettir . . tn. 
san okuyup yazmağı nasıl öğrenirse, 
türkü çağırmak, oynamak için nefesi
ni nasıl talim ederse. sıhhatini muha
faza ic:in nasıl hıfzıssıhhat kaidelerini 
öğrenirne tıpkı bunlar gibi saadetin de 
ilmini 5frenebilecektir. İnsan bu sah~ 
da talimler yapmalıdır. Fakat talim • 
lerden evvel hayatta saadetin mevcut 
olduğuna peşince iman etmelidir. 

Kaldı ki inaanm böyle bir geye tnan
m88I gUç bir eey de değildir ve her -
g(1n hayatta tesadüf edilen saadet te
ferruatını düşünmesi kM'idir. Bir pi
yango isabeti, bir kumar kamncı. bir 
terfih, bir muvattakiyet daima gö
rlllmektedir. Fakat bunlarm hepsi ktı
çilk aaadetlerl tefkll eder. Binaenaleyh 

• - S1JRON't1N ILAY181 

J "'·ı f? ueqı mı. 

Bir doktor sa~
detin bünye :işi 

olduğunu ileri 
•• •• suru yor 

o 
Ba ı hastalıklar i -
sa n mes'ut oı a· 

• • • 
sına manı ımış 

bUtUn bunlar ile daha başkalarının 

mecrnuundan bir bUtünJük husule ge
lebilir. Bu bütünlOk te saadettir. İn· 
.san bu kanaate yetişirse o vakıt san.· 
det yaratılmış bulunur. 

F AKAT şu başkalan denilenlerin 
bliyUk ehemmiyeti vardır. Sa

adet iktisabı için insanların hepsinin 
ayni liyakatte ve mücadeleye göğils 
germek için ayni kuvvette olmadıkla
rının her şeyden evvel düşünülmesi 

icap eder. Hepsinde ayni istidat, ayni 
bl1gi, ayni idrak bulunmayor. Doktor 
Sokolof herkesin saadetinin uzviyeti
nin hayativetinden ileri gelebileceğini 
söyleyor. lnsnnlann hepsi hayata mu
kavemet ic:in aynı mukavemette ve 
aynı hayatiyette de~ldirler. Bazıla

rının uzviyeti daha kuvvetli bazıları
nın daha %S.yıftır. Binaenaleyh bazıla
nmn saad~t için istidatları daha kuv
vetlidir. Bir uzvivetin hava.tiyeti ne
den ileri gelir? Yani saadete erif:mek 
Jiynkati nasıl iktisap edilebilir? Dok· 
tor Sokolof bu BOrguya hic; tereddüt 
etmeden tu eevabı verlyor: 

- Havattyet bezlerin dahflf lfraza. 
tmdan flerf gelmelrtedir Binaenaleyh 
eaadet bnlPrin dahflt lfrazatmm iyi 
çalrıırmttınndan ibarettir. 

Havatiye-tf tanzim eden, saadeti 
mevd-tna l"t"ffren bunlal'drr. Bilhaaa 
dereJdt • bohz.dalri bezlerin - bu hu
au~q~f 1"0lf1 N>k bfhıflktftr. 

Bu me9elenfn daha iyi anlaşılmaıa 
~ doktor Sokolof IJhhat ne ı.uau • 

yet arasında çok güzel bir mukayese 
yapmaktadn-. .Sıhhat ve hayatiyet 
başka başka eeylerdir. Hayatiyctsiz 
Sihhatlı insanlar olduğu gibi hayati -~ 
yeti kuvvetli fakat sıhhatleri bozuli 
insanlar da vardır. Hayatiyeti çok kuv 

j 

vetli bir insanın herhangi bir hasta-
bğm ilk darbesine boyun iğmesi müm-

kün olduğu gibi çok zayıf uzviyetl&o: 
rin ihtiyarlığın sr· mcr~::ı.?csine kadar' 
varmalan da mümkündür. Rus dokto
ru, Volteri misal göstermektedir • 

Kilçlik çocukluğundan bnşlayarak 

"bütün ömrlinde sıhhati berbat idi. Da
ima hasta hiç bir va.kıt sıhhatli gö • 
rUnmemiştir. Volter kendisi için yarı 
ciddi bir şaka olarak gözlerini açtığı 
dakikadan itibaren "ölüme hıw.rJan .. ' 
mış,, bir adam dermiş. Fakat Volter 
bu fena vaziyette hiç bir kimsenin 
muktedir olamıyacağı bir kudrette 
çalışmış ve doksan yaşına kadar ya ~ 
§a,mıştır. Sebebi dahili ünıznt bezleri-

(Sonu: 1-i üncil b'flY'Jada) 

- Telefon kulübesine ben var1ccn 
ın,ka biri sığmcız, haf Dinle öyleyse; 
birazdan bir erkek sesi de işiteceksin! 

-Abeking--

- Utan; diln gece de sarhoş geldin; 
kendi ağzm1a itiraf ettin! 

- insanın aarh~ken söylediği şeye 
inanılır mı .hiçi 

-Leman-

- Mcksi1uıZı d-Ostum; bir tabancaya 
Uı.tiyacım var! 

- Hangi markadan olsunf 
- Bence müsavi,; 6 kişi gebertmc-

ğo yetsin de! 
-Rupa-

tKtKRAVAT 

ltendlı.lne bir kravat almak l!ıtf'yt'n adam, 
8nnn~ ıııerllen kravatlardan 2 sini beyt'nme
di. fakat 3 ilncilsilnD UYlfUD buldu. 

Bu aralık, beyenmediği 2 krnatı dftk'kAn
eının ayn bir kutuya koyduıtıınun farkın!\ 
.ardı. Mr-rok edt'rek, araştırdı: 

- Ru 2 kravah ne yapacabmıd 
' - Erke-lelerin .almak l!tlemediMt'ri krav:tt
ları, k()(" .ll:ırına lcravnt satın almak iateme
)'en kadııılara saklarul 

Kar\Kaü~ 
ıııuuuuııııııı 11llıııımıııımıutııımıjlU1Ull\\\ıaııuı~ 

AŞK VE GUNDUZ 

Bir delikanlı, bir kıza gönlnnil kaptırmış." 
tı. Faknt, kız hiç yüz vcrmi~ordu. Buna 
rıığnıen de, delikanlı, onun peşinden ayrıl
mıyordu. 

G<!ne peşinde dolaştığı günlerden birinde, 
kıuı, tutkunJuAunu şöyle anlattı: 

- Ah, bir bilseniz; siz beni ne kadar meş
sul ediyorsunuz. Bütün gece rüyalarımda 
ııizl görd~üm gibi, günün bü)'ilk bir kısım
nı da sizi tahayyülle f::eclriyorum 1 

Kız, buna korşı da dudak büktü ve: 
- Ya:ı, öyle mi? dedi; gilndüzün geri ka

lnn kısmında beni işgal etmeyip yalnız bıra
kııbilirsiniz, şu halde! 

K1MBU ADAM 

13ir kaplıcadaki otilde, bir edam kfiplere' 
bl niyor, ateş pilskilrilyordu: 

- O:ıimn ecnebilere itib:ır edersiniz, yer
lileri de ihmal etmekten cekinmuslniz! .Ec
nebi seyynhl:ır. en ı;ıil:ul mac;alnnn başına 

geciriliyor, 11 HtiJ!rİne en illi clı:mr:ılnr içf. 
riliyor; lckinin en mükemmeli, yemeğin en 
Jczzclisi onJanı mahsus! Halbuki asıl bizim, 
tt'rcih edllın<!miz ~erek! 

- Rim bu acaip nchım? 
Bu adamı tanıyan birisi, gnrsonlard:ın bl• 

rint', ·kim olduhrunu sorunca, aldığı cevap 
~udur: 

- Bu mu? Dizim memlekete .seyyah cel
biyle mc"iJtUI l'emiyelin reisi 1 

TEK BİR EI~fA KALRAl.~I 

Ev sahıbi, misafire bir kadeh elma şarnbı 
fkrnm <'?iti ve hu şanıhın, kendisi tornfın· 
dun e'•de yapıldığını s6ylcdi. 

Şarabı t:ıd:ın misafir, düşfinceye daldı, 

sonra: 
- Bu yı1, dedi, ne kadar elma şarabı 

yaptın? 

Ev ımhlhlndcn şu cc\·:ıbı :ılf1ı: 
- Tam hlr fıçı! 
- 1-lnn! .• Şu h:ıl<lt' •. bahçende ct;cr bir lt'k 

clm!ln dnhn kn1'm~·th, bir fıçı dah:ı ş:ırııp 
)•npnııın kabil olacaktı, demek! 

TH.AŞ YE l'UDHA 

l<üçfik kız, annesiyle birlikte tramvnyuny
dı. Knrşılarında oturan kfılol pnntalon ı;:ly

miş bir kadın, el cantasını açtı ve pudralnn
ru:ııtıı haşlaı'lı. 

Kfıçfık lnz, ı;ı671r-rinl nctı, bııktı, baktı ve. 
sonra n11nec;lne döndü: 

- Erkekler pudrayı ıraş oMuktan sonra 
sfircrlcr, değil mi, onne? Demek bu traş 

olmuşl 

UNUTMA SAIUN 

Bir ad:ım, sc"?ynh:ıte tıkıyordu. Ktınıılylc, 
toeuklariyle vedaJattı. Fakat istasyondan 
ko!Ja k~a eve 9t'ldi ve kansıft8 soluk 90luJa 
ftınu tenhih etti: 

- Ben seyahatteyken, bir 'itinin elrslk 
oldıııtunu sakın unutma; odayı ona göre da
ha az ısıt! 

MADAM GELİNCEYE KADAR 

Radyo mQpte1An hlımetti kız, telefonla 
madamını arıyana, şl>yle l'evap veriyor: 

- M:ıdnm •• ı dııll:ilcn~·a kadar lt>lt'fona 1te
lfp ıı&z ııl\,·lh.-M'ek ! O 1telinl'e~·e kadar da 
~n ahe .Plik mualk.isl dinletecdiml 

- Oh, sana rastladım da dil§mek 
tehlikesini atlattım! 

- Bu şi.1koya tutkurnrun, haf Ben, 
böyle §eYO • talwıınmıll edemem!. 

-h'ekke-

·. ,.s---~ """ ... ·:~ .. f.
_,._.. 

- Oturduğunuz yerden kalkmak ni
yetinde değilseniz, bari ağzınızı açmız 
da, elimdeki m1ôrdo yuvaı·lağına 1mro
bilecek kadar geriden tutabileyim. 

-Rı.pa-
,..., 

- Dırdın 1..:csin 1m1a,5:mtn dfbindc! 
N c isteyorsmııı.z benden t 

- Affedersiniz; §Qp1romın ü.stilne 
oturnm.~unuz da! 

- E, h!;mmı kallcıp gidecek misiniz 
wr 

--Gravl-

KUT..AKl..AR 

Çocuk, kulaklarının yıkanmasından hfO 
hoşlanmn~·or, annesi yıknmnk ı~tedi mi, IİO-: 
tfik kıyametlt>rl koparıyordu. ;;; 
Doğuş yıhlönilmQ yaklapn eocuta. bablııll 

sordu: 
- Söyle baknlım, oAlum; t'n zlJllde ........ 

na Ridc"?cek şt>y nedir? 
- En istediğim şey, anrİt·mln lıahılııuma 

yıkamak! 

il ll1J.Bml'U. IJ..A.Yim 



§d?pzıc6, CJ.nce •~ 1'71Dr,, çorrmen şey, 
•L>:ruk gelir. Bana da öyle oldu. Dur· 

'1um. ba§rmr fcvirdim. Seslenen, o ka -
tbnlardan biriydi. Daha pek gençti; •• 

diyelim, isterseniz 1 .. 
Morumsu, de]çolte, eteğ;. kısa bir fis-

:tan altından görünen dolğun bacakla· 
frmda turuncu çoraplar,.. eyakJannda 
lkcnarlan beyaz bol tüylil, yüksek ök • 
lçeıi kmnızı terlikler, .. orta boylu, eti 
lbudu yerinde genç bir kadın 1 Kenarla
:n san renkte., ince pullu pcnbe baş ör
tUsll omuzlarına düşmüş,.. koyu siyah 
aaçlimna pınl prnl dizi taşlı taraklar SO• 
1 
3culmuş bir baş, .. ya~an allıklı. du .. 
ôaklan ~eskin boyalı, gözleri çekik sür
meli, kaşları rastıklı blr yüz .. dllzgünlü 
boynunu bir sıra mav.:. boncuk, nazar
dan esirgiyordu ; kulaklarından da ye
~1 cam taşlı salkım küpeler &<ırlc;ıyor

du .. 
" Bir şey mi istiyorsunuz?,. dedim. 

' 1Evet. bir gül!,, Bu, bir davetin, daha 
açık tabirle pazarlığın başlangıcıdır, di
ye t :ksind:m. Tereddüt ettim; hele böy
le bir kadına çiçek verdiğimi tanıdık
lard::m gören olursa, huyuna göre beni 
ya ayıplıyacaktı, ya da benimle alay e· 
dip her iki takdirde de olan biteni eta
lcme yayacirlttı 1 

Bununla beraber, ne türlüsü olursa 
olsun, bir kadının (..stediği bir ıeyi rcd· 
detmek, güç doğrusu .. .Zor geliyor in
sana; san'k,i reddetmekle aşın sayğısız.. 

k edilecekmiş gibi bir şey 1 Ben de, te· 
reddiidüme rağmen, "olmaz,, deyip de 
ıradan aynlamıyordum. Derken, gali • 

miişkill mevkiden sıynlmn.1< için bü-
· n demeti kollarına atıp bir an evvel 
aklaşmak ister gibi bir hureket yap
. O, bu kıpırdanışımı yarıda bırak

, "Yok, hepsini istemem!,, 

Artık daha fazlzı düşünemedim, par
klanm demetten bir kaç gül scçiyor

u ki, kız, birdenbire parmaklannı eli
dokundurdu, umulmadık, adeta mu

. , yalvarır bir sesle "yalnız bir tane l 
.muzı bir gül. . ., dedi, ••aırıa kıpkırmı· 

olsun; kan kırmızı .. ateş gibi!,, He
.en, bana en kırmızı görünen iri bir 

ü çektim, uzattım; aldı. "Çok mer
t,, ıdedi, "Bir şey değ.:!!,, O, gülü di-
ndi sapından tutara~ burnuna doğru 

ötürlirken, sıcak bakışlanru bana çe -
:.rnüşti. Gözlerimi ~ıyırdım,.. yürü -
·mı 

Kaldınmda biraz ilerlemiştim ki, ar· 
dan "ay, .. aman, öff !., diye bir ses 

ydum. Onun sesiydi. Arkama bak -
dan caddeyi geçerek, karşı kztldı • 
boylamıştım; oradan dönüp şöyle 

baktım; o, şimd.:. benden 20 - 25 a· 
kadar uzaktaki köşe başında, di • 
batan parmağını emiyordu; sonra 

mendilini çıkarıp sardı. Verdiğim 

zı gülü, saçma takmıştı. Ve bir 
dan ela k:ı.rşısında dikilen, sırtı ben
tarafa !dönük bir adamla konu§U -

du. ''gene mi saçında gül? Bunu da 
.den aldın? ha?,, ve "Ööff. defol ha-

beklemedim. 

KURUN'UN lf,A \~F.:81 

Deklese.rrnişim, v.:.kanrn plıfdi oJ4t:4r. 

auşrm, an/aşrlan .• Yahut dil,.. kim bi • 
lir, hc.rif belki baruı saldınr,.. beni de 

yere sercrıli / 
Ertesi günkü gazetede Galatada ol~ 

bfr c~nayetin tafo'..lfitmı okudum; .. öne~ 
şöyle üstünkörü ... fo:ıkat, nasıl oldu bil~ 
mem, o kadım hatırladım, hatırlayınca; 
yazıya ıdaha dikkatli göz: gezdirdim,! . . 
Kıskançlık, dostunu kıskanmak filan .• , 
bu, beni dilşündürdü, ano kati bir ka~ 
naat edinemedim. Daha fazla üzerinde 
durmamakla beraber, sonradan da ara· 
da bir hatırıma gelen o kadın ve bu ci· 
nayet l7-tgide hatırımdan büsbütün sık"' 
mıştı ki, .. bugün gazetede "Galata cina
yetinin muha~eme1>i başlıyor,. serlev • 
hası gözüme ilişince, merakımı yene "' 
medim; kalktım, geldim. Katili dinle ,. 
dim, gillden bahis açınca, hemen anla • 
dım. Arbk şüphem kalmadı. Onun öl • 
dürdüğü kadın, benim gülü verdiğim 

kadındır! Bu gül meselesinin, gazete .. 
tere geçen zabıta tahkikatı tafsilatında 
bahsi geçrr.=.yorc!u. Evvelce beni tered
düde uğratan da, bu cks'.kti 1 

- Şimdi tn..-namiylc emin misiniz~ 

.Kadının o kadın olduğu ve 1ıebebinin 

sizin verdiğir .. ~ gül olduğu, muhak~a~ 
mr? Bunun dediğine bakılırsa, kadın 

''o beni dost tuttu .. ., demiş ..• 
Genç, başını salladı: 
- Siz de, dediğine bakılırsa, diyor

sunuz 1 Bakılır mı?. Tarih, o tarihtir! 
Yer de o yer .. Arada bu kadar yakınlık 
olur mu hiç? Bunun °'0 ben.~ dost tut • 
tu,, yollu ifadesine gelince, kadın, hid
dete kapılarak, kıskanç herifin daman -
na daha ziyade basma~ için belki de 
böyle bir şey uydurmuştur 1 

- O da mümkün!. Sonra muhakeme 
edilenin, zorla tahrik edfültğine inandı
rarak cezasını azaltmak istemesi de 
muhtemeli 

- Değil mi ya? Fakat, ne dersiniz; 
bir cinayete, öldürlilen kadm1a hiç bir 
alak.:r;ı olmıyan ve .. olamıyacak olan 
bir adamın verdiği bir tek gülün seöep 
olması, garip değil mi?. Sizce? Keşke 

ben ilk hissime kapılaralı; istediğini 

vermeseyd'm, .. yalıud da o eline diken.~ 
batınca öfkeye kapllıp da gülü yere 
atrverseydi ;. ama :nkacak kan damarda 
durur mu hiç! 

Düzgün t.."lVUrlu, temiz giyimli ve 
muntazam,.. hatta hassasiyetle söz söy
liyen genç mübaşirin camekanlı ara -
lılrta cigara içen alc:ı:a bulaca bir kadı
ft.J çağırdığım görüp, tekrar i:.çeriye gir
meğe isteklendi: 

- Müsaadenizle, dedi; bu ~dm, her 
halde o sokakta oturanlardan biri .. tfa
desini dinlemek arzusundayun. işte si
ı:e hiç kimsenin bilmediği b~r taraf; işi· 
nize yarar her halde?. Ama kim ol -
duğumdan sakın .. ha, pardon, zaten 
beni tanrmıyorsunuz ki 1. 

Ve içeriye girerken, telaşla gerisingeri 
döndü; gazeteC".~lere C<lbadtr.ı ha\•adis 
verenlerin kendilerini çok defa kaptır-

drfdar:r gfbf: rarama - ve bir lleft:r 110-

vimli - bir ukaliilılda ala! .ögretmeğif 
de ihmal etmedi: 

- Muhakemeye §Öyle bir .serlevha 
yapzıbilirsin!z; "Me_çhul bir adamın/ 
verdiği kızıl bir güt, kanlı bir cinayete/ 
sebep olmuş., yahut da sadece ''kanlrı 

1 

.gül,, ... hangisi hoşunuza giderısc •.• ve .. 
1

1 

yahut da her ikisini birden boyunuz .. , 
tirinl alta, birini üstel 

MEIDIED SELİM 

Mesut olmak' 
elimizde değil 

-? mı. 
(ikinci Bayı/adan devam) 

nin fevkalade muntazam surette çal~ 
masıdır. 

S AGLAM bezleriniz var mı! ~ 
tık korkmayınız! Bütün ha&-; 

talıkları istihfaf edebilirsiniz ve ha·' 
yatın saadetine erebilirsiniz. Bezleri, 
niz ne kadar çok çalışırsa. hayatiyeti .. 

1 

niz daha yüksek olacağı gibi mesut 
olmak .için de o nisbette liyakatiniz ()cl

1 

lacaktır. Hayat ve saadet bezlerin da.-1 

hili ifrazatı meselesidir. 

TilbcrkUloz gibi bazı hastalıklarda 

çok garip olarak bezlerin çalışmaşı 

takviye edilmektedir. Bezleri iyi olan 
vcreml~~r bile mesut olurlar; pek ço~ 
sene yaşarlar; Doktor Sok ol of ariz .. 1 

tizlilcr için hadisenin zıddı zuhur
1 

ettiğini söyleyor. Çünkü bu hastalıkJ 
bezlerin dahili ifrazatını eksiltmekt.&1 

imiş. Ancak bu g:bı· hastıılıklılarm çok
1 

yaşamaları hastalık sebebiyle kendile
rine f evka1ade itina ile bakmaların ... 
dan ileri geliyormuş. Yine Rus dokto
runa göre bir ariztiğin tam mesut ' 
olmasına imkan bulunmayormtL5. 

Meşhur ısfühatçı Ka1v.in n.riztiz .f. 
miş ve çocukluğundanberi hayatta da.. 
ima betbaht olmuş. Bu hastalık insa.· I 
nı tariki dünya gibi yaşamak mecbu- '. 
riyetinde bulunduruyor ve her şeyi si• 
ya.h gösteriyormuş. Doktor Sokolof, 
diğer bir misal olarak büyük Napol .. 
yonu ele almaktadır. Napolyon 1810 
da ilk defa artirtizme tutulmuştur. O 
vakrttan itibaren ''sukut,, başlayaralC 
büyük asker hayatiyetini yavaş yavaş 
kaybetmiştir. 

Bugfüı fen, nriztizmin mi bezlere 
tesir ettiğini yahut bezlerin iyi ça .. 
lışmalan suretiyle ariztizmin hu .. 
sule geldiğini tayin edememektedir. · · 

Yani hangisinin sebep olduğu ma -
lQm değildir. Fakat mesele bunun bl· 
linmesinde değildir. Ariztizmin insa .: 
nm hayatiyetini azalttığıdrr. 

İşte Rus doktorunun yeni nazari~·e. 
leli bunlardır. Acaba fenni bir kıym&
ti var mıdır. Yoksa zamanrmızda te
sadüf edilen sayısız hesapsız hayal
ler gibi bir şey midir? Bunun tayini 
mUtehassıslarmn ait olsa gere:<tir!. 

Aşkın olu •• 
Şairle:rin iddiaları hilafına 

'Aa&n, - kocasının sevgisini besliye
~ için, neleri gözönUnde tutma-
' • ~dır? Bir Garp darbnneseli, "Aşkın 

lyolu, mideden geçer!,, aeklindedir. Bu 
da. kocasının sovgisinin tUkcrunemesini 
isteyen kadının, onun yemeğine itina' 
göstermesi icap ettiği cihetinde duru
_ larıık, tefsir olunmaktadır. 

Amerikada bu cihetle alfilcalı bir da· 
:va görülmüştür. Nevyork merkeZ, ga,. 
rmın eşya nakli kısmı şefi olan Çarls 
1 A Stif de, bu kanaatteym.iş ve kansı 
·yemeğine itina gösterdiğinden, evlilik 
,hayatında kendisini gayetle mesut 
hissediyormuş. Kadın, kocasının her 
sabah işe giderken birlikte götürmesi 
'için sefertasma koyduğu yemeklerin 
lezzetli olmasına daima gayret eder
miş. Koca, sucuklu yemekleri terclli 
ettiğinden, sefcrtasm~ hemen hergün 
lböyle yiyecek şey bulunurmuş . 

Giinün birinde bazı kimseler, bu a~ 
:dama, karISmm kendisini aldattığını.., 
yabancı bir erkekle, şurada, burada, 
;eğlence yerlerinde dolaştığım söyle -
mişler. O, buna ehemmiyet vermeyip, 
karısına itimat etmekte devam halin
de .. Fakat bir mUddet .sonra knrısmm 

kendisi tarafından verilmemiş bazı 

süs eşyasına sahip olduğunu görUnce, 
jbunlı:ı.n nereden bulduğunu sormuş. 
1 

kadın, bir amcasının kISa bir milddet 
için Nevyorkta bulunduğunu, bu süs 
'eşyasının onun hediyeleri olduğunu 
söyleyince de, bu mevzu üzerinde da· 
ıha fazla durmamış. 

Fakat, biraz sonra, başka bir delil, 
karısının hakikaten ihanet ettiği ka.-

Fransız kral hı:.nedarunın son kalan
larından Burbon Mondorf Prensi, ge -
çenlcrde, bir mağazadaki !ıatıcı kızı, 

- prenses ofarak tanımıştı. Bir gün için
de, mağaza satıcılığından prensesliğe 

yükselen bu genç 1'tzın macerası herke
si alakadi'A' etmişti. 

Matmazel Kotiyon ismim:leki yeni 
prenses on yedinci LU.:.'nin ahfadından 
olduğunu iddia etmiş. Prens de bunu 
kalıul ederek kendisine prenseslik un· 
'vanını vermiştir. 
· Fakat, Prens Lui Şarl'ın bu hareke
;n. hanedana mensup diğerled, kendi -
sine çok darlmıştır. Hatta, Prenses a -
Jeyhine dava açılara~ kendisinin bu un
vanı taşımağ3 hakkı olmadığı ilin olu~ 
'nacak denilmiştir. 

Bu dedikodulu mesele hakkında, 

Prensin kardeşi Lui Şarl F.ransızça 
''Jurnal,, gazetesine, beyanatta bulun
mu~tur. Prens diyor ki: 

°Kardeşim bir ttıhrike füct olmuştur. 

• 

mideden mi 
~ geçer? 

naatini uyandırmış. Günün birinde, 
karısının haftalardnnbcri sefertasma 

30 mİl)"On vaadi 
karşısında 

Bir satıcı kıza 
f.)renses Unvanı
nı veren prens 
Paıalaı ı alaınayınca 

p.işma11 oldu ! 

HaktJ,aten, Matmazel Kotiyonu kızı o
larak, onun kendisine bulunduğu bau 
vaadlere kandığı için kabul etmiştir: 
Matmazel Kotiyon, 30 milyonluk bir 
ıservete sahip olduğunu söylemiştir .. 
Halbuki, bu serveti karde~imi tanıma
dan evvel, ba§k::Jar.ına kaptırmıştır. 

Mntmazcl Kotiyon, va:ıdettiği serveti 
temin edemiyeceğini b:lJif.i halde, yine 
Prenses olmavı kabul etmistir .. 

sucuklu yemek koynıağı ifunal twatiği· 
nin farkına varmış. lşte asıl delil, on~ 
ca. but Mademki kansı, kendisinin en 
sevdiği yemeği artık umursamayor, bu 
kocasını eskisi gibi sevmediğinin en 
bariz delili! 

Bu noktadan boşanma davası açan 
koca, davayı ka?.arunıştır. Nevyork 
mahkemesi, karı kocanın biri birlerine 
yabancıla.~tıklan ltaydiylc, bosanma -
lanna karar vermiştir . 

Bunun üzerine, Mı:tmazelin balıası 

olduğunu kabul eden Prens Lui Şarl 
~endisinc sorulan "Demek Matmazel 
Kotiyon !'.~zin bir karanmzlı:. mı kızınız 
oluyor? Hiç bir kan rabıtası yok mu?., 
Sualine şu cevabı veriyor: 

- Hayır, h;ç bir kan rabıtamı::; yok. 
Babı:.sı olabileceğim devirde ben Hindi
çinide idim. Kendisini tik defa olarak 
bu son senelerde görmüşümdür. Kızm1 

oldu, çünkü l:ızım diye ilan ettim: Res
mi bir beyanname bun21 kaf.~dir. Fakat, 
baktım ki bana vaadcttiği serveti ge -
tirmedi, kendisini yanımdan uzaklaş • 
tırdım ... 

''Fena bir kız değil amma, bir'l? ha
vaimeşrcp: ondan servet bekli yenleri 
aldatıp kendisi prenses Unvanını alı -
yor .. .,, 

Prens, pit;m::n olmuş görünüyor. Fa
kat. unvanı geri aldırmak içln henUı: 

mahkemeye müracaat etmeye karar 
vermir, Jeğildi ... 

3 - IC't:l~U:'t'l.'~ tt.A\'BSl 
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Adliqe Hikciyeleri : 2 

- Saçına bir gill taJtnıqtı. "'Kim ver
Cii bunu san2J?,, ldedim. Suratını ekocit -
:U, eli belinde durdu §Öyle karşımda ... 

- Sonra? 
- Sonrası,.. "Sana ne, be?, ,dedi. 

"Dalga Halil değil mi, kaltak?., ded~m. 
Sıntb: bu sefer, .. ''yok, bilemdclln kal -
dır, vur 1,, dedi. ''Bu ıefedd ba§kaaı r. 
Ondan da, scnden de fiyakalı delilc:anh 1 
:S:çiminden, kalıp kıyafetinden belli; 
.Galata ldilhanbcylerındcn değil 1 ~y -
oğlundan irunc bcwarda değilse, nah 
sana, fU parmağımı kcıserim. Elinde 
~oakoca demet vardı, besbelli ordalri 
aftoıuna g8türilyordu_. ama ben iste • 
.yince, dayanamadı, gWün en güzelini 
"eI'di bana. .. Aına, fişne filan fisteü 
CJerken de oradaki Eftalyasmı unutu • 
verdi ... Bana tutuldu o Beyoğlu hovar
C:laaı, .. beni dost tuttu senin üstüne,.. 
haydi bakalım, çek arayanı! .. Dalgaının 
yanına git sen de, lddol ! Onun dostu 
ondan oldu, sen de benden ol da gör 
aepetlenmeyi 1,, Beynim döndü, gö -
süm kızdL. 

-Sonra? 
- Sonrnsr, .. 
Böyle diyen, yanpUrü omuz kısarak, 

kendisini toplaıdı, sanki o an ağzına 'lıf
lit vurulmuşçasına, bundan öte sırnnı 
asmadı: 

- Sonra noldu bilmiyorum. Kendimi 
kaybetmişim artık oddan sonra .. 

Hepsi gih~. bu da, tevkifhanede al .. 
Clığı dersi iyt ezberlemişti; 15.kırldının 
burasına gelince, taş kesildi sanki ... 

- Olur şey değil, demek benim yil -
ıUmden öldü zavallı ... 

Yanan adliye dairesindeki ağırceıı:a 

aalonumla bu muhakemeyi dinliyenler -
den yakışık,lı bir gencin ağzından çı • 
kan sözü, etrafında duızcılar iş.tip yü
züne dik dik baktılar. Sonra ~ bıyık 
altından güldü, kimi külhanbeyi usulü 
öksürdü. İçlerinden biri ide ''Kaçık mr, 
ne tsayıklıyor, be 1,, dedi. 

Muhakeme, aürüp gidiyordu. Morg 
raporu, ketif raporu v.a. okunuyordu. 
1'halinin bulunduğu yer üzerindeki lo
cadan, llfZlğıda geçen sözleri duymuı. 

balyflann, gülüflerin farkına varımı -
ıım. O ıenç, mufaual raporlann okun
ma aafhaaında tekrar oturmasına müsa
ade edilen adama, arkadan dalpn dal
pı balaflarla, deminki yerinde ~uru • 
10rdu i dinlerden siyade duyuyor ve 
'diltOnUyor pbiydi. Ben, fU teıeıdddey-

ı - muw•oa ILA.Yml 
~ 

. .. ; . . ~ 

"-

dim; bu genç, öldürülenin uslu dostla
rından biri olsa gerekti. Belalısı ıJe hiç 
karşılaımadan arada sırada buluştuğu 

kadının öldürülmesi sebebini yarım ya
malak, guetelerin zabıta sütunların -
dan öfrenmiı, davaya merak .ardır -

nuıtı. Onun lakırdılarını iş=tip kısmen 

Hoğru bulunca da, ... işte anlatılıyordu; 
bu gencin verdiği bir ıüJ, heruin kıt -
kançlığıru tahrildemiı, kadının ölU -
mu .... 

Nis'11 olur teY olmasın; bu gti el• 
ırayetler hemer hep bqka birinhı yil -

.. 

': - ... ' 

·.• 

~ünden olmuyor mu? 

ilk phit çağmlmııtı. MUbap-, tol • 
daki buzlu camı kırık kapıdan oııu ..

ı 

lona aokarken, tıknu reis, yukarıdald . 
• yerinde hop oturup hop kalkarak, bara-, 

retle çıkııtı : 

- Bir incir çekirdep doldurmıya • 
. cak ICY için cana kıyaruım. Umumh•: 
nclde yatıp b1bn bir kadın. seninle de. j 
senden bqasyle de düıüp kalkar eı
~tte 1 .. Dalgaya da •prhr, clenbe de 
bDtlp çıkar i b6lbü1 Obi ötenJe de eD • 

r D 
- Verdıaıım kırmozo gıuııo. saçına takmıştı·. Ve bir yanda 
da karşısına dlklDen, sarto benden tarafa dönük bir 
damla konuşuycırdu. ''Gene mı saçında gül? Bunu d 
klmd'eını al.don? Ha?,, ve ••tJöff,, defol hadD karşımdan 

Yazan: 

MEHMED 

SELiM 

~eleıir, gül koklatana da bumunu u.ıa
brl 

Bu aralık, bölme içerisine uzatılllU§ 

~ta aradan ayağa kalkan adam, önü
Jıe bakıp ta susmadı: 

. - Öyle ama, reiz bey, dedi; yaman ka
rıydı bu Eftaıya. .. Şöyle ağzı bumu, ka-
1' gözü yerinde, civelek, fingirdek şey-
4i hane ya .. 

- · Otur yerine; sana ağzını, bumu -
ııu, ka~ını, gözünü eoran yolı; ! 
, Apğıda, dinliyenler arasında ön aı
'131"rdan arka aıralaıra sari bir gülü~me-
6:fü koptu ... ibir uğultu ... reiSin, giilün-
1memesini, susuhnasIJlI ihtar etmes'.ne 
,hacet kalmadan, milba§ir, mütadı önle
'yici bir a!ıJkaııhkla, daha evvel davran

·dı. Sc-.dasız bir aksisadam~c.asın~ see
lcndi: 

- Gülmeyin, gürültü etmeyin, E -
fcndilerl 

Şahit, heyet karşısına geliyor. Gele -
' dursun! Adliye .muharriri, öldürülen 
kadının güzelliği methedilince, onun . 
bir re~ bulup da gazeteye yzıza::ağı 
muhakeme tafsilatile beraber crtaya 
koyma~ isteğinde; bu kadın,. ancak bir 

ı görütc göre güzel olsa da... kaklı, ki ,. 
• mcvzı.r.talQ vaziyetL .. öldürülen kadının 
resmi! .. Bunu dosyadan almak müm. -
kün değil, denilebilir. Hiç delilse pek 
c<ıç ... FU.t onunla bir tan.,an nraa, 

!ele geçirmek kolaydır; ç~ bu gibi
ler, tamtablleceklerini herkeae tanıt • 
mak meraklmdtrlart 

Bu c1na menwmda dat, itte apiıda 
tir cenç ftıl' ki. dmüıa ~ ~ 

1 •• o. .. Tt IGIU1l oowıla Plice 1tıanu • 
...., ...... ıuctedlerl ! tllrl9 adat • 
.U 2 lıllth bir znk; •tclikl 

0uetec:Dn- Jıır & .IMLı'Jıu J: Ullli 

almakla meığul ba§ka gazetecilere .. bu
rada hava· pek .ağır; bunaldrm,, dedim, 
"zaten boyuna §Clhit dinl:yecekkr. Ben, 
biraz dolaşıp rava alacağım r,, 

Onlaır, benden· bir çüt lakırdı fazla 
ya.zıp da beni' atlatabilmek fırsatmdan 
faydalanmağa heveslcneı-ek, oturdulı: -
lan yerde, yerlerinde sayarken, ben, 
locanın arkasındaki dönemesli dar mcr-

• diven basamaklarını indim r 

O gence kalabalık arasında kendimi 
tanıttım, kulağına fısıldadım: 

- &zi biraz işğ:al' edebilir miyim? 
- Buyurun? 
- Sizden bu öldürülen kadının bir 

resmini rica edecektim; ayni zamanda ... 
Genç, gÖZJerini büyüterek beni 6ÜZ

dil: 
- Öldürülen kadınrn resmini mi? 

Bende onun resmi ne gezerl 
İnanmaz göründüm: 

- Fa'l9tt-, sizin yilzünüzden· öldürill
Clüğünü denin kendi ağzınızdan .... 

Kaşlarını kaldırdı: 

- Haa, ondan hükmettiniz,.. sandı
nız ki, ben ... lakin, iş zannettiğjn:z ei· 
bi değil,.. bilakis .. ben, bu kadınla ta • 
nışmazd.Im .! 

- Nasıl olur,. o halde .. 

Genç, dudaklanndan çabuk ayrılan 
bir gfüümseyişle, başını iğdi: 

- Buna tanışmak denmez, kt.. bu, 
.OOece bir kaç dakl"kalık bir kar~ılaşma
dan ibarettir .. Yalnız bir defa,. bir ~ 
dakika ... ben b'.ı kadını ancak bu kadar. 
cık gördüm ve •• onun ölümüne sebep 
oldum. Oluuğumu da itte pindi,.. de: • 
min anladım 1 

-ona. bir ıil1 'ftren... 
- Eftt l O kadına gllil ftftn.. ben-

ctimt o cül yüWen .... tlikiilmiiJ 
ifte-. pın •• ftlAa~ raırat nud1. 
. -~ çeWnmcnenis .. 

- Hayır, .. çekimnca. ama benim S.. 
mimi, büviyetimJ ,....,....U prtilitl 
Bunu vaadederaeniz? 

- Siri tam ... , .... idi 
- Sabi: ~cım 6 istnnele ne .._ 

eetl. ...... .. lr .ridnü Miılbltla 

mcr41k ediyorsunl1%, değil mi?. H 
nızr 

- Burada rahat konuşamavı.z: ~ 
camekinh yere çıkalım da •• 

-Hayhayf' 

- Ada di:Snüıüyıdü. Bazı ahbaplar, lrfj 
demet gül yapıp, elime tutuı~ 
dı. Eve götürüyordum. Vakit ol 
geç, tramvaylar izdibamdı. Ta 
Galatuaray arasında oturuyorum. ş, 
Jc kC9tirme, Galatadan yürüyUvere: 
dedim. 

Galatanm gece cümbii§ zamanı,.. 
lilm hal .. maliim dediğime sakın &il· 
meyiniz. Yani caddeden baıan geçer 
k.e.n bana nasıl malfun olmuıu, demeı 
istiyorum. İki tarafta, sağlı sollu gCS: 
nen şeyler; tirşe duvarlı, 15mbolan p 
lu meyhaneler,.. izbe kahveler,.. kek 
remsi kokan işkembeci düklranlan 
sol taraftaki 3 - 5 dar; kuytu 
başlarında rutgele m~teri be\li 
mahlm kadtnlarf 

Gelen, giden·, .. hay huy, .. hem boğ 
hem gürültülü usler arasında bu çaa 
muru, vıcık vıcık yoldan geçerken, 
km olmadığnn için olsa gerek, ,, 
bir ürküntüye uğranm. Hele o 
gündüzün şerrinden iyi olmadığı ıa,lı 
rıı=ıen gece vakitleri ... 

Da'ta pek gece de olmuı sayıl 
dı, ya .• akşam üstüydü. Her neyse ... 
te o akşam, o sokak,lardan birinin ~ 
§Illdan geserken, irkildim. Biri ı.na 
ıey ısöyliyordu. İnsan, beklemediji 
sesleniş,.. beklemed:ği h:r göriiflc 

)(ehmıed Sellm'iD Judliı 
~eJcd eerlaiDdeD 1 lllıallıl 

laa "Bk ulan; 7eıe ....... 
t.tmu.ıı .. lM mmaaralır 8-
ç•kmıştı. s •cbıl ı. 11.&s ıs·= 
Terilıen lna 8erlaia 8 lllıdll 
ng11pca lalkA7~ pek ,.,,,._ 

zetecle, bir~ glD dzUllll 
tetrikatarzmdaneŞJ"Olmulıell 

--.....-... ftlll 
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Hikô.ye: 
lltıımıuntt1mııımtı1111\lltnnnn~ -<" 

Kanaryanın ve 
diği ders 

Çetin, yedi yaşında iken çok zayıf 
bir çocuktu. Onun için, basta olmak· 
lan çok korkardı. 
! Fakat, bu korkusu pek fazla ve ba
..,, hallerde bllA.kls kendisine daha za· 
~arlı bir neilce verebilecek mahiyette 
ldi. Mesela., "hasta olacağı.m" dlyo O• 

~adan dışarı çıkmaz, bahçqde dolaş
'knnktan korkardı. 

:Annesi o kadar isrnr ederdi: 

- Hndl oğlum, biraz bahçeye çık 
6a bava al ... Oyna, dolaş, derdi. 

Fakat, Çetin: 
- Rllzgft.r var, anne, hasta olurum 

Bonra, diye çıkmak istemezdi. 

Geceleri, annesi c;:ocuğun yatak o
'.dasmdııkl pencereyi açık bırakır, fa
\knt Çetin gece kalkar kavatırdı. 
1 '.Annesi çocuktaki merakı gidermek 
~e ona, açık havadan, güneşten fena
~ık gelmlyece~lnl anlatmak isteyor
tdu. Bunun için, ona bir ders vermeyi 
<11Uşllndll. 

• * ıt: 

l!:vlerhıdc ~Uzel bir kanarye ,·ar<lı. 
Bunu dayısı Çetine sUnnetliğlnde he-

6 - KUllUN't"N tTJA VJ~St 

dt:,re olarak getlrmlşU. ôyle gU.zel U. 
UJyordu ki bu kuş! Hele Çetin kanar.r 
yenin sapsarı tüylerine bayılıyordu!.; 

Annesi bir gUn Çetini yanına ça• 
ğırdı ve· • 1 

- Gel yavrum, dedi. Şu kafesi al,. 
getir burnya •• < • .. 

·~ 
'.Ann~sl masanın başında idi ve ya .. 

1 • 
mnda da, hlr nyakkabı kutusu '\'ardı, ,._ 

Çetin, kannrye kafesin\ alıp mnsQ 
nın yanma geldiği zaman, annesi:. 

- }{oy şuraya,. dedi~ 

Çetin: 

- Ne yapacaksın, anne? diye SOJ'c 

du: 
Bunu sorarken kafesi masanın 

nzerlne koymu!;I, gözlerini de nnncsı .. 
nln Un Un deki kutuya dikmişti i Ann~, 
sı, eline ince bir cıvı. kutunun dört 
bir yanma, bir iki delik acıyordu. 

Annesi: 
- Kuşq bu kutunun içine kapata .. 

cağım, dedi. 
-Niçin? 

- Bir tecrübe yapacağım: Bnkahn1 
senin dediğin gibi, insan hep kapalı 

yerde yaşarsa iyi mi olur, fena mı .... 

Çetin hakikaten merak etmişti. 

Kanaryeyl kafesindP.n çıkardılar, 
ltutunun içine koydular. Sonra kutu .. 
nun knpn.ğını kapadılar ve masanın u .. 
1erine brraktılar. 

1(. • ~ 

Aradan bir iki gün geçti. Bu müd· 
det zar.rındn, Çetin meı·ak etmiş, an
ııesinc: 

- Acaba kuı;; ne yapıyor kutunun 
içlnclC'? dtye blrknc kere sormuştu. 

Annesi, her defasında: 

- nırnz dur, diyordu. Çok geçmez, 
tecrübemizin neUceslnl öğreniriz. Yal· 
mz, şimdi de> görüyorsun yn: kanarya.· 
hiç ötüyor mu? 

Hnklkatcn, . artık lrn.naryenln · sesi 
duyulmnz olmuştu. Evin içi öyle ses
siz bir lınl almıştı! Eskiden, lrnş 

cıvıltrnı ile şenlenen ev, şimdi bUtUn 
neşnsint kaybetmişti. 

nır hafta sonra, o.nur.si Çetine: 
- Gel, kutuyu açalım bakalım, koş 

ı:e ynpıyor, dedi. 

Çetin, ko,rlrn korka, kutunun kapa
ğını knlclırdı. Annesi de, knçmnsm dl· 
:re hemen kannryeyl tuttu. 

O zaman Çetin bir ı;:1ğlık attı: 

- ÖlmUş mU?! 

Ann('si, bir eliyle ayucunda tuttu. 
ğu kusu okşnrken. bir eliyle de oğlu-

nun kannrye gibi sarı saçlarını okşa 
yıırak, gUIUmsedi ve: 

1 

- Hayır, yavrum, dedi. Merak et .. 
me, ölmedi ... Fakat, hastalandı. 

-Neden?. 
- Neden t>lacakl Havasız1ıktan.'i 

,GUneş görmediği için, hopl:ıyıp sıcra• 
·yarak şarkı sBylemedlğl lçln... · 

.. · Kuşu hemen kaıtese koydular v~ 

Çetin kafesi pencerenin önllno çı1 
1 

kardı. ICendisl de ondan sonra fırsa1 
buldukca. nçık havada gezdi, .dolnştr.i · 

Pratik olmalı/ 

-ı)< 

-~, 
rr.!• 

Ekseriya bir şişeden bir şişeye su 
veya su .g.~bi şeyler boşaltmaktı müş
külat çekeriz. Mesela, büyük bir §işe· , 

den küçük bir şişeye kolonya boşalta- : 
caksınız. Yahut, zeytinyağ tenekesin ·, 
den şişeye yağ koyaca'k.smız. Elinizde, 
bunun iç.:n huni veya dk:cnlahk varsa,. 
mesele deği1. Fakat, farzedin ki böyle 
bir şey yok. O zaman ne yapacaksınız. 
Şi~el:ien şişeye boşaltırken dökülür. 

işte, ibu gibi hz.ı!lerde insanın zeka • 
sını i.şletmesi, derhal pratik bi~ çare 
bulması lazrmdır. Bakın meselfi bu mc· 
selede ne gibi çareler bulunabilir: 

Küçü~ veya büyük, boş bir teneke 
kutu bulursunuz. Bunun köşesinde, bil· 
yüklüğüne göre, çivi veya iğne ile bir, 
delı'k a~rsınız. Teneke kutu, bu suret .. 
le, bir huni haline gelmiştir: 11delinen 
köşeyi kolonya veya yağ boşaltacağı .: 
nız şişenin ağzına korsunuz ve diğer, 

kaptakin.: kutunun içjne boşaltırsınız. 

Başka bir çare daha: 

Kmk bir şişe de bu işi görebilir. Bu
radaki resimde görüldüğü ~gıbi, kmli 
şişe bu işte bir huni vazifesini görür. 

Daha olmxiı, kalınca ve parlak bir 
kağıt alırsınız. Bunu bir külah şekJ,::n
de bükersiniz. Yalnız, ucunu açık bı
rakırsınız. Burada ~alan delikten, bo
_şaltaca_ğınız mayi_, dökülmeden akar. 

Hediy eli b\\m.,eceı 

--1 

Durndakl şekli öyle kcscceı~slnls 
kt, ortaya çıkan parçalnn bl.r ıırn.ya 
getirip ldltUk kUçilk altı tane dört
ten '(dörtköşe) yapmak knhll olsnn. 

Bu müsabakamız hediyelldfr. Doğ. 
·ru yapanlara güzel ve değerli hedl. 
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:yeler verilecek. Yaptıgmız şekli bir 
'kAl'ıda çizip Uç hafta.ya kadar aşağı· 
~dakl adrese gönderin: 
·,, KURUN " Gazetesi 

( çoctnc Sayfası)' 
fSTANnuL ' 

Zarflarmızı açık bırakır ye üzeri· 
'ne "GAZETE'' diye yar.arsanız Jlostn 
"30 paraya kabul eder. 

Bilmecenin doğru şekli ve kaza
·nanlarm f~imlerinl bir ay sonra ba
eacnğız. 

Bilmeceyi gönderirken bir de res-
1minlzl yollayın. Doğru yapanların 
1hej)slnln resmini bnsncnğız. 

DUXDAN EVYEJ,,JO 
MUSABA KATAltIJ\UZ 

Bundan Uc hafta evvelki bilmece· 
;mizln gönderme mUddeU bu harta: 
1 bitti. Kazananları gelecek haftn. nnn 
'edeceğiz. 

Bilmecenin hallini, kazann.nların 
!simlerini ve bütün doğru yapanlar .. 

l'dan, resimlerini göndermiş olanlnrm 
'resimlerini basacağız. Resimlerinizi 
1 'göndermeyi ihmal etmeyin. 

"B\\m~c~'j\ ~awz..ana~\.a~ 
Bundan bir ay evvelki hediyeü mü•

sabakamızm m\lddeti geçen hafta bit
mişti. Kazananları bu hafta ilfm ediyo
nız. 

Bilmecemiz, şu idi: On altı dörtkÖ§e 
içindeki yıldızları öyle bir eıraya ko
yacaktınız ki, soldan sağa ve yukar
dan aşağı birinci, ikinci, üçüncU ve 
'dördüncü sıradakiler hep aynı adette 
olacaktı. Aynı şekilde, kö.selerden kö-

.- "\ 
Bilmecemlzde 

kazananlar 

A. nlı."ara: Yıldız Koçlu 

Uskü.dar: Turhan Oğuzkan 
Osküdar: Ferhan Oğuzkan 

Bursa: Kamuraa Otarcı 

§elere olan tnra\ara gelen yıldular ela.' 
aynı sayıda. olacaktı • 

Bi1mecenıizi doğn& yapan 'l>C hedi· 
ye kazananlar şwnlardtr .: 

İstanbul, Haydarpıışa lisesi, No4 
2082 Oğuz.kan. lstanbul, Vefa lisesi\ 
No.353 Zahit; Ankara, lnönU okulun .. 
da 4 - E No. 1177 Yıldız Koçlu; 1stan· 
bul, Üsküdar, Oyuncular caddesi No. 

- t 1 16 Turban Oğuzkan; stanbul, TopJm,. 
pı nışancası Şevket Çuhadar; Gördel 
Sıhhat memuru Recep Şen kızı Le · ' 
man Şen; Ankira. Erkek lisesi 2 - A 
ingilizce şubesi No. 1482 Sunt Irnni;: 
!tstanbuJ, Kumkapı nişancası, Cnml1 

~ılanazı No. 28 Hacer; Bursa, Mey • 
dancık mahallesi Huntukadm sokağı 
No. 10 Kamuran Otarcı; lstanbul, TaX 
sim, Talimhane M. Tan7.er; Sürmen 
Merkez ilkokulu S. 5. No. H5 Ali Ya-. 
zıcı; Ankara, Ön cebeci Erdem sokağı 
No. 4 Kayhan Kurtcebe; İstanbul, Ka-

1 

bata.~ erkek lisesi 4 - C, No. 1254 Sa • 
im Aktürk. 

blKKAT ! 

Ka:::anan o7myıı,rulanmızın hedi
yeleri taşrcıdcıkilcra posUı ile gl.in· 
derücccktir. lstanbıı'lila1dlcrirı de i· 
darc1uı ncnıi::ile;ı almalarını rica 
deriz. 

Ne sehir dir, ne keramet! ... 

• 

llur.-d;ı Lir hokkabaz var: 
ibir ccııber, yan tnraftn sçrnynn ta\'• 
~ıım bu çenberfn Jçlııden geçirmek 

' .1 
, ~ ,, 
: ı 
1 
1 ., 
1 

isteyor ... 
Onun nltmd:ı, nhçı eline tencere 

ne brcnğını almış, bir tn\ uk koyaJa .. 

Gazete okuyan ndamı otomobille du 
vartan delip girene: - Yanlış geldi 
niz, garaj burası (lcğil ... 

yor: TaYuk, tam plşirlJcceği sırnd 
canlanıp tencereden knçmış! 

Şimdi, tnYşanrn çenberln içlııc, 
Yuğun <la tcncct'eye girdiğini ~ö 

mek ister misiniz? Gayet kolay! B 
nun için hokkabaz olmnya lüzu 

yoktur: 
En·ern, buıılnrdan hnngisiui ist 

yorsanız kesin. Mcscırı. hokknbn::l 
tııvşnm. Sonrn, kflğıdr nyni lıUyU 
Jül;:t~kl bir kartonun Uzcrine ) apı 
tırnrnk YC iki kenarındnn. tam ort 
J11ma olarak, birer clellk açın. Bu d 
liklcrden birer sicim gcı;:hip, si<'I 
iki elinizde blikC'rcl;: kartonu dl~nd 
re<'ekal nlz. 

Sicim bUkUtuıı şiddetle ncılın<' 
ta,·şanm çenberden içeri ntıayıp <:t 
tığını göreceksiniz. 

Ahçı He tn.yuğ'u dn ayni şekilde O' 

uata btli rsln 1 z ! 
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Saat gibi 
Kurulup lşleyeo 

otomobil! 
Hani oyuncak otomobiller Vt=--•c-0 

E
nalıtarİa kurarsınız, içindeki yay 'bil· 
ülür.; sonra bıra'kaın::a, yay açılmağa 

fladığı için, tekerlekler dönu ve o .. 1 
tomobil gt:der t 

Bu küçük otomobil büyük otomc~!le 
benzer amma, şimdi büyük otomobille.. 
.ri de bu oyuncağ::ı :benzetmeyi düşünü
yorlar ... Yani, ookağa binip .ge~~z,, 

uzak yerlere gittiğimiz otomobilleri de 
böyle, benzin yakmadan bir anahtarla 
Jcunıp işliyccek hale getirmeği C.üşü • 
nüyorlar •.. 

Bunu çıkaranlar Japonlar. Hattil Jaı
ponyada böyle bir otomobil yapılmı~ 
:w-e çok iyi neticeler alınmış. 

1

1 
Otomobllin makine kısmı büyük bir 

yaydan ibaret. Bu yayı, saat kurar gibi, 
b~r anahtarb kuruyorsunuz. Ondan 
eonra. içine girip düğmesine bastınız 
nu, otomobil harekete geliy<;>r. Yay o 
'°dar kuvvetlidir ki, otomobili, sanki 
lıenzin motörU işliyormuş gibi, hareke· 
te ,getiriyor. 

Yalnız, bu otomoh:.Ie pe1' güven ol· 
maz, sizi yan yolda brrakabilir. Onun 
için, anabt.-.rı da:ma yanınızda taşımak 
limn: Bu saat gibi yayla i~liyen oto • 
mobil, bir kere kurulduktan sonra 70 • 
80 kilometre gidiyoı. Ondan sonra du· 
.ruyor. Anahtarnuz yarunızda ise, tek • 
rar kurarsınız ve otomobil tekrar 70 -
80 kilometre gider. 

Yolda benzin bitip benzin bulama • 
mak tehlikesi olmaı:ianı anahtanı41z e· 
linizde bulunduk_ça, istee.•ğiniı: kadar 
gidobil'·s;üz. Benzin masrafı da olrru -
yan bu otomobillerin her yerde yapıl -
mağa başh'lır:a ço'· çabuk rağbet bu· 
la~ğı tabii~r. 

Şim~ye kadar inçin bufikir akla gel
me:niş diye düşünüyorsunuz, değil mi? 
Doğru amma, bu otomobiller yapılsa h:· 
le, pek çabuk gitmiyecek. Çünki:, orta 
büyüklükte bir otomobili yürütebilmek 

i~n. on beş, on altı ton çelılı; yay lazım 
geliyormuş .... 

Böyle yaylı otomobillerin ancak pek 
küçükleri yapıhbilir ... 

OZERlNDE RAHAT RAHAT 
OTURULACAK OTCX'..~OBi L 

Bisiklette de yeni bir icat düşünülü
yor. 

gskilerin "Şeytan arabası,, dedikleri 
bu .:ki tekerleldi arabada niçin rahot 
rahat otunnak kabil olmasın? Hakika
ten, bisiklet iyi ho~ amıruı, te.!rC'rlekleri 
çevirmek için, insanın iko: büklüm otur
ma u lazım: Başı önürrde, om~zlan i -
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,., 
I ~catfa 

Makine 

Adam 

lWdne adam U1 
f'.erinde senelerd~ 
beri ~ılan h' . 
yem icattır. Şimdlı 
ye kadar yapıl~ 
makineadamlar &o4 

rasmda, tlektrlkl~ 
işleyen ve d°9 
ne bastığınız 
ya.pabileooği mu 
ayyen iş gördürebli 
leceğiniz makincl~ 
vardır. Bu resim d~ 
bir nıakine'.1'3am hıı.ı 
zırlanırken görfil\1:i 
lüyor. 

,. ~ ~ ~ ,,_., ,,_., ""' _, ._, ~ - sO' - -

lerde, sırtı kambur, a:ıatlcrce 'gitme~ 
: her halde ne sıhhate faydası olan, ne dq 
' hoşa gidecek bir şey. 

Fakat, bisikletin üzeri'..ne, sandalye, 
'.ye oturur gibi 0°turunca tckerle~eri çc~ 
viremezıiniz ..• 

İşte, bunu dii§ilnen bir mühendis: 
- Ben öyle bir l.isiklet yapacağrrn 

ki, diyor, üzerine, sandalyeye kuruluı; 
gibi rahat ı«1at otura~aksınız ve bq 
vaziyette, pedalları, yine rahat rahat 
çcvirebilecck&iniz. Hatta, bu lii3iklctte, 
pedallan dOndürürken daha az zahmet 
çe'l\~~~ksiniz.,, 

Mübndia henüz söylediği bu bisik'c· 
ti r!'nuş deği:I. Yapsm da görelim b> 
kalı.., .. 

1 
Ha ten ırıaıı a~da ı· 

k©ıll$UIFll 

A vustraıyeda ne ~a
rtb hııyvanıar var 

Avustralyn, ı;ıırip 
ı;or:ip hayvanlnrln do
lıı olan bir mcmle
kellir: 
Yavrubnnı karnın. 

~~
\ -~ ~:ıl:i <-crılerine sol.."Up 
· · taşıyan K:ıngunı orda 

' . d ,_ b 
yaşar, or "• :aşlı, 

memeli hfr hayvan o. 
lan hem lrnrndn, hl'm 

ıfcnizdc, ~ :ıi.t) un Oruilorink ord:ı bulu-
ıur ••• 

Avtr<ılrnl:anın g:ırip hn)'\·nnlıır1 nrn<ıında 
hlr lnnC'<ıi d:ılın vnrdır. "l\'lıonr" i-.mı veri
len bu ku, h:ıvkıışn benzer anın, <inha gür.el 
ve o;evin,lldir. Hnıt!I, tlinizl' alıp okşnınnktnıı 
korl:nın·:ıC':ı~ınız lrnd:;ır lıtsJnn yakm lılr 
hn:n·n nıt ı r. 

Pnlcnt, C'linlıe aldı!lıııu 1nm:ın hıırrcı ecir.. 

ccksiniz: ''Bu, ku~ mu. yoksa kedi, köpelt 
veyn tavş:ın gibi bir hayvan mı?" diyecek• 
siniz. H:ıkikalcn, KuoanD tüyleri kUJ uı.· 

yünden ziyade, kedi, köpek. tavşan gibi lıq, 
'aııl::ırın tü:rilne benıer. • 
Avustralyndııki garip hayvanbr.dan blr.i del· 

"I\o.ılıı" dır. Bu, kürük çocukların oynndığl 
oyunrnk ayılara bcm:er: tıpkı bir .ayıyı an. 
dırır, y:ılrıız, ayının ufn§ı- l 

Bu çok se\'imli .bir hayvandır. lnsana ~ 
yakındır. H:ıtı1'ı, .tıJıp evlere kedi, köpek glj 
bi hcslcncbillr. Ynlnu:, bugün Avustralyai 
cin hu h:ıyvıının cinsi pek azalmıştır. Avclıo' 
lar ve 'iayynhlar tek tük rastgcliy9r1nr. 

Garip bir hayvan daha ister mlsfnld <l 
lınldc, Avustralyaya ıtittiğiniz zaman karşı .. ' 
nıza üç metre boyunda bir yılan çıkarsa 

·korknınyın. Çünlrü, sizin yılan zannctıiğiniıı:. 
hu nıahlül:: solucandan başka bir şey değil~ 
ı.Jlr. j 

Bizim bahçelerimizde sördüitümüz solu..: 
can ~ibi, insana pek uıran olmaynn bu hay~ 
'·nn hlr iıı sihi uzundur. üc metre boyunda"i 
ki bu soluC'nn, ne de olsa insana bir l.:or.J 
ku \'erir, dl'elil mi? ' 

ll<'r<!kct versin, bu bayvnna da çok sık: 
raslgC'linmı>z. Çünkü, daima toıırağın içinde 
ynşı.ır. Toprağın altında, TÜeuduyJa açtı~ 
llZllll horu gibi yollardan girer, çıkıır. Esa~ 
Sl'n, loprıı~ın ür.erine çıkarsa pek yaşanınz:1 

çfıııkiı, ısl:ık yerleri sever. Hıılbuki Avustrnl. 
ycı öyle pek sık yağmur yağan bir yer de..' 
ğlldir. - . 

Bunun içiu. Oç metre boyundaki Avusıraı-· 
ya sotıır:rnı ancak Jslnk b::ıvalnrda foprnıltn' 
ilzcrine çıkar . 

--~ ~- .... 
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Sopalı ırUre~ 
Bildiğiniz oyun• 

lan OJllBJ" Oynıl • 
)'a, malum sporln • 
n yapa yapa bık • 
tınız.sa .işte &ize gU • 

zol vo 7cpyt•nl blıı 
spôr! :ı 

Buıın, ••Sopalı l:Oreş" fsml vero • 
i 

lliru. BAbn nft8Jl 0111anacnk: 

ı b:i arkad~nı:. lldnlz do clfnJzeı 
~ sopa.n gibi, birer u:mn sopa alJJ'Sl•I 
F.z. JCarşı kar.:ııya dnnır Te sopaln.n 
~~ribhinlzo azntı:rsmız. Siz sağ eUnl7.-

E 
tuthı~nnz sopanın öbUr ucu, ar
t'laşmınıı sol koltuğnnnn nltmn vo

rslnfz. O da sal;' ellnt'leld sopnyı sl•' 
n sol koltuğunuzun altma verir.. ; 

! Sopa1arm uçlan .koltuğu.o nltında 
' 

s 

İlkbalınrın tatlı gUne~i nltında 

~annak şartlyle, elinlz1o ortalarmq.. ,).... _ -cı paraşüt yolculuğu fena. da geç-
t'do'(,rra. bir yc~n sıkı sıla totn.rsmm. ;r-tf- mlyor. Fakat, Ftnnsız sahillerine 300 

~ f}hridi orun başlayor: ~ 'metre kala, denize iniyor: TIUzgAr onu 

~
, .ikim de sopaları bUtiln lrovvetfnhı .. ' t_ dalın fnzla sUrüklcyemcmlştir. 

, J'•na dol:',""1 cğmcf:e (.ahşacııtsmız, 3; · p. ar. aşUt. ı;il şimdi yeni bir tet'rüb.e da. 
rkadaşrnız size mukavemet edecek. 

1 
• ..<:· ha yapacak. Bu sefer daha. yUksef,e, 

z ae ona karşı ko.rınağa ul:'Tnşncak· ,b xncselft. 6000 metTeye çıkıp, lccndisint 

ikinizden 

arasında yaphl'fl'lnr. 1'ücudıın,,ıı::ol 
IJ>aca~ gövde gibi hP.r ndn.lcsfni Jmv• 
1'-etlen~lrmere yarar ve çok zcvklr 
"'dr; 

----<0[1-

PARAŞUTI.ıE 
llA.NŞI GF.JÇ?tlEJ{ 

' 

İngiltere ile Fran· 
sa arasındaki Manş 
denizi birçok ya. 

•· rışçılara saha. ol· 
muştur: Kimi bu 
denl:dn Uzerinden 
balonla geç.ti, kimi 
ta.yynro ile; kfm1 
sulardan yUze yüzo 
geçti, kimi deniz 
tayyaresi :ile, kimi 

.moWrle .. Şimdi de birisi pnraşUtıe 
~eçmeye teş~bbUs etti. 

j Fr&nsız paraşütcUiiik mektebi mU
.t!rll oltın Esyen Dilnua ismiucl"ld 
•nı adl!.Dl Manşı parıtşfitle getmcye ka
rar •erdikten sonra, derhal lşo sfrlşf· 
f'or: 

· Bir tftyynreyc biniyor, lngiltcre Al\· 

tJfllerlnln Ustunde 4500 metreye yUk· 
:selfyor. Par2tşOti1nU takıp buradan ken 
~ 
.,isini l>o~h1~11. ntı:ror. R01gf\.r ~arptan 
;ı:oeldli;'I f<-ln Mftnşı geçerc>k şnrka doğ• 
;ru - Yl'nl Frnnsaya doğrÜ - ~icloce-
1ğtnt dUşUnUyor. · 

.ord.an l'lŞağı bırn.kmağy dU~nUyor. 

J{A'\.'lKI..1A D0NYA1'1 
l)f)J,AS:\N A DAl\f ••• 

Bundan kırk sc
no cvvl'l btr Anıo
rlk.alr Bostrm'dan 
bir kayığa. binmiş 

va denizlerden dün 
yn.y.r dolnşmağa 

çıltmıştr. 

18 metre uzun-lufhmda. bUy11k htt" 
kayık olan b u 'TrnnsatH\ntilc" A· 

'merikadnn Cebelnttnrık'a tam hir ay-
11n gelmişti. ("TrnnsatH\ntlk" Atlas 
Okyanusunu g<'çen gemi d~mckUr. Q. 

mın ıc:ın, k:ı.yık da olsn, def.fi mi ki bu 
Okynnusu gpçmfş, Transatıtı.ntlk diye
biliriz!) 

Çosue Stokum ismindeki bu adam, 
Cebclfittanktan, ynni fspanyadnn, 
tP'krar ~erisingt>riyc dönüyor ve hu se
fer Cenubl Amerlkaya gidiyor. 13u su
ıetle, Atlt\s Okyanusunu lkt kere geç
miş oluyor. 

Ondnn aonTa, kayığı n~ yolun!\ de
vam etlen b11 cesur nclam, Amerilrnmn 
garp tarafına geçiyor ve Japonynya 
,(Jofru yola ç1k1yor. Amerika ile Asya 
.nrn.smdnkl Düyfik OkyanullU dn aşt1lc
tnn sonra, Avustratyaya uğrayor ve 
ordan AfrllrRva ge.l"lyor. Afrfknnın ce
nubunı1ald Umlt Burnu'ndan dolnşa
ra k tf>l<rn.r AmPriknya d6nUyor. 
· Faknt, bu dünyayı dolaşma s<>yahatl 
nt kaç günde yapmışfır, biliyor mu. 
nuz? Tam liç sene iki nycln! 

Dııgiln. bir haftada dOnyayı dolaş. 
mali: I:.abll oldu~unn sııre, insanın. o 
znmıın diln,·a ne kadnr büyUlrmüş? df
yeco~i geliyor! ... 

o ıar 

gUzcl bir S(>Ol' ''e oyun günü ... 

~ o.ırlku ınH~n katta ifil 
y~kaır<91a kDmse 

@1i:lYJrrmayoır R 

IJilirsiniz: Dünyn vl 
nın en yüksek binası 
Amerikada Nüyork<la .. 
dır. Ameriknlılnnn 

"İmpayr sici hilıUnA'' 
Ompnrntorluk dc,•lcU 
binası) ismini verdik .. 
lerf bu blnıı Pnrfstckl 
me,lıur 300 melrc yiili 
•eklil!1nde Eyfcl kulr.-
1nı1en dnba yfiksck 

ve lıım 86 lr:ıtlııhr ... 
Fııkat, bir kasııba ıılıalislnl içine ahı ,·al( 

~Aadar dniresl, oclnsı olnn bu hlnnnın ynrısı 
,hoştur: Kimse taşınmnmış. Öyle ~·n, bu k:ı .. 
dnr ynl...-sertc kim çıkacnk 1 Onun lcln, apnr .. 
hınnnın kırkıncı lcntındnn SC'ksrnint-1 kot ınıı 

. kadar olan kısmı boştur. Ynlnız, sekseninci 
katla bir licnıet ynıılınnesl vardır, Sl'ksek 
beşinci kalla da bfiyük bir le]r,•ir.yon islas .. 
yonıı. Hepsi bu kadnr! 

Binanın sııhipJcrl kırkıncı kattnn yulıarı .. 
ya müşteri bıılmık için birçok reklllm yn ... 
111yorl:ır. Fakat, hlc bir kiracı çıkmıyor ... 
Hallmki, np:ırhmnnıfn vuır vızır as:ınwrlr.t 
işlemektedir. Her katin duran asnnsörlcı 

olc'luğu gibi. on kntın bir, yirmi katın !11~ 

duran, h:ıtıfı do,l?nıdnn doj!nıyıı kırkıncı, rı· 
linci, altmı,, yclıniş , sekseninci katlara \"t• 

kan nsansörler vnrdır. Onun için, in;p 
ç.ıknrken de çok vnkit k'aybcdilecek dei;ı\ t 
dir. 

Her h:ılde lıulıtllnr nrnsında ynşnınak ı,., 

mcrikalılnrın Jll'k boşuna ı;ilrueyorl 

-0-

NE JfADAil Dh"R1N 

Bir seyyah, orııda denir.il bnktı ve yerıc .. 
lere: 

...... Su dcnlıfn derinli{U, dedi, ne kadnr. 
dır? 

- Jyi bflmi)•oruı:, nm:ı, dediler, sctcnd~ 
lılri ılnlar dalmaz içinde lınyboldu 1 

- Kurt:ırılnınndı demek? 

- Hnyır; faknt, ertesi f.l~n çolc uzıık y-&o 

<teoıı lıir ((•lgrıır nldık. Dnl:ın, nclrMine'rlht .. 
sesinin göııdC'rilnıcsini lstcyoı-dul 

'1 - JtUftUN'UN l .fJAVE8t 



il: Büyük 
Macera 
Filmi: 1 

Küçüklerin 
eğlenceleri 

KüçUklerln, kendi dünyalarında, 
r.aendllerino mahsus blr~ok eğlence. 
')eri vardır. BUyUklerln hiç zevk aı. 
madıklnn Teya ehemmiyet verme· 
tdlklerl şeylerden onlar kendilerine 
lbuyUk bir zevk kaynağı olan oyun ve 
'eğlenceler çıkarırlar ... 

:MeselA, buradaki resimde, uzun ve 
.yumuşak tUylil köpeğini seven ~u 

'kUçUk kız ne ktıdnr mesut görünüyor. 
;değil mi T KUçUk kız, köpeği bir b&
bek gibi sevmesini blUyor. Hayva
'nın da. kendisine barşı gösterilen 

evgldon haz duyduğu belli. 

. . Hayvanları, UrkUtmeden, canları-
nı yakmadan sevmek lAzımdır • ~ ~ 

, - WlffiUN1UN tı.AVESt 

... 

JJogUn bu .sayfalarda güzel bir resim romanı_ okmnaia başlayOnıuDllL: 
RcnkU Te güzel bir şoldlde çbJJmtş olan bn reBlmlcrl, fazla ıazı oJmmap 
hacet kalmadan, heyecanfa takip edeceksiniz. E.cıasen, rcmıan o kadar 
ttıkleylcldir kU Ronıanm slzt gayet <Lltlkııdal" edecek bir mevzuu 'far: 

HMlse bWm dünyamızda de!,"11, gökyUzUndeld fildızlardan blrlnc1e p. 
çlyor. Bu öyle bir )1lldız ki, üzerinde blzlm gibi tmanla.r var. Fakat, ine 
insanlar iskelet insan! Yani vücuttan yalnız iskeletten ibaret; fakat, bldm: 
gibi hareket ediyorlar, gezip )'tirilyorıar vo konuşuyorlar •. , t~lerlnc1e kuc 
fakları at kulağı gihl garip mabl6klar da vardır. 

Romanın başlıca kabr~ımı: Yeift ARian isminde gürbüz, gUçltl kov· 
vetu, vUcudu kadar kafası da sağlam, bir Tllrk genddlr. Yeı;tt Aslan, bk 
nıUhcndlstlr ve yaptığı bir maklno Ue, gökytlzündeld llerlh J'l}dızma uçmlVJ" 
tur. Ye{,rft Aslan'la beraber1 7anmdn, biri bir genç km olmak Uzere, bir Dd 
arka<laşı da.ha vardır. ' 

Bu, dünyalı ln~anto.rın ya.5ndıklan yıldız, çok tuhaf bir JCrdlr. Bldm 
dünyamıza benzemediı;t için Yeğlt' Aslan ve arkadnşlan çok~~ 
kiyorıar. Bilhaı;sa 1mBUzl1ik onlara ~k ıcıtırap yeriyor. 

ŞtMDt ROMANA BAŞLIYAB1,LtnstN1Zt 

- --· -

2 - li'akat, sUrünUn başındaki kij.. 
pek, birdenbire öyle bir hızla atıldı 
ki, Yeğit Aslan, kılıcını kullanmnğa 
zaman bulamadı. Köpek dellkanıı .. 
nın üzerine srcramıstı. 

3 - Ye~ıt Aslan, soğııkkanlılrğını 
l kaybetmedi. Çok kuvv6tl1 olduğu iır, 

G - Merlhte, kocaman bir kol şe.k

Jlnde büyilb: bir heylrnl vardı. 

GUç ve kuvvet timsali olnn bü hey
kelin nrk'lsmdan korkunç bir ormn
na glrJllyordu. Ycğit Aslnn arkadaş
larına scH\m vcrcrelt Ol'ayn doğru 

Uerlcdt. 

' gln, birdenbire koca canavarı Uz&t, 
rinden silkti, attı ve cellk blleklert~ 
nl hayvanın bogazına g~cırerek boğ'~ 
öu. 

'i - Yeğit Aslan, cana\"ar köpekl&11, 
rin ne tarata doğru gittiklerine 
baktı: Ormanın .bir köşesinden tcerl 
glrlyorln.r.d1. D ..dn. ~.anları 1..nkfn 
·etti. 

ı - Yeğlt Aıılan'la arkadaşı Yıldıs ve o Merlhtekl mahlt\klardan lkisl 
t,dr !un; ovada dolaşıyorlardı. Karaılanna at gibi, koca,koca kOpekler çıkıtı 

· Jılerlhlllerden biri: i 
1 ·-Bu köpekier bizi cok korkutuyor, dedi. Biz onlara canavar derizt ' 
1 Hepsi, cnnaTarlara karşı ıuıı.srıarını "ekmlşlerdJ. 

4 - .Merlblller, Uzerlerine hucum 
İlden canavarlan karşı başka bir" 
0

1Dtldafaa ueuıu kullandılar: lskelet 
!adamlardan biri bUyUk bir c;ana eıtn-
1..,ekl koca tokmakla vurunca hay .. ' 
wanlar ~il ynvrusu gibi dn~ıldı ... 

8 - Kncan canavar köpekler or· 
manda önlerine gelen ha;rvanlara 

i ealdınyorlardı. Bu dünyruırn köpek. 
ı ıerı de, ntlnrı da çok cl:ıvik mahH'ik
Jardı. Orrunnda, blrlblrlni kovala. 
yan, ordnn ornya sür"ntlA kosuaan 
hayVnnlnr vardı. · 

5- Ye~it .Aslanın arkadaşı Demı 

A)'I: 

- Bu canavarl&J'. bldm işimi~ ço 
ua.racak, eledi. · 
Yettt Asl~ - Ne gibi? 
Demir Dan - 'Merihli iskele 

"damlar bir şey yeyip tc;mlyorlar. Fa• 
kat, bu hayvanların her halde yiye• 
cek ve içecek buldukları bir yer var. 
Eğer onları takip edersek. Nereye 
gittiklerini ve nasıl yaşndıklarınr, 

ne yeyip lc;Uklerinl öğreniriz. 
Yıldız - Güzel fikir doi;rusu! 

\ 

9 - Cnnavar köpekler, bir iki at 
ylyfp karmlarmı do)'Urduktan son· 
rn, bUytlk bir mağaraya doğru koş
mağa başladılar. Yeğit Aslan onları 
uzaktan takip ediyordu. 

.. Acaba mağar~nın tçlnde ne_ 
var?" diye dUşUnUyordu •.. 

(Dcvamr ıı.ar; 

Canavar• 
.. 

Köpekler 
Arasında 

Küçüklerin 
eğlenceleri 
Mckt.ebe giderken, gelirken, so

knltlnrda pek fnzla kalmamak H\zım 
geldiği gibi, acele ile gidip gelmek 

de doğru değildir: Sabnhlcyln geç 
kalkıp nefes nefese mektebe gtdcce.' 
ilinize. erkence çıkarsınız, yolda, bi

raz etrafınıza bakınır, bllgl ve görgU 
edinirsiniz. Hele gUzcl günlerde sa
bah bavnsr nlmak ne gUzeldfr! 

Sonra nlışamlnrı evo dönerken de, 

lmrdeşlnlzln veya arkadaşınızın e
linden tutarak yavaş yavaş ytlrtlmek , 

yolda şakalaşmak, kUçUklerln h er 
gUntın hayntlannda bulacakları •• 
zevkli eğlencelerden blrldir. 
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