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Sayın oku)·ucular, ){urun k zı . 

.rmkl sa;>·ııoım<la Ankara 'l'ilk.: :f'öl· 
raat Eutittisit Rektörü J<"'red Tttr
ke'D.ln (KöylllnUn mabJreti "Jtiuııc 
ldrecJe köylttjktısntıarınoı tef ğl bir 

aU temel hatlar) adı ue rasd' ~··· 
bl'Oflrlln türkçcslnl 01c11ırı•t- rak 

, 

Çok çocuklu hakimle 

J'llC&klardrr. Gazetede tefrika:
dlır&. ~ sin kada.r ~ev- ~ 
olu bw 'brGJ'h'b ult tatraa' t _. 
tlltl tarafından (Clrt.çlJ• aııtıe JniJI 
dı altında basılan ne~rtpt ,.rl 
laokuzuncusu oJarftk ç1kJllfştl1'· etefe 

Bo b~ril bu f!aretlo '~aka· 
tefrika etmekten mak8adrntd b_. 
ırada bU71lk bir zirai konKfC' fçlı;,.rk 
::nr~ıklar J'•pıh1ıtJ ve dedetÇe ta
kö7,llstlnil kalkmdımııtk ı(ln bl~a 
kmı m.tıhlm tedbirler aJındığı 81 1~ tt 1t·· 
ıalAka ile oknnacaituıı tnıunJn e 
i:nbdendl r. -' 86 Si_.. 

re ikramiye veriliyo 
Birinciliği dokuz çocukla Mani- Y•ni 
sa azasınd·an Bay Celal aldı is~sı 

TlrkJ7e<lc nüfusun yüzd" JilZ• 
raat ne, ytızdo 3,6 sı snnarl 11e. bt.e
!e IS 1 tlcar~t ile mcşguJc'IUr. )fU tlc 
!f Anupa rncmlcketlcrlne nls':st· 
>u vaziyet Türkiye için bir tuı bl'0-
1ettia. Falc:at Frcdrlk Fötke'nln edilir 
ıtri okunduğu zaman takdir ııı-r 
d bu hnsuslr<!t TUrkler tçfn ıtt 111• 

illllecek ö7Je mllmtazlyettJr Jd ::et· 
ıurtret det'letlnln hRyatıret 1'U 
erinin temel taşını teşkil ecıer.etJe· 

Avrupa l'e Amerika 111enıJek . r
inde tiirlü şekillerini her gtlJI ~sf 

sıra 
ıaekt.o oldoiumuz lçtJmal "" eırıte· 
'11hranlarm mentel ise bD 111 d•ki 
etlerdeld iş 'lölttmlerl _,.sJJI flJD" 
!abeı mltl"ueneslnln Jdflgl .ıe~k• 
Jaralr boznlmuş otnuastncı•" 
tr '81' delUdlr. 8 rd JJI • 
ll'redrlk FöJ.ıe'nln ba ,_ ~yal· 

afaa ~esas preJMdppd111'~e 
m 'ftrtiyec1e 4~ _,. ıtörlll 
'-Cilt her mlD~~ ını 
....... 'IDffcaJ,ei.ae.· '~"ae 
•..U.retln kö7lll b'b!~. şe
...,..,_e Te ret.ıyaa .... - J(öf• 
lrlel'I besle1en *9 tit:rl-""·det1dlr 
,. btr alattn köklefl ~ ~~ _,. 
dalma dall_.kl ~-ra~ 

dan aac-,ak o kAten k• .. ~~ .._ 

~·· K&ke bakılmak "asld• r•P· 
b.i· e4fltdJM --an (lall•f 
~- 8• _. ,.a yer· 
ı«..._ıp yeştftenınl21 ~ ıne Jntıawltk 
1811 olu. Blnlerc-e .e11eff1' bl c1e 
lıtt.ı 'iNi ıa-ktkatin e11 af!k r • 
il oı.tak ~ı.blUI'· 
•ttıa ?Jlnaat JCJMitRW' R91Etarü 

yor ld 
•.• ., nıeueıta tnJdtlPP11 llltı• 
p olan Mr ~uen bir lı•l'P .._ 
~. ~ -.,.ıt• JıAklmttetl 
mıta b;lealil iıiah98f•&81 ,.eıtı• 

lslanbul relslerlnden Bay Subht de 1 
çocukla ikinci oldu. 28 nisanda 640 Jlra 

ikramiye alacak 
Ankara, 31 (Telefonla) - Çok ço -

cuklu hakimlere 23 Nisanda tevzi e
dilecek ikramiyeler hakkındaki mua -
mcleler tekemmUl etmiştir. 

Yeni saylav 
namzetleri 

Bay Muaıqqıer Eriş Ve 
Bay Fa~ Kurdoğlu 

Namzetler Arasında 
Ankara, 31 (A.A. - Ankara Say. 

lavı H.asfm Aktar, ManiRa Sj1lavı 
Sabri Toprak. Sinop Saylnı :Qr. ~ 
Jip üstuU-Un ölUmleri ,.c Dolu Say
ıavı Cemal HUsnU Taray'ın istfrası 
uzerlne boşalan Ankara saylavhğına 
lş Bankası Gtmel Dir~ktl>rO Muam
mer ErJş, Manlsn sa'ylavhfına lktı
sat ''ekAJctl mli~t'1şarı Faik Kardot. 

ri~.U4> 

Alman neti~ye ı;öıe en çOk locuk· 
Ju olarak Manisa mahkemesi 
nzasmdan CeW b'~bit edilmiştir. 

Mumaileyhin df kyz çocuiu vardır. 
Ondan sonra sekiz çocuklu plmak U -
?.ere Mecitozu trlkimi Ali, Andirin M-
kimi Riza, Kars mahke~i ·~· -
dan Sabri ve lstanbul re.islerinAı 
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1 
mahiyeti 

1 
Ve Tlirkiyede köylft 1 u .. 

tı sallarmJd , teşkiline ıtft 

temel ballar 
! b- b . ·r 
1
. .-şmu :ı.rrınmı rukanki m 

kalesiz14e bahsetti0 • 1-l ~erli tet· 

1 
krk yazısını y,np ·e başlıyo

ruz. . ..... ,, ..................... _ 

Yatınki tlave 
.... 

yeoıst Çeti0ft4n Hayd 
katemı ile çevftlmlş 
tıs bir htJc.ave 

A8IM ue 
ı..ıo-~' H.~~~~Lılit.i-..... 

PatıU 

rulm\ıitttr 



meseıeıerl 

Şah damarlarımız 
rakyadan ge~iyor! 

1azan: Hakkı sUha Gezgin 
• psete asıl kayua!mdaa alarak, 
lıitıbeıl, daha dopaaa fQ mUJde)'I ver-

- 'rralqada bir kant bot toprü " 
klmıte kalmıyacak. BagtlnkB dl

böyle blr mllJdeyl tabii bir bak 
bealmAer. idare maldae8laba, manl-
kollarma demir ener ,.,..Nıeıl. 

•er •mn. •yn bir ylbt.kftje 
lllr ablJJ oldap ıöalllleıe ..._ 

• Baaa f&PDJYOrm. Devlet adaau-
41twlet lranuatmo, uırtar attren aeıı 

~tanlan .oııra şllpbe ve korh ile 
halkta ba yeni lun nud 

.. ralda, aud ~all 1erlcptf .. Ba 

da7dapm pran uklamalr da 
em celml)'ecek. 

'lnlrfada, baglbl bir an bvumm 
...... •Pltma var. • ..... rnmda, 

; ppallDI it.esinde tnWtar ve fab
topralda batn nep oluyor. Çıplak, 
,..aaolarda bir ceanet 1e,Dlllt. o

•llu'ila lıatalr bolhlp, aHm ..... deab
dalpJanıJor. Bir ,.... ~ lldu

flllunrkea. 6tede .arpe .,allaldar 
19e1bıor ... ~ ...., •• 

tavalan b)'lllJOr. pancar ... 
mıl!ılftl ald•'an')'or. Bava. terbe& kolnl

elga toprak lmanmt ekmek bataR 
dohL TaVIU latu7oalan \'&l'llUlo Yl
paetelcrdcn 61J'eadlm, ld koJun ve 

cılnslıal Jillmoltmek lcln apm ko-
n yapdm ... Yh Mnlerce U,... 
tohamlar ............ Yol ........ 

da, ~rakp. em 6n4e ytlrl7or. K6J· 

tlJW, genç, kadın, erkek MQ1ik kalaba
lıklar ,artlanadan aJll)arü ... , ...... 
bpJ·orlatdL 

ld.veab.Ukle, seHeızhlrh bJbedlla 
her U\'&1111 arlrumdaa bl)'le mUyonlall 
ldiUeler kopuyor ,.e Urlu, pmarlar, 
baJaşak lla.tal*far lllade an,a U1Ja 

lııltldn .. bide ..,., .... " lnabbel• 
dlJanaa ıen10r1an1ı. Fakat o m1'70111a
na tarlhbd kanttlna& Blaıle lılrlll Mle 
ya'amad•imJ g.Sl'llnlbıUL 

Molnf ... Çlakl alet denllell ...... 
Irk, hicretten ...... bydlmda. Yalma 
telbt neye yaıarf 8adab De. laae De 
dllftellor t.el1d .-ır. fabt ..._. p 
lap 7ola dllşmltt. bayrall llMretlDe 
clayuaınadılt .. larlalanacla. .... 
leıfndcn •Jnlnut .,._ bfehl+le• oı... 
lar da baıu teaeall etmesler. 

Batb bir 41ertıe ıelellled, plllWell 
Ddlmln .. teni .... , .... lhder
mektt. Sanki ildlrmek latl1ortarnt1• 
bılltleıt ftl'lllll Killi ..... , ...... 
na. ~le, owa ,...._.....,._dal
lara mlrerler, hracla ,...,.. .._ der
lerdi. Trakyada bada bir.--..,.._ 
tletl var lıl. lrMderlıd eaardan. p"8daa 
ft ........ ...,..... Ywrt delllf,tıealer, 

blralltddumc1u daha seaalll Mr,..,. 
....... ~bir..._ ....... ~ 
•1ara 1anat111orlar. 

S.lla. ·r .. 19,,. "tJala ...... ,_. 
..... "" ..... l)'le bir llanlle ...,.: 
nua, ld ~MBlnls!,. c1emlftl. llenu 
~ belki 4lolra olu ba ........ 
........ hlo .,.... ...... haıhltlar ... 
ea1r eoll mamw ve -~ topraklarla 
besleaen Gfttatarla ........... - itte 
• Wratdll lclacleJb. '911 .........._ 
... ...,..,...... seotllbd .,.,... 

• lale '* ,en1e ondaki ..... JÜlll- 1 nırll ter eyi 
n,a&llmamlfbr. KIJlll:t'I llplldır-
lclll elde11 1eıe11 llafıeul)'or. Müdafaa Manevrası 

.... ~ oalmda .... llalcle. .. İngiliz hava l'e deni& m.ma 111en-
roll toprü. lleadllble veıtlell eme- llltp bllJD bir lnlYvet Atlu oıJanu

ldemeye •tlamakta sedllm'7ecell· su sahU1erlnde manavraya çıkmıfbr. 
....... ......,.. ........ letlP de Mananaya 130 tanan De IO harp 

....... ilkelere llrmler Olldell Taba- gemlat ft 10 tahtelbahir fttlnık et -
~ cllJI ohrrlardl. Toprü. •va. mekt.edfr. Manavralarm hedefi lngU -
...._ MltlJI Udlll IUllan 1Q'111 ol· tereyi karadan w dentmen mtıdafaa 

hald•, lla IEorlanlt aJn1*. ıklee tecrtlbesidlr. 
lınltlllaRlhl •1ertaı flldlılr, a1m- Manavra cllmlelbıden olarak, iki 
pmle .. .,..rard& f zırhlı ve 10 tahtelbahir Qukonya kör-

_.._.. lllıte lılr - llclllnden 
1 

fezine htleum edecek, diğer gemiler ve 
cü llahle ~ llltlNdm Trü· l tayyareler bunlara karşı çıkacaktır. 
lıahU,. lılr ıeleee&e .... ıtt- ( o -
• ~ TnllıMI lae. MtUa Çörçil Pariate NeCörüştü? 

-.~b1e .. luüii;tar • ......_ ıahm Parlle giden ve btr iki sin 110nra 
~- bir telnlr ..,_ •etD. lılr Dert Londraya dönen eaJd İngtlls nuırla -

•llllC'llmı')dır. 

... .... .... ..,. .,...,.. uıt 
IDlllJdlDtllar, ..,.. &Werllll ..... .... 
............ .. da;I ...... ..,... 

..._ tıt ederler. • • topraklar 
•w.ı1e mD1I hAkhDIJelta Mtlll isteri
.. lnumıqmdur. Tlrk damKUlt ller ki

de a.rn a.rn beUrlr. a.Jpr tarlbl
mllJolllarca dişi oltıa da Slnum b

• Abtd~al yatanıu. Blltla Balgarhltu 
ltlla1ftu ~ dolaplsm. bizim brrütdı· 

lrtaımru:ldu batka "anıt.. ..trm taıın.P. 
bir '*'k yapmı var mıdır? 1..&naa 

lerde otaraalan aamu rlbdon ~ 
~ ctiPlerl ldbl 1erlere prpar. Bls. 
-- Traky&Ja ba~ ~r sam00ndaa 

lau ft dvcnle '-11171So dlallllll • 

,...., ..,... •ele bir kore .......... ba 

lkl'l11919 ........ oarpMlllar. 

Gaçm~. • Ba bir tf!k kelhnf'ltla lılzdf! 
lıer ruh bir halle elan lroeoa Mr tarihi 
~- YaJaıs ba11"11k dlkmPkltıı retlıet

..... lmparatcwhrll. ilke latlne 
btnu1 lllr Tl1'ls ,_.., A.,..U 

..... trrratara 4a ,.,..1m-. .. Kea1f. 
& - .. H lalft. IHI tecJMr Pf!l'dnle
""8 lllrfhlrlnfl hYMhhnachlt leln eoll 

rmdan Vwton Çorçll, Franadan ay
nlırken verdiği bir beyanatta töYle 
deml§tir: 

.. - Dost bile obıa. yabancı bir dev
letin dahnt l~'erJne karJ191ak Adetim 
df'ıı:ildlr. Fakat, İngiliz - l'ransız it bir
liı?ine mnessir bir 8Ul"ette yardım ede
bilmek lc;ln, p.bd olarak, bazı maın -
mat ed'nmem 11.zmı-Jı.,, 

Dl-'er taraftım, Parlltekl mtltatea -
ya g8re, İngiltere, artık mtlstekar 
bf r mevki sahlbt o'acak bir Franllz 
hl\lcnmf!tf fte etddf btr '"""'°' ~eoreve ~
r'ınnek fl!tt--e'·tadir. Çorçll bu zemini 
.. C't 'tf 'te t?f'1T"'•.-ıtr. 

iş Bankası hissedarları umurr.i I] 
heyeti dün toplandı 1; 

Bankamn 937 91:mdaki ça~ışma durumu takdir ua 
ed lerek planço tastik o!undu 

Ankara. 81 (Tel~cp.> - -rtlrkl;re yapddJima btUanedllebfJlr. ...,.. .. , ... IUtlar ..... ve ,..... llbl to ti- P 
te Bank•aı,. bllledu'•.,.ıs .-umıyeet mlrelleb memlelı:e~e n.rldl kQ • caret ft lbracat lllalJarmusdu buda- .nbul 
bugtln banka idare mecllll retat Fuat aülan bol ve artıııata mUaalt olan rmı mlteealr •tmıe lee de, umumlyeUe: ıerle 
Bulcanm bqlwılığmda Ye bankanm u- memleketlerin bu llorçlars 6deyebilme- 1937 yılı iyi bir rekolte yılı Olaqtur. de k 
muml merkea bln•"lllde .acb. led imkAa cJablllncledlr. J'alıat ba l'UI- Bllbana 18~ fmdlk " puıukda n 

Baolranm 1937 belap Jdt lclndekl ,.tte olıllıyaa memleketler lclD bu it. bOytlk bir rekolte elde edilmlft:ir. llln.l al 
llflll& dunmıu ve beaaplarma alt içinden çdnlmaaı hemen hemen lmkAn - Balda1 maıı.uııı. bul mmtikaJarda !Ula 

mecllat raporu ile 1937 blllnçoeu Ur ve arz b1r ıekll arzedlyor. Geçen yıl zarfın- ckalkllklerbıe namen memleketlmlr,de ;tik 
sarar heupMn olnmarü teildlı ve taa - da büçok memleketler bana ~e ara • flmdiye kadar cörOJmendl llllbette Da- vlleu 
dik edildikten IOIU'&. tfue meellsl m- mal& matuf pyretler urfetaJelerdlr. racat ""lrln .. nm vwecü pldlde fula m 
lan ve ıidlNINer, t93t - il ve lı~ Bmmnla berabel' JID• tıirp>k aaramtJ- miktarda ~J'l7atJar da ma. le eah 
1armda dıDIQI ibra ecl'I.,,. lar ollilıılle. buJ mllda pua nkatlan de- lablllll memnun edeeelı lllr MJlı' atlete- rien 

Umumi beyet 1987 yık temetttı payı vam etmlftlr. Bu meyanda Fransız fran- mtştlr. Diğer hububat •btlan da iyi ... ılefa 

olarak 10 Ura itibari llllraıetllldekf beher p blrçolr defa dUamtlt •e elAıı muhtellf lrllde cereyan etmlt, arpa " pvdM :adar 
hisse aenedine ybde l.1 hesabiyle 92 temevvtıçler kaydetmekte bulUIUllut • talepleri çok fazla olm\lftUI'. lk mu 
kuru11 ~ beher mlleall bllae 18Dnfne tar. Hububat, madenler, ,_ak. Jb gibi üzere 
de 9 lira verllmeldnl tensip ettl. ve 13 SJWılnnma hızı geçtikten l!l<>r.ra eko - iptidai .r..ıaddelerde ihracat emtlam.ı:s r. 
uumaralı kuponlar mukabDlnde temettll nomlk vaziyetin alacağı gekU hakkında meyanmda, birinci derecede ,Oaetece • nen h 
paylarmm 11 nisan tarihinden itibaren bugt1n kat'l bir tUmln ytır1ltmek çok 11m1z, fula ı.tıııaılni ber ftlda ne tet- kkatle 
banka glşelerlnde dafıtılmuma kalv gilçtllr. Bu faaliyete muvasi olarak ciilz- vfk edoceğtmiz, dJa ttcaredmlsbı teme- t neti 
verdL glln bir hakiki kalkınma için yapılan kuv- ıtnl teekil edecek eauh maddelerdir. Bu elA m 

1918 ydl muraJdlılllderllle Trablıon vetll bamleler udlr. Gem. mikyasta • llbl esasb plal ve iptidai maddeler; 
mebuını Huan Saka De Kocaeli mebu8u tfhlAk eden kOtlelerln la~ kabW - genlf latlhsal ve lstlhl!k aahaaı ve bey• 
lalAhlLddln Yargı eeçl14Jler. yetlerlnt ualttıklan ıörUlme)Stedir. Bu netmUel pa,,...... bulunan, •lıl lınkln- r 

DtlaU Toplaat.b Olaman Rapor 

Sqm Ba,vanJar ve Baylar, 
Bqln Bankunnan on d6rdlnc0 ~DJ

ma yılma alt idare Meclisi raponma ft 
............ ,.... be,etlDIMt lallll10' 

Ban"'' * ..._ ._ ~·• lrü· 
landa ...... _ .... enel 119 .JSll 
lglDde ..,. .....,...... .. ~ 
ekonalliDl .,...,....... anetılll ....,...... 
YI lraca atbdea Pelrmell JlllmnJn gfSr
mekıe,11. 

U3'1 yılı bql ........... enoeJkl yılda 
hD ..... ola lrealf ....... " blıllr 
fiyat ,abelmelerl ~. Ba 
f• ...... Dillbet .. aJçlleıl. slWıtaııma
nm tevlit edebllecelt bad1eqlea ~k da
la fala ... " spektllatlt bir karat-
ter •im..,.. 

SpekWuyondan k&ptlklenen bu fiyat 

,atselm.a p denm etmerııJe " km 
bir aman nıra kuvvetli bir aks01i.mel
le Dillbetab fiyat IUkutları bq g&ter
mlıltlr· Buna takiben Amerikan boraala
rmda Çllran panik. 1929 - 19.10 yıllann
dakl krize mtlpblb bir buhranm tekrar 
bapaı lraldmhğı bla ve kanaatini sllrat
le ortıya atmıştır. Ancak bu kanaat ta
mamen yerJepneden fiyatlarda ve ı. 
hacminde nllbt btr tatlkrar hasıl olmuş
tur. Blaaen bunun böyle olmam tahtf 
te1'kld edilebilir. ÇQnkU, yenJ ekonomik 
faa1lyettn temeU olan sillhlanma yarışı 
uabnayıp da.ha kuvvetli bir hızla devam 
ettJflne göre: testrlerlnln ortada kal -
maaı tupheatzdl. 

Ancak Derisi ~ ~zthn noktam te -
llkld edl1ebUecelı lkt bOylk mesele ta
mamen ayc!mlanmamUJ olarak btltUn e
bemmlyetlyts ayakta durmaktadır: Bun
lardan blrbd efllblanma qmmm verdiği 
kuvvetten, bu aşmm devam ve testrinln 
ptmeelnden sonra ekonomik uzvtyettn 
ne olaeafıdır. 

lkincl btlyUk dava da .Ulhluma bede
linin devletler tarafmdan nuıl ve no 
şek11cle 8deneceğtdlr. Bu alllblanms.nm 
111YUJı tmnı hep 4ah111 borç ne ra•
*81ıtedlr. Borçlanma ulebıoıt. ve im -
lrln'an l~ha haline gelmlıs olan memle
k~tlP.rdfl bu dıt1'ıfl1 horcu!' muhtelif 11akll 
ve surflttf\ bir fnfluyOll ma'ıiyetinde 

bUyWı Jııltlelerln ba hareketleri dQllya lan bol ve dalma alıemı mevcut en atı• ,ıannır 
ekonomlslndtt teetrtnl &eetermle ve sda • temmel Uıraoat ve tediye vuıtalandlr, Lyene 
terecektir. Kıymet itibariyle en mtıblm ticaret ıUtUn 

malımıa olan tUtllnden pgen yıl bere .. iul ta 
ketll ve iyi bir mahBUI aJmmıttJr. Su lt bu 
mamuUln, mevsim bqlaııgıcında lrlamea cecide 

Dlılarda gfSrlllen " lrmnea mn, MU

Jara dayanan ba kalJımmJ31a ntmen 
seçen yıl memleketlml8dekl etono-r•• 
ftalyet, normal temel " ~rçeTeler 
hududu •rt.lnde ı .... ttr. ftbalrlb, 

memleketımı.dekl e,,_..,lk vulyettn 
aallambimda ve Uerle)'il admılarmdakl 
kuvvet kaynağı, beınamMlrf ...... ytılr
eelr Şef"ln dirayet. ldaıe " debbmdaa 
lllram alan lallkbretlmlsln laabetll ted
bir Ye dlrelrtlflerl dabHlnde Q&blaD bal
knnısm lrabD!yetl Ye yurdumuzun tabii 
servetlerm ifletme lmklnlandlr • 

Bu Jm:Jıı.-t.ın r.e. MbMI b:QyO ·--
balarm verim kabUlyetldlr ki bize, tabii 
esaslara dayanarak artan, ıenltllYen 

b1r il bacml: dal:na ylbelen bir ekono
m.Dt inklpf ıeyrlnl aevhıçle görmek bah
tiyarlığı vermektedir. 

Buıılan göf.6nllnde buhınclurmak hal -
lummn yapma ıevtyealnJ, garp mem -
leketlert standardına çıkarma ana di
rektlflnl vermle olan ulu Atattlrldln: bu 
emrini yerine getirebilmek, bu gayeye 
yardım lmkAnı ellnde bulunan her Tllrk 
için bir borçtur. 

Halkımızın yaşama sevtyesinln dalma 
yukarıya doğru gitme tart ve ihtimalle
rinin bUyWt bir kılmı memleketimizde 
milsbet bir ıckllde mevcuttur. Bunı· nor
mal seyrinden geciktirecek makfil sebep
ler, ancak mukaddes vul!e olarak tanı
dığmm memleketlmizin mUdafaaaı ut -
nına ayıracağımız kısımlar ile; gayele -
riml.zl tahakkuk ettirebilmek için lbmı

~elen lmkAnlan hazırlamak üzere umu
mi lstihısal ve iltlra kaynaklarmdan tah
sisini ve alrkonulmuını zaruri g6recejt

mb kuvvetlerdir. 
Bu gaye etraCmdald cablmalann, e -

konomlk sahadaki verlmll faaylletlnln 
mUsbet eserleri ve neticeleri geçen yıl 
da kendlnl g&rtermlttlr. Artan devlet 
vnrldatı. dyadeleaen dit tlcuet yekfuıu. 
çoğalan le; ticaret vo nakliye hareketle
ri bu vaziyeti en açık bir surette mey -
dana koymaktadır. Aynl samanda, mem
leketin cihazlanma ve bayındırlık • -
hasm1akf faallyeUeri de blllnen hız ve 
kuvvetiyle devam etmiştlr. 1931 tçlnde 
de endUstrlyl kurma 111, programa uya
nı.k lyl bir ıekllde yUrUmUgtUr. En e -
bemmlyetll yer altı aervetlmlz olan ma
den lr&Dthil laWuıaUııtn mümkün olan 
kma bir zamaiicta Od misllne çıkanlma
.., bUkfırnetge karar altına ı.Jmm11 ve 

buıı.un tatbik şekli llzerlnde buırlıklar 
da baş1amıfts. 

Zonguldak havza..,. ea fazla ...._ 

d8f olan, en - va bA1'Bk madea 

.ıztetllrlne ........ •"- fa 1la 
"•11.C& ., ... ~ ...... yıe .. 
~ ... 

~neme 
ma..tt tlfatlarla mtllılm partileri satıl· tr bUro 
aupa da, eoara dJianya •tıoıar durmq, tm 
ftyatlarda •.hemmiyetll dQfWıJUkler kay- ~ ~§ 
dedllmlttlr. TntOn mah8ul0n0n htlhlm a a 

ua v 
bir lamın dahlll alıcılar ellnde bulun • f" 
makta olduiuııdan, tlltllııleıimldn mtıa • ,e ~ 
tebllk piyasalara ısat.ılınam lçln, bunla • er 

rm eeaab teeebbllalere &'8Çmelerl lca .. r· 
betmektedir • • a 

Ttlttta, FmddE, Udm sfbl beynelmDel 
plyuaa dar olan bir kanm ın•h"Ullerl- P ı I 
mb IQln. elmerl~tle, bol bir mahsul 11· 

(Bonıı: &J. 1 su. .o h'f 

- KURUN 
ABONE TARtFF.SI 

Aylılı 
3 a7lılı 
8 aylık 
Yıllık 

Memleket 
kinde 

~ 
200 
475 
900 

llunlelcel 
dııında 

155 Krş. 
425 • 
820 .. 

1800 • 

Tarlfesınden Balkan Rlrlili için ayda 
otua kuru, dilJlllür. Posta blrlljine gir
miyen yerlere ayda yetmiş beşer kunıı 
zammedilir. 

Abone kaydını bildiren mektup Ye 

telgraf ücretini, abone parasının posta 
veya banka ile yollama QcreUni idare 
kendı Ozerıne alır. 

Yeniden 5 abone yazan ffYll 5 abo
ne birden yazılanlara, mekteplerle 1t6y 
odalarına ayrıca lenzilit yapılır. 

TIJrkl11tnln her posta merkeıinde 

KURUN'a abone oazılır. 
Adre., deliJtirme ücreti 25 kuruıtur. 

öre; 

.._ _______________________ ..... 

Dünkü Hava 
Yurdun Trakya, Kocaeli OOJaeleri U• 

Karadeııll kı)'ılaruıda bava ço~ bulut
lu ve mevzii yag111ı, diğer bölgelerde u
mumiyetle u bulutlu ıeçmie, rt1zgir taa 
Trakya Kocaeli bölgeleri ne Karadeilbi 
Iuyı1armda ceııubl istikamette kuvvetli nce i 
ve diğer bölgelerde wnumlyetle fimall ·erek 
lat.llıamette orta derecede eamlftlr. Dtill ıdilme 
latanbulda bawa kapalı geçmte, rllzgir, bu te 
cenup latlUmette llaDlyede 6 - 6 metre .eşkil 
hızla eaınJeUr. Sut H de bava tu)'IJd memu 
780.• mWnıetre ldJ. Suhtıneı en ,...- . 
9.~ eıı~Utllk de mfırm altında olmak a- ndığı ı 
zere 0,9 1a11tlszwl bJdedll•lfth'· yokt 

Dfler taraftan geç ftldt Jl'cedeD "9' telerd 

dllrltlibe ,elen telpafta pwetll miıtee 
Mannaradaıı letanbal DeDls ticaret ~ ı oku 

f1l'tmaDm bqladılJ haber verilmekte • 
Bllha-a flddetle eeea cenup r11zglr • nkmılanl 
nnm Egede yolda bulunaıı vapu & 

tehlike lçerlabıde bıralrt:Jiı tahmbı ~ icap e 
mektedlr. 

r yapı 
15 YP F.YF1 PllAHll: ıdasm 

Hlıull•,._. Dtmımafot mltat 1t.ı. f old 
,..,., fe/tl'lmfu •elenlc Perapa otıll• 
,_,,,,r. RdolMHntle zlf1t"nl, ~ w S iıl 
., ,. ..,,,,, ..,.,.,,. mfltrdN ,ıblıe ___ .,. 

llllClfteclf'll da~lma lıatlach. ('!a* f"Bft Orta 7a.'17.emf, ring fızerlnde tnj,.1.ta duran pcm7:r1m gflr~f('faftw f8y?e t& 
..,._.._ mMfr........ &ttro it~ 1 yor: 

suretle. bl1'UI .... lli1111eket daftll • 
lan ba menlede de, bu'mn•. tereftl 
bir vulfe)'I lıqanlakla iftihar d1l)'a -

caktır. 

ff ,,.,,.,, ,,,,,,,.,tfrdfr. ı~ "' ttl tın • • 
mım 11ını ••lltlf'''""' ol•~ ,,.,,.,rnd• en,7! 
••••"' tııenmtı ,,.,,,, .,,.,,, ,,.nmolt• trfi E 

eld& ...,.,., "k'"" ala)+.trnr111 parlak 1 - Pe"/c Pnribiıinf.ıe dulandanıı; alt •arafı ayırt edcnıit ı ıı.m! 8ma, bir par· 
pet,l .. tfae lılo hen~tıml7otft. Anhlan QGCl1c l}yle dimdik dUf' da, ben 11ere yatıp Oftlğub& muay~~ tJGıiyeH bir fJIJIJ

btlM1111119~a-apllaaanlr. ~ eocü. 111- dea ~'-
•9bs•edı* 

--·•·'rlr"~w..,. 

ltldır. Wlllk 
#lhmcı H tıftal otelde 17 ~ oda tl 

'""" .,.,,,.,.,,,_ me e 
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r Şehir Haberleri I 
-----------~ *-----------
tan bu I gümrüğünde 
uayene 
pratik 

·şıeri kolay ve çok 
b(r hale sokuldu 

Dün Alemdarda bir çift 
insan kulağı bulundu 

Sua~iy d bir a am evvelki gece 
ka deşinin kafasını 

avga ettiği 
aşla ezip ·öldürdü .nbul gümrUk idareSi muhtelif den itibaren birer levha asılacaktır. 

erle ve her fırsatta yapılan Ye- Bu levhalarda her grupWl munyc • 
a-le komşu devletler gUmrUk J • neye mUkellef olduğu anbarlann isim· 
n yanında çok ınodcrn bir gihn. leri ynzılmaktaclır. Şimdiye kıı.dn.r ha
llini almaktadır. riçten malı gelen tUcr..ar antrepodan 
ıassa Sirkeciden Galş.ta nhtnnı- çıkarmak için bin bir m~kUlAta uğra.
;tikten sonra ~ servisle· makta evvelfl hangi yerde olduğunu 
vücuda getirilen yenilikler gtlın. öğrenmek ondan eonra da bunun han
muame!elerlnl kolayl8§tırnıış, gl muayene memuru tarafından mua
le eshabı mesalihl uzun ve Yoru. yenesi icap ettiğini a.raştmp bulmak 
~rden kurtannıştJ1". mecburiyetinde idi. 
deta gUmrUk ba.şmüdUrl~.ırti elın- Bu büronun tesisi ile, vaziyet t.ıı.m.a-
ndar bin bir milşkUlfttla ynpılaıı mile deği§Dliştir. 
lk muayene işlerini de tanzirn BUrolara, gayet hnssas teraziler ile 
Uzerc geni§ bir teşkilata koyu]. iplik tnrtmn. fı.letlcri alınmı~. aynca 

r. memurlara tahsis edilen mnsa.lardn da 
nen hemen bir aydanberi bUyUk memurun mU5kU1ata u{;ITadığı zamnn 
kkatıe çalışan bu iş üzerinde mUracaat etmesi için muayeneye ait 
t neticeler aımmıştır· kitap koymağa mahsus g8zler, kUçUk 
•el~ muayene meınurlarınm ade- kütüphaneler vücuda getirilmiştir. 
·dükleri iıdn mı:ı.hiyetini, mUtkU- Bu suretle muayene işi tam ve sa.. 
tesbit ccİilmia, bundan sonra şu hih bir şekilde yapılnblleeektfr. 

r üzerinde teşkilfit111 Jmrulnıası. Gilmrfik batmüdilrlüğU ny:ıı şekilde 
~lanmıştır. tesisatı olan fkl gnıpa. da sundunn~ 
Lyene memurlarının esas. faal~ • Uzerinde a~TJlan bir bUroda vazife 
ıütün antrepoların tekli.süf ettiği görmelerini temin etml§tir. 
ıut tarafında olduğUlldan eV\·eıA Öğrendiğimize göre; bu surette ts. 
it burada yapılmıştır· tanbul gilmrüklerinde muayene i§lerl 
tecide volcu eaJonunun yanında gerek gümrilk, gerekse tüccar bakı • 
me me~urlan lcfn nıuntazanı ve mrndan çok ko1a.ylaşmış ve a.mml bir 
~r büro den ilmeğe JAyik güzel bir sürat kıu.anmıştır. 
rılmış bulunuyor. GümrUk fda:rest Sarnybumunda da 
a1a her muayene ınerıı~a ?! · böylece iki grupu olan bir muayene 
asa verilmek uzere dort kişılık bürosu daha h&ZI?'lamaktadır. Bun.da 
~efi bulunan fü; grup teşkil edi]. dil 4 kişilik ve birer eet olmak üzere 
. Her grupun kar5ısınıı bugUn • 10 muayene memuru çalışacaktır. 

DUn, Alemdarda tıp talebe yurdu 
civarında Mehmetp!l§a. sokağında o • 
yun oynıyan çocuklardan Arif bir nra 
yerde kUçUk bf r pnket bulmuş, almış
tır. Arif paketi §öyle bir sallayınca 
lçtrun dolu olduğunu görmü~ ,.e kfığıt. 
lan yırtarak paketi açmretır. 

Paketin içinden bir §ekerleme veya. 
ba§kn. yenecek bir şey çıkacağını bek
Iiyen Arif pakette bir çift kesik insan 
kulağı meydana çrkbğım görünce fer. 
yadı ha.sarak soluğu karakolda almı§
trr. 
Vakad:ın mUddeJumumilik haberdar 

edilmie, bu bir çift 1m•an kulağı yine 
paket yapılarak Adliye doktoruna 
gönderilmiştir. 

Kulaklar gayet muntazam bir §ekil
de ve tam diplerinden kesilmiştir. Ad
~!ye doktoru Em·er Karan muayenesi 
sonunda bunların orta yaşlı bir· erke
ğe aft olduğunu tesbit etmiş, raporu
nu mtiddelumumtıiğe vermiştir. 

MUddeiumumttik kulakların bulun. 
duğu civarda Tzp talebe yurdunun bu
Iunm.8.!mı göz önüne alarak, talebeden 
birinin yurdda. çah~mak üzer:e bu ku
lakları teşrihbn.neden aldrğıµı ve yol
da. giderken nasılsa düşlirUp kaybetti
ğini tahmin ederek bu bir c;ift insan 

M 

kulağının kendilerine alt olup olma • 
drğmı sormuştur. · 
Tıp talebe yurdundaki tıilebeler bu 

yakınlarda te§rihhnneden kulak alma
dıkları \'e haberleri olmndığuıı söyle
mişlerdir. 

MUddeiumumflik bunun bir cinayet 
olmasım ve bir deli tara!mdan i§ -
lenmeslni ihtimal dahilinde bularak 
tahkikata başlarnı§tır. 

Kesik kulaklar Ttbıadliye yallan • 
mL5trr. 

SUAD1YEDEK1 C!NA YET 
EYvelkl gece Suadiyedo çarflı civa

rında Cami sok'ağmda 14 numaralı 
küçük bir evde oturan Arap Eriverle 
kardeşi Hasan para meselesinden kav· 
gn.ya. tutuşmu.slardır. 

Bir müddet evin içinde döğli.5ell iki 
kardeş sonra dı6UI çıkmı§lardır. Mü
cadele dı§S.rda da bitmemiş. ikisi de 
ellerine büyük tqlar geçirerek birblr
lerinin üstlerine atılmışlardır. 

Neticede Hasan bUyUk bir ta.et kar
deşinin kafasına indirerek yaralamı~, 
yaralı bir mUddet sonra ölmUotUr. 

Arap Enverin boğazında bir de br· 
çak yarası görUimU§!Ur. Hasan yaka
lnnmı17, cesedin def rune izin verll.mJ§ • 
tir. 

~------ ------~----~-r a avun sandığı nizamnamesi Polis romanlarında ·.olduğ~· gibi 
pılun tadiU1t oda ·meclisinin salahlyetl 
. · dahlıinde değil mi 'l Hasibe k dın kmm 

ıre'f odası memurls.rt taaVUn 
izamnaınesindc yıı.pılan tadi. 
;siyle evvelki gün Oda mecıı. 
n mUnaka§ala.r gc~tiği nıa -

takaşalardnn soıır& alakadar. 
:at nazarından kaçınıyan Çok 
•r mesele orta)'& çıkını§ bu • 
dır. 
~murlan taavUn ss.ndrğı nl • 
sine göre· ıaa.viln sandığı 
mabkeme~i bulunan dört ki. 
dare heyetine ınaliktir. 
re heyetinin iki azası odayı, 
da memurları ıeınsil etınek " 

ı başka bir de sandığa men • 
ııemurları te~kil eden bir he. 
niye vardır. Ni~ame nb. 
öre; nizamnaıncnın her han. 
Lddesi il.zerinde tadilAt yap -
. yeni bir madde ilave etmek 
bahsotduğu zaman tııavU.n 
iare hey~ti toplanarak ınU • 
Pr ve heyeti uınuıniycnin tas. 

.ıl'Z ne rlzasını aıa; bundan 
)da meclisine teklifte buluntlf, 
iki gUnkU toplantıda oda f da re 
tarafından meclise arzedilen 
taavtln sandığı nizamnamesi 

ncc icap eden forınatito ikmal 
·erek yapılan bir teklif olduğu 
dilmektedir. 
bu teldiften ne Oda umuınt he

.eşkil eden oda meınurlarınm ne 
memurları tcrnessUl eden taa • 
ndığı idare heyetinin hiç bir 

yoktur. 
•telcrde nizamnnmede yapılan 
r okuyan memurlar bundnn son. 
müteessir olmuRlsr ve kanun • 
oıla.n tadi'ô.tm ~krar formali • 
ılmıal ederek meclise nrzedilmc
icap eden tc~ebbüslere ge!:miş-

• yapılan bu !dcliıt do~ b:e, Ti
tdasınm bu tadil~tı ne makso.Ua 
i olduğu sonılacn.ktır. 

-o-
• l . 

~ r§ er-;,: 

•en:z 1-li=mc!:lerin"e 
ırfi Etmek f:;teyenler 
~ıkta makinist ve diğer de • 
metlerinde terfi etmek istiycn· 

" •r 

ler için bir müsabaka. imtihanı açıl • 
nu§trr. 

uyu 
İmtihan bugünden itibaren deniz tf. 

caret mektebinde a~Tilan bir komis • 
Yon huzurunda baelanacaktJr. 

Komisyon, deniz ticaret mektebi 
mUdUrU Zeki, Deniz ticaret mUdUrU 
MU!it Necdet, fen l§leri mUdQrU Hay
ri ve havuzlar idaresi mUdürU Cemil· 
den terekkUp etmektedir. 

Deniz Y olculan Karaya 
Motörle Çıkanlacak 

J,iman J~lctme idaresi, vapurlardan 
nhtımlara. çıkacak yolcu ve eşya nak
li işini ıslaha. karar vcrmi§tlr. 

Liman işletme mUdilril Rauf! Man· 
Yas Vali Muhittin ÜstUndağ ile götii
eerek bazı esaslar da tesbit etmiştir. 

Bu esaslara göre ıihtlmlara yanaş. 
ınayıp açıkta demirliyen gemlterden 
;'fol<.'ular motorl~a. karaya çıkarı1a.
<'.ak, şimdi çalışmaktı>. olan kayıkçıla· 
nn işlerine nihayet verileocktir. 

-on---

/(ültürde: 

llkmektep 
Okuma Kitaplan 

İlk mektep okuma kitap!o.nnın her 
sene tadile uğramaması için Ma.nrlf 
Vekaletince önümüzdeki sene için e • 
suslı tedbirler alınacaktır. 

Kitaplarda vahdet temini için bir 
komisyon tetkikat yapacak, yeni ki • 
taplar basıldıktan sonra eskileri kal • 
dınlacaktrr. 

AğrreetJ. mahkemesi dUn öğleden 
sonra, ancak polls romanlarında rast
lanabilecek derecede enteresan bir 
hırsızlık davasınm dunı§Dlasma baş
Inmıııtır. iddia. olunduğuna. göre bu 
hırsızlık va.kası §()yle olmuştur: 

Devlet Demiryollan odacılnrmdan 
Kemal isminde 30 yaşında bir genç, 
Be~iktB{jta. odalar çıkma.zı sokağında 
kiracı olarak oturduğu bir evde yine 
kiracı olarak bulunan Hasibe isimli 
bir kadmm odaııme. blr sabah ziyaret 
maksadile gitmi§tir. 

Ötcdenberiden konuşurlarken, I~e -
mal bir ara cebinden çıkardığı bir şi
şedeki ma}ii Hasibe kadının kahve 
fincanına dökmüş, Hasibe kadın ke.h
veslni içtikten biraz son derin bir uy
kuya dalmı tır. 

Kemal kadmın uyuduğuna kannat 
getirdikten sonra, ilzerinden annhta:-
larmı almış, dolabı nçarak içinde bu
lunan altın ve gümUş paraları~. mU -
cevherleri alarak çıkıp gitmiştir. 

Ha~ibe kadm, mayii içtikttn ancak 
ftQ giln sonra kendine gelebilmiş Ye 
kendini Kemalin uyuttuğunu ve para
larmı çaldığmı söylemiştir. 

Karaknla çağınlan Kcmnlin Ustu ar 
ranmış ve Hastbö kadına ait bir gü • 
müş zincir. kUc:Uk kızının nazarlığı ve 
oğlunun da çakısı ve bir miktar da pa
ra bulunmuştur. 

Fakat Kemal bunların kendisinf n ol· 
duğunu ,.c parayı de avnns o!arak al-

~escmoe fhAdtsaaer: 
.. l .... ' . t 
, .. 1' • r-. ' 

clığıw söylemiş, nksi isbat edilmeyin· 
ce serbest bırakılmıştır. Yalntz Devlet 
Demiryolları Kemaln avans. para ver
mediğini söyleml§tir. 
Diğer taraftan Hasibo kadın oğlu 

Ali vasıtasile Bc§lktq sulh mahkeme
sine başvurarak Kemal nleyhfne bir 
dava açmı5, Be§ikta.ş sulh mahkemesi 
de işi va.zif'esi dahilinde görmiye.rek 
ağı~ezaya yollamı§tır. 

Dil.nkU celsede suçlu Ali, suçunu in
kar ederek: 

- Ben sabahleyin evd"n çıktım; i§i· 
me giderken anahtanmİ ımuttuğumu 
farkettim ve geri döndüm. Anahtnn 
aldıktan sonra tekrar ieime gittim. 
Öğle Uzeri yemeğe geldiğim zaman, 
Hasibe kadının hasta olduğunu f§it • 
tim. Ev sahibi Mcl!hata sorunca. kar
nmm §i§tiğini ve kendine malik olma
dığını anlattı. Yanında oğlu Ali, koca
sı Hasan, Fatma ve ev sahibi vardı· 

Ben yanma bile girmedim. Parala -
nndnn ise hiç b!r hnberlm yoktud, de
miştir. 

Mahkeme, ~ahlt!erin çağırılmMr i -
çin dm:uşmayı 26 Mayıs saat 14 e bı· 
rakmıştrr. 

43 Uygunsuz Kadın 
Mahkemede 

Haftalık sıhhi muayeneye git.miye
rek, mensup ·olduktan umum! evlerde 
-;ahşan 43 adet sermaye kadın dilr. 
Asliye birinci cer.a mahkemesinde, 
muhakeme altımı. almmı§lardir. 

..!!; .. 

b. Ror-a~'Y'I, l\'orueç, Fransa, MeMlka 4lmantµı, ltalya t''~rıfr on f1:i doolctin lffl/ir ue sefaret cr1:4nnıdan mflrekkep 
;:;. ~'ki.' r. C:" ... :f' !. . .. ·: a~rı atika ", mü&sc~tı, müzeyi civarct etmi.Şler Kam!* - lliiltcpc. Eski Kayscır~yı ue Vr
t P

1
° dil.Sarı a~il.ayı gczmj§ler, Ka.yoo :ile iki gün 1xılmı.,ıardır. Gerer, KaysCTidcgcrcksc Vsgllptc Belediye, Vil4yet. 

ara ı~ ıın T;cn<lılcı'inc ziyafetler oorilmi.ştfr. 
Diğer resim.de Giızi 'köpriJJıa Win !fapılıın Dulxdardan bir kı8mmın yerine konduğunu g3rl.i.yormınu::. 

• 

Çıkan kitapla1 ! 
Konya Revüsü Ve Bir Rica 

Vo.ll Cemnl Dardnkçının kun et
li :ızlm ,.o iradesine borçla olduf;u
muz Konya mecmuasının varlığına 

vo fntlşarınn sevgili (Kurun) '\'ası

taafyle muttali olmuştum. Kıymet

lendlkçe, ebcmmtyetıondlkçe ucuzlı
yan mecmuanın son nUsbası U,15 sa
yıları blrarada olmak Ozere yUz say. 
fa olarak intişar eyledi. Du nllsbada 
mutat tetkik, Anadolunun ortn "re 
eski zamanlarında.ki tarihin! incele~ 
yen makalelere gene dor"am ediyor. 

En ziyade <likkatfmt ceken bir bu
çuk formalık son yazıdır. Bu yazı 
tarlhlmfzln ynzıJı kaynaklarında 

Türk tarih tezini takviye eden bin
lerce hazinelerin ynşamakta ol· 
duğuna acık bir delil tetıkll etmek~ 
tedlr. 

Hatny keUmeslnl ben Te benim 
gtbt pek çoklnn Şimali Surlyeye, 
yani İskenderun ve Antakya sancak
larına yeni verUmlş bir isim sanı. 

yorduk. Dahn Tevratın yazıldığı 

gtlnlerde bile oraya Hatay dendiğini 
yeni öğrendim. 

lslAmrn zuhuru gtınierfnde Etilc
rln gene bu .btı.vnlfde yaşadıklarını 

mecmuadan öğreniyoruz. Bu gatır. 
tarı klmbfllr, gayri şunrt ve sayrı 
mlllt bfr nnznrla kaç kere ben de o.
kumu~. g«Srmllş bulunuyordum. Va
lna mecmuanın itiraf eylediğine gi:S
re, fslAmın zuhurunda Etflertn Şi
mali Surlyode yafamakta. olduktan 
hakkındaki bu tarihi kayıtlar ecne• 
bl Alimlerin da nazarından tamaml· 
le kncmış değildir. 

Pcr Hnnrl: Beyrutt& bnsrlm~ 

LObnan eserlerinden bahis eserlnde 
Gurgumelller denllen ba Ett hDkn· 
meUnln mevcucUyetlnden lslA.m kay. 
naklnrına. dayanarak babseylemfşU. 
Per Hanri mecmuaya g'5re a.yııf ile 
bu sntrrlıın yazryormtış: 

•-Tarih bhe btldtrmlştlr Jd Kab· 
JelmflAt doknznnco asırda Smiycntn 
şlmnli gnrhlsindo Onrconın (Gnrgu
me) dcnllcn bir memleket Ttırd!. 

Jla.ha nşn~'l mlinkariz HJUtler dode
tlnln hnknynsmdnn bulunan btr ıa .. 
sun hnlk gone o de\'lote aıt bir kısım 
nrnzi llzerlndc dc\'rım edlfordu. Mcr. 
kezlori Marnş idi. Dnnler Aramt ola .. 
mazlardı. Çilnkö dmm! ntifnıunnn 

burnlarıı kadar uJnşmndıf;t t.arfhı;e 

mn.lftrndar. Bn Onrcume (Gnrgu· 
me) adı A fır t\.bfdcJcrlndc de geç. 
mektıedfr." 

Arapların Şam flltUhatı arasında 

gecen rlvayctıcrJnden fstlntab e.di· 
len bu Hitit bakiyesinin blltUn Eme
vı vo Abbasi devletleri zamanında 

buralarda nim mnstakll bir haJd() 
yaşadığı anlaşılmaktadır. Per Han
rt Gurgumenln mevkllnl de tesbit 
etmektedir. Pa.yas ile Loka ara.sm
da LUbnanın Antakyayn uzano.n kıg
mındadır. 

Araplar kendi lddlalanna gl5re, 
rnstgcldlkleri bu kavimlerin tame.
mile Araphğn temessnı ettiğini sanı
yorlar. Bize kalırsa, buglln Ana.dolu
da yaşıyan yUz.lerce Tilrk boylan 
lclnde Gurgumelllerln de yaşnmnkta 
olduklarını tahmin etmek uzak bir 
dava delHldlr. Etnoğrafya Alimi 
Macar Mösyö Ma.sa.roşl Ana.doludan 
memleketine MndUğU zaman ben A
na.doludn hltltçe konuşan köyler 
biUyorum, demtşU • 

Acaba Konya mecmuası bu şUk
rana değer mesaisi lçlndo bu kullu 
'c>tktk ve taharrtre önayak olnmaz 
mı? luzııfter Akyürok 

Kazım Özalp 
Belediyede 

Şehrimfroe bulunan MiJU müdafaa 
VP.kUI GeneraJ KAznn Ô7.a.Jp dün bele
diyeye gelerek Vali ve belediye reisi 
Muhittin tlsutfindağı ziyaret etmi~, 
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Ferenç KGrmendı 

Vahdet Gftltekln 

SAF HAYAT 
Sa baları ile Klara anne gıttikten 

sonra çocuklar yemeklerini yediler ve 
rkenden yattJlar. Paula. karanlıkta, 

öteki ya tap doğru bakıyordu: "Györ
gy de uyunuyor. Uyuyan adamm ne
fm hızlı bulı ve mmıtuanı fanlalar
la çıkar ..... 

Sonra, ya vqçacık: 
- György diye aeslendi. 
Bot. hız.lı da eealenae kimae duyan 

olmıyacaktı ya: babalan ile Klara an- l 
ne operaclalar, Katalln uyuyor, iki 
himıetçl: Roziııa ile öteki de izinliler, 
evlerine gittiler. 

Gy&-gy: 
- Ne var? diyor. 
Paula, biru aıkılarak: 
- Uyuyor mUBUD ! diye llOl'Uyor. 
- Uyunuyorum ... ne nr! 
- Dll§(lnUyonun da.. bugün on ya.-

fllll& girdim diye. 
- Eh, ne olmue? 
- BUytldllm, yani_ 
- Peki, ne olacak! 
Gtlltlyor gibi idi. Paula'nm canı 11ı

kıldı. Afabey'al devam etti: 
- Yok camm, 1ıen daha çocukaun

daba on yqmdum. dur bakalım. .. 
- Ya! bUyUdtım itte ben arbk! ... 

daha da bUyUyeceflm, l8Dln ksdar da 
olacağım! 

O zaman Gy&v kahkaha ile gül -
fiil Paula öfkesinden Joplmmızı oldu. 

- Ne gtllOyomuı ! bana gtılllyor -
IUD ha! 

György: 

- Eb, söyle Mhla, dedi, benim 
kadar olunca ne yaı-caam? 

Paula evvel! cevap wnnedf, durdu. 
Soma: 

- Bilmem, dedi w JIDe uma müd
det durdu. Sonra, aeele'ile devam etti: 
hm ne piyano •uan blllyorum, ne 
not yamıUJlll ! 

Yine durdu, mmı usun dUtbdU. 
Nihayet, aklma bir feY geldi: bir sual, 
1lkmb açmak lçia bir anahtar! 

- Senin kadar olunca, ben de • -
nJn gibi mi olacafmı ! 

Bunun tblerine Gy&v yatafmda 
dofruluyor, komodine tutunuyor, (an
nelerinin komedhd td1 bu eskiden, 
timdi onun ya.tapun yanmda duru· 
yor) w JAmbayı yakıyor. 

Gy6rgy timdi lralkmıe. yatakta o
turuyor. Gözlerinde mavi bir J11k nr. 
Sert eert: 

- Hayır, dedi, imklnını bulur bul
maz gıdeoeğim ben. .. 

Yine bır müddet auıtular. Paula, 
mideainden boğazına dıoiru kesen ve 
boğan bir ,eyin yilkaeldiğmi hiuetti. 
Boğul kuruyarak: 

- Nereye gideceğin? dıye eordu. 
Şimdi Gy(iqy'Un 1e11i değişiyor. Kı

ıa ve sert blr sesle: 
- Daha bilmiyorum, diyor ve ellnJ 

l!mbaya götUrUyor. Küçük bir tık, o
da kapkaranlık oluyor. 

György karanlıkta devam ediyor. 
- Sakm kimseye bfı1ey eöyleme, 

bu konuştuklarımızdan e mi? diyor. 
Bir kelime aöyliyecek değilsin, hele 
onlara hiç, anladın mı? 

Paula, ııkıla sıkıla ve tabii hiç bir 
şey anlamıyarak: 

- Peki, diyor. 
Heyecan içindedir, ağzını açamıyor, 

her eey etrafmda dönüyor gibi geliyor 
ona. "Ondaki esrar bu galiba. O öyle 
~ .. 

Sonra dönUyor, aea1 titreyerek: 
- Şlmdi bilmiyorsun nereye gide

ceğini .. diyor. Bilince ... bana aöyliye
oeksın, değil mi György? 
Şimdi György'Un aeai yine değiıi -

yor: töylediklerinln arasından, demin
ki gibi gllldUğU farkediliyor. 

- Sana söylerim, diyor. Yalnız sa
na s<Syliyeceğtm zaten. Ama sen timdi 
kimser. bfreıey bahsetme!. Hadi uyu 
artık. 

Paula, karanlıkta, hafif bir titreme 
içinde: ''Ondaki esrar bu galiba, diye 
dtı,tı.ntlyor. Ondaki esrar eu: ondan 
nefret eciiyorm\11 ve çıkıp gidecekmiş. 
Şimdi ben de biliyorum artık onun m
mu. Ama niçin bent 1evmtyorlar di
yor? nlc;lıi aevıniyorl&l"llllf onu? nere
den bllf yor aevmedı&lerlıil ! l!IOJll'&, ne
reye gidecek? daha bJlmiyor mu fmt3? 
belki biliyor da söylemiyor, bu mn 
bana bile söylemek istemiyor.,. 

Paula karanlıkta çekilip yatağına 
yatıyor. Etrafmda korku kara kara 
kanatla.nnı açmıı dolqma.kta. Birden
bire çocuia çoktanberi duymadığı bir 
his geliyor: gözlerini faltqı gibi aça
rak pencereye bakıyor, tavana bakı • 
yor, odanın bir köıeaine bakıyor: bu· 
nı.cla eskiden beyaz dolap dunırdu. 

Sanki bir teY bekliyor gibi. ama ne 
beklediğini bihntyor. 

(De\"amı var) 
- Hayır! diyor. Sen benim gibi 0-

Jımaam! HD, koca adam da olsan -
burda onlarla beraber kılıcaksm ! 

Paula da kalkıyor yatapıda otu -
ruyor. 

- Burda mı! ctiJe wuyor. Bur
a& mı!. Nerede? 

- Burcla. ba.bamlan, onlan bera. • 
ber ... 

1 

Bel-1iye ;.im: 

Şehir Mecliai Bugün 
Toplanıyor 

Yirmi dört sene 
sonra 

Aynı satraoc oyu
nuna devam 

Bu çok acıklı ve meraklı bir hikaye
dir ••• 

1914 eene&iııde, yani, umumi harbin 
bafladığı sene, henUz toplar patlama· 
dan, ilrl satranç p.ınplyonu, Amerikada 
rahat rahat, bir oyuııa dalmıılardır. Bun
lardan biri Alman Kurt Ludeke, diğeri 
de Amerikalı Marpldır. 

Bu heyecanlı satranç oyunu o ıtın 

bltmı}or. Akpm oluyor ve iki taraf, 
mütareke yaparak, ordularını ayni vazi. 
yette, hiç el aUrmeden, bırakıyorlar ve 
aynlıyorlar ! Ertesi sabah tekrar bulu
pcaklar ve oyuna, kaldıklan yerden 
devam edeceklerdir ... 

Fakat ertesi sabah satranç harbinden 
daha mühim bir harp: hakiki harp bae
lıyor ve Ledllke orduya çağnlryor. O
yun bu suretle yan kalıyor. Fakat. tek
rar dcV'am etmek ll:zere aynldıklan için, 
marşa! da ptranç tahtasına hJç el ıllr· 
mlyor ve odayı kapayıp gidiyor. 

Bugün, tam 24 sene sonra, lld eam -
Jlfynn tekrar kartı kartıyadır. Kurt Le
dUke, meıhur bir muharrir olmuttur; 
bilhassa "HIUeri tanıdan,. ismindeki e
seri meıhurdur. Nihayet Amerlkaya 
ıttmek lmkinmı bulu)'Or ve ilk it ola
r.ık, :Mıupl' soruyor. Nihayet onu da 
bulınağa mu,"B!Calt oluyor ve satranç 
tahtası bqma çekiyor. 

Marpl hakikaten ihtiyatlı davranm11 
ve 1Ut4 de bıraktıklan satranç talatul
nm bir !ototrafmı aldırmıttL Bu&1lD de, 
1&trancı, o fototrafa sare kuruyorlar: 
Tqlara aynl vezlyet verlllyor. 

J'akat, ftbı en mtlbfm tarafı kahyor: 
aı:ra kimin! 

Bunu oyunculardan hiç biri batırbya -
mıyor ... Oyun da b&yle, senelerden 80ll· 

ra bqlandıtı halde, )ine bitlrilemiyor. 

Otobüı Davaıında 
Dünkü Celae 

Ahmet Emin, Sabur Sami, Avni Ba
yer ve Recai Nilzhet Baban arasm~ 
ki otoblls clavasma dllıı asliye birinci 
ceza mahkemesinde devam olunmu§, 
amme şahitlerinden Cavit ve Celll J 
dinlenmiglerdir. 

Şehir mecllal bugllıı eaat on d&tte 
toplantılarma bqbyacaktır. Aalara 
davetiyeleri gönderllmiftir. 

Meclisin bu devrede on beş gün u
zatılması icap edip etmiyeceği bütçe
nin müzakere vaziyetine göre belli o
lacaktır. 

Otomobil Durak Yerleri 
Belediye resml ve huausi otomobil • 

!erin durak yerlerini yeniden tesbit et
mektedir. Bu huauata belediye daimi 
enctlmeni tarafından yakmda bir ka
rar verilecektir. 

Otobmler Durak Yerinde 
Yolcu Alabilecek 

Otobüslerin şehir dahilinde durak 
yerlerinden maada hiç bir yerde dur -
mamaları hakkında al!kadarlara kati 
emirler verilmigtir. 

Yolcular ancak durak yerlerinde in
dirilip blndirileceklerdir. 

Bundan başka her otobüsün ön ca
mma i~e yer bulunup buluruvadı -
ğına göre ''b()6 .. ve "dolu.. ı.,v'fıaları 
konacaktır. 

Seneri Kediler 
Toplanıyor 

Kedilerin yavrulama mevsimi oldu
ğundan eokaklara ablan yavru kedi • 
lerfn toplanmuma b&§lanmııtır. 

Serseri yavru kediler bir çok gö~ 
teri bulunan bir kutuya konup burada 
nrbrap çekmeden öldUrOJecektir. 

Poli•te: 

Bir Altın Kaçakçısı, 
iki Eroinci Yakalandı 

Beyazıtta Kalenderhane mahalleain
ae 16 Mart tehltlert caddesinde 23 nu
maralı evde oturan Enver GWerln o
daamda uyuşturucu maddeler bulun
duğu lh bar edilmiı. yapılan aramada 
llç buçuk gram afyon ile sekiz parça 
eroin bulumnuetur. 

Bundan bqk& Tahta.kalede Arap 
Rafet.in eroin uttJfı ha.bel' almmıe, 
zabıta memurları bu ada.mı sıkı bir 
llllfttt.e takibe bqlamlflardır. 

Raf et bir kadına eroin verirken tu
tulmqtur. Rafetln evinde de arqbr
ma yarıılınJt, bet gram eroin ile bln 
ps.kete yakın kaçak sigara buhmmue
tur. 

Arap Rafetin suç ortağı olan kansı 
Nimet mahkemeye verilmi§tir. 

Galatada oturan Necati ilminde bi
risi de eroin satarken tutulmuttur. 
Zabıta memurlan Leon isminde bir 

de altın kaçakçısı yakalamıtlardır. 

Letonun dllkklnmda yapılan araştır -
rnadll 400 altm lira bulunmuştur. 

A1Ma.k yU~nden 1oavga - Çubuk· 

- Surda kalacakım. tftnktl een ... 
(biru duruyor, 10nra), çilnktl een öy
le lltlyoraun, kdi.btlinıin. 

Paula yUreflnln hızlı hızlı attıtnıı 
hlaediyor. "Ben mi istiyor mqum? 

Göz çıkarmadan yapılan kaş 
11e demek bu" .. diye kendi kendine to
nıyor. Sonra korka korka ağabey'al • 
ne aoruyor: 

- Sen latemiyor musun! 
György kısaca: 
- Hayır! dedi. Ben ondan nefret e

diyorum, o da benden nefret ediyor. 
Annem ele beni 1evmezdl zaten. Beni 
)'&hm babam severdi ama, o da artık 
!eVDlelll8J9 bqlıyor ... 

Paula, dudağım bftkerek: 
- Ben! diye sordu. 
Gy&-gy, kısa kesmek için: 
- Sen, eftt, dedi. 
- Sonra. llda1 de, yataklarmda o -

turm\11. birbirlerine bakarak, bir mOd
det sutular. Paula: 

,,_Ben aaıarıa beraber kalacakmı
nn ... çllnktı a,.. latlyor mufUJD!·. c:. 
arı seviyormutum.. onu 1evmiyorlar 
ı imiş onlar!" dlJ'8" dtlfllnUyoTdu. 
B1n1enbire, 1'Ualet ..ıe: 
- Sen de kılae-bm delfl mi bora
t 4t,e 8()1'du. Ottaat,ecebin, detU 

Baster Brodl lalmll bir Jnglllz. ha.-
7atı pek yavan buluyormuş. Yumur
ta gibi cucavlak. başında saç olma
dıktan bqka, gGslerlne bir siper teş
kil edebllecek olan kaştan da mab
rummul). Kadınlardan iltifat gör
me7or; erkekler, kendtsl7le uzun 
boyla IObbet etmek metanetini glSs
teremerormuf. Yelı içinde bir ha
yat! 

Fakat yirminci asırda her şeyin 
bir çaresi bulunuyor. Hem bu saçsız. 
kaşsıı adamı mesut edebllmek. tam 
bir ne.,eyle lneanlar arasına katabil
mek lçln pek b0)'1lk ve modern bir 
lhttraa da ıtızum gftr&lmemlt: 

Bir mUtehau• bu bAtl almıt, evlr
mlt çevlrmlt. l•rlnde 18,000 kum
ral tel balunan bir talmaa aaçı tepe· 
sine geçlrmlt- Camlara yapıştırıhn
ca duran lbtlk kap10J1ar gibi lkl 
tane de PortaUf kat yapıttırmıt gDz
lerlnln Ozerlne. Ve itte aşafıda gör-
4GtllnO• adam me1ctan& gelmlt. 

llurafını mı ıoru1onunuz! Eh. 
bizim paramızla 180 lira kadar bir 
fe1'· Pak&t banqn blr fayclaeı vana, 

adam, billlln hayatı mtlddetinçe biç 
saç trafı masrafı yapmayacak. 

El Deidirme; Yahut Al! 
Fransada uzun müddet bulunmut 

bir arkadaşım, dllkklnlarda aht ve
riş yapma usullerine dair bir vaka 
anlattı kl nakletmeden geçemeyece
ğim: 

"- Bir gün bir dllkklndan fran
calA. ala~aktım .. Taze mt diye eörle 
bir baktım. Sıktım. Nedense çıtır
damadı ... Bir başkaeını tuttum. bt 
idi. "Sar" dedim. Az ıonra adam lkl 
francalA. sararak. iki ufak oocuk gi
bi kollarıma ııkıttırdı. Bunlardan 
biri. ilk bakt1tım, dllerl betendltlm 
francall idi. 

"- Bu da neıl? dedim. Ben, bir 
francall fateyorum. 

"Adam. gayet tabii bir tavırla ce
vap verdi: 

"- Evet ama. siz, ötekine de eli
nizi aOrdnnnz. onu da almata mec
bursunuz. 

''N&çar, françalllan omuzladım." . . . . . . . . . . 
Bizde dllkk!ncıtar bu uauın tatbik 

edecek olsalar. bir hayli zararlı çı
kartz, delll mf ! 

icat Kabiliyetinizi 
Tecrübe 

icat etmek kablll7etlnfz var mı! 
Ufak bir eeyden atıyoner olablllyor 
insan ... JDllme ıeoen bir hesaba göre. 
boynumuaun Gn tarafma takbtmm 
snmlell ctttm~n l8t 1a.ıımı 
mlltebarrtk bir hale aeUren adam, 
her yıl 60,000 Ura berlıı4en 11eneler
ce icat hakkı almılJ. 

şıeeıer için. tenan btlzgtlll ma. 
deni trpalar icat eden adam ti mll
yon kazanmıe?. 

Kurtunkalemlerln bir ucun lU-
• 

Kayşeride 
• 

Umumt meells to 
Janlılarıoı bitireli • 

Rays6ri Meclisi Umumi tJıın; 

Kayseri (Kurun) - Kayaerlfecllll 
umumisi yıllk mutad toplantılur bl -
tlrmle beı yüz altmıo altı bin kUI" lira
ya baliğ olan bütçesini tanzim GittJr; 
bu bUtçede n bayındırlığına altnemll 
tahslaat tefrik edilmiştir. 

Nisan haftasında villyettn h«&ra -
fmda ağaç bayramı yapılacağı l fev
kaJ!de hazırlıklara bqlanmqtıJAjaç
Jarm ekimi ve bakmu ve tören aa lgln 
program da hıwrlanm~tır. 

Halkevleri: 
KaJ9erlde - Kayıllrl BalkMlr • 

ra konferans neıriyatma bquttlr. 
(Muqeret adabı) üzerine, ora k!b' dl
rektörU B. HUanU Savqçmm • •·tt 
konferans baatmınıqtır. B~ 
dağrt.ılmııtır. 

İçelde - Mersin Halkevt <l4 Mil 
güzel bir mecmua çıkartmaktadl ID
cll sayı n8f?'Olunmu§tur. Derssomae 
arqtmnalan bUyUk ve eevbld bir 
zenginlik arzedtyor. 

VEFAJ 
Bahriye Kolağalığııh Sıt. 

ll&cJ M'.Wtt.afapqa za.d'! lal 
kı Temel dtııı gece yarı ) 

1 
miştir. c.enarai bugün-.a&ı .u de 
C4.ğaloflunda evinden ~aldmlacü, 

EyUpte aile mezarbpıa ~-1 
tir. 

Juda İskele bllfealnde çalıpn Omerle 
muhacir mahallesinde oturan Duan 
Kaya bir alaca:k yUzünden kavga et • 
mişlerdir. 

Hasan Kaya eline geçirdiği bir çet. 
meceyi ömerin bqma vunııUI. afrr 
surette yaralamıştır. Hasan Kaya Y"" 
kalanmış, yaralı hastahaneye kaldı .. 
nlmt§tır. 

tlk takmağı dilşUnen adam, bir mıcı. 
det için her sene 180.000 lira Jrlr te
min etmiş ... Hele ayakkaplamı ba.. 
run ve ökçeJerlne demir çakmak •· 
sulnnu keşfeden açılrSöl:, 011 11enecle 
bir mllyon kllatır lira yap!DTllJ. •• 
Şu halde, "bir şey yapaıa •11 

.dUnyadan seçip gldiyorulll78 
1ıayıflanmata ınzum yok. ilnl· 
nnz. GUnUn birinde meaell,ll&h 
havalarda tersine dönme)'e1& 
karşııındaklnln göz1lne 170 
temılye icat etmekle dtın en 
zenginleri arasına geçeblll 

1 Nisan 
Muharrir (Vl - NO) nunıet-

tln Nazlfle birlikte reni blı&m 
gazetesi çıkarmata karar ~nl 
haber aldım. 

Tramvay tlrketl. yolcutıtn
ca rahatsız edllmemelerl l~k
lan biletleri, ikinci bir metaı· 
taslyle kontrol etmek uaulfaz 
geçmlttlr. 

Havlu Yerine IC.i ,, 
Gazetelerde okudunUJ. 4 • 

Lokantalarda bundan sonth... 
yerine klltt kullanılaoa'kdn· 
kO bunlar, daha sıbht ve fll 
imle. 

Havlu yerine mntema413't
tlrllebf1ecek kltıt kut~. 
bllhaaa bayanllrın memaôt. 
lamır ıanınm. Dadatlari•· 
aııır al14lk1erl zaman maho1ıt 



s-XURınt 

Edebi roman: e1 Arnavutluk 
krahnın kız 
kardeşleri 

iş Bankası hissedarları umu 
OSMAN OFLAR heyeti dün toplandı 

(BCI§ tarafı 2 incide) dış ticaretimizde görülen bu yU~ 
YAZAN; Kenan Hulası Jmda fiyatların istenildiği ıekilde yük - de. ekonomik hamlelerlmizdeki kuvvetlfad 

sek olmıyacağmı kabul etmek bir za - gösterir. Ilı 
y .. llnız bUdtUn bu araştırmalarında 

• .,u uyor u Pet 
ftv 

1 
bir ro Grigorof! .. Bel-

tf.) O feY ... Fakat kafasında bir 
f81 bulmak tein cahşt;ğı mubakkak-

:suıamayınca . 1 tı· şUphelenlyor· ve 
~anoflar bu Vesikasızlık ~arşı
,tııJda ne çeşit bir itimat duyarlarsa 1 
ıa1'11n1lar, buna tabaınmnı edeme- i 
~ Gr gorot, bir gU9 ve mutlak su- ı 
tftte Osmatıotıarın istedikleri bu 
,;eatkaldarı ortaya koyacağrnı iddia j 
,dJror u. 

zebra Osmanofa gelince daha ilk 
,eoı~rde :.aptıl;ı araştırmaiarını bir
cıeııb re r tarafta bırakmışt1· ve 
,.ıeıı bunu Yaı>ll'lamış olsaydı Çam
koru ıeyabattne benimle çıkabillr 
oıtrdl; blllkta Yapmış ve ne çeşit bir 
~ontrol olursa olsun bir ikinci defa 
4aba onu raı>maktan '9azgeçmlştl · 
battA Halil Osmanofu blle vazgeçir~ 
ı:oıştl; onun lclndır ki Osmanotıara 
yeniden bent c;:atırnıakla ötedenberi 
•sterdiğl bir e Ju mniyetl yeni bir ga-

ranti altına almayı düşllnUvor ve be
ııtoııe nasıl bir hldlse ol~rsa olsun 
enuıJ!et altında buJunacağmı zanne-
411ordu. 

Zebra Osmanorun ıra.desine mani 
olmakla iyi Yahut fena bir hareket 
yaptığımı iıenuz takdir edecek bir 
ya.zJyette değildim, sadece: 

- Ne Umit ediyorsunuz dedim· 
' iki u • • son • ç, dört ay içerisinde Osma-

notıarın başlarına gelen hA.diseler
den daha başka ne gelebilir? 

Bunu soruyordum ve hakikaten 
tıklrlerlnl YOklamıya ihtiyacım var
dı. tçerl geldilt dakikadan itibaren 
bent daiDl& gözleriyle yoklayan Zeh
ra Oıoıanof: 
,. -~e mi Umlt ediyorum dedi; şlm

·"'d"r Oımanonarda bt~ mi 
pıhıı u tahmin edtyoraunub siz? .. 

- Öımanotıarın Karnabattaki 
• l "-

'111., .. tnıı kırmak için mU<:adele a.-
care'f ~ı fakat bu mUc.adelentn be-

Dtl ~yız, ve Osmanofların ya
~ ll görunınez tehlike ne ka
n~~rş olursa olıun bir gölge 

lr :.ın Uerl gtdememltttr. Hal 
maıı il, bu gölgenin asıl ken

Ofları bastrracaktı. 
sanı1e d 

anor Urdu ve dıtarda Yu-
bu111:n altın barakasına ka

llara t1 Sllk<ınetl içinde uza
ya k Y 0 tru: baktı: 

&kın 
#im 

1 
'dire HA.ve etti; bunu 

fazla ' 0 çlndır ki her vakitten 
ızı lst'ımanotıarın içinde bu

Yoruın u l!IÖ • Yllly0 oşt11tu h rdu; ve onun benim-
a inanın er dakika samlmt ol-
Jta<la ıı,tım. 

r '"ark 
gel<ti(.11ll b l. Osmanoflara ye-
PH blit u dakikalar ne ya

ııor biUı Yor muydum? Zehra 
111 klble a:a neden çekiniyor, 
kullanın arşı bir siper olmak 

_ &k lsteyordu? 
fllnu kendt 

b.,..ber tabıattyı kendime sormakla 
.mıt°rum. '1e 

0 
e hiç bir cevap ala-

natıara Yentııe:un içindir kl Osma
ııelld de Osına geldiğim bugünler 
/ik şllphelenec!~narın benden en 
~de bulun.ın lerı bir vaziyet t
pııra Osınanor:Y: başlayacaktım. 
d bana anlatmak: u ınUpbem vaztye
jlttoıez bir !}eyler hususunda ister 
ıttslll: sormaya mecbur-

_.. Nasıl bir goı 
,.ıtat bl ge, dedim? 

zzat Zeb 
JJ1Jllu bflmedtflne r~ Osrnanofun da 
ooJ Jll~&elelerde 0şUpbe Yoktu. Bir
.;_...oa gelecek • sınanotıarrn baş-
.... ·=-· ... eyf Zeb o &oltlP meydana ra snıanor 
tAtJlllkeYe karşı :,11~ardı~1 dakika bu 
birleri de ortaya ~ak MtUn ted
oınıanoflara tık ordu. MeselA. 

geldt~ı s 1 
ltlP eden günler h & ene ert ta-
~ere bıraknıauır~t ~zurunu sebepsiz 
~rislnde "e tatlı 'ı;ı tıpkı bir oda 1-

lal• çarpan hl r musiki arası 
kil r takım 
...fbi bozuk •esler 1 i Parazitler 
•· geU1ordu bu ş tlrordu. Nere- 1 
c1eıı sesler? H lb k 

anofların aabah ·· a u ı 
()1111 tud&D lttb ~n .,.~arını içttklP.· 
ti •V ... har nırı nlha l ... tJerloe kadar h@r $e.., b• • · 
yv 14 1 ~ ır bahar lt•,...,,.aa o u u ıtbı idi. 

Dışardan birisi bakacak olsaydı, 
Osmanofların bu sükilnetinde, aşağr 
balkanların en mesut ailelerinden 
birisini görecekti. Ayni zamanda 
Osmanotlar kuvvetli idiler; ve bel
ki de duydukları huzur doğrudan 

doğruya bu kuvvetten ilel'i geliyor
du; fakat Zehra Osmanof bu süku
net ve tatlılık fçfnde kendisini bir 
suda olduğu kadar rahat hissettiği 
bir dakika, birdenbire kulaktan tır. 
malayacak kadar garip bir takım 

sesler de almaya başlamıştı. Ve tıp

kı bir radyo makinesini düzeltir gi-

Sinema Artisti Olmak için 
Bir Teklif Aldılar 

' :j Ji 
Arnavutluk Kralı Zog'un kız kar -

bi kendisini birdenbire Osmanoflar 
makinesinin başına alıyordu. Fa- t 
kat, hiç bir vakit ve biltUn ayar kud- ı 

retine rağmen bu sesleri net bir ta- l 
kım kellmeler haline getiremiyor: 
ayni boğuk sesler Osmanofların i
çinden gelmekte devam ediyordu. 
Ne yapafüllrdl Zehra Osmanof? Şu 

muhakkak ki ne yapmak IA.zımge
lirse iki ı::enedlr onu yapmaya çalış
mış ve Osmanoflar makinesini iyi İŞ

ier bir makine haline getirmek için 
bütün emeklerini sarfetmiştl. 

deşleri bir müddet evvel Amerikaya 
gitmişlerdi. Prenses Maksude, Ruşiz 

v~ Misetan bugün !ngiltereye dönmüş 
bulunuyorlar. Yakında Kral Zogunun 
27 Nisanda yapılacak düğünlerinde 
bulunmak üzere memleketletj_ne gele -
ceklerdir. Nitekim yakın bir tehlike derken 

Zebra Osmanofun aklından geçen 
birçok şeyler vardı: ve bütün gayre
tine rağmen tehlikelerden kurtula
mayan Zebra Osmanofun kendisine 
bir yardımcı aradığı muhakkaktı. 

Yalnız iki senedenberi Osmanoflar
da böyle bir yardımcıya. tesadüf et
medi mi? tık zamanlarda kocası Ah
met Osmanor için ne kadar iyi dil-
şUnUyordu: 

- Her ~eyde Ahmet Osmanof ba
na yardım edebllecektlr. 

Ve zaten tik günlerde hemen baş
ladığı bir mücadeleyi daha başka bi
risinin yardımına gnvenerek kabul 
etmemlı;ı miydi? Bir kere Ahmet Os
manof, Osmanoflarm en bUyül;U idi: 
gerçi kU~llk kardeşl Halil ntttuzunu 
daha fazla «6rtl7or ve Osmanof. 
lnrda yaptıkları işlerle bunu anla.-

yordu; kocasının Osmanoglarda bir 
nüfuzu vardı kl, tıpkı bir toprak al
tında akan bir su gibi belirsiz, fakat 
mevcut olan bir varlıktı. Bununla 
b~raber, daha ilk dakikalarda, Ah
met Osmanofun hAdlselerin tesiriy
le birdenbire kendisini bıraktığını 

gBrmilş, yahut o da Zehra Osmano-

fa inanarak halledilecek meseleleri 
ona terketmiştl. Gerçi Zehra Osma
nor, bir madde haltnde koca.sının 

kendisine terkettll;t bu yükü anlamış 
olsaydı, hemen onu harekete geti
reb11irdl; fakat bütün bu şeyler o ka
dar yavaş olmuştu ki Zehra Osmanof 
bir gUn bütlln kudreti kendi ellerin
de görıpekle beraber. ne kadar a
ğır bir yük altına girdiğini anlamış.. 
tr. Yalnız büyükten kurtulmak 
mümkün olabilir miydi? lşte Zehra 
Osmanof bunu yapamamıştı. 

Diğer taraftan Osmanoflarda ken-
dislne yardım edecek başka kimse
ler arıyordu. Mademki kocası re
yini doğrudan doğruya kendisine bı
rakmıştı; bundan istifade etmekle 
bere.bor diğer bir takım yardımcılar 

da bulmak mecburlyetlndeydı. Ve 
kocasından sonra aklına derhal Yu
suf Osmanof geliyordu. Neden, me
sel! Halil Osmanof değil de, Yl!suf? 
Şu kadar var kl Yusufun tabiatinde 

istediği şekle sokarak bir adam ka
rakteri bulacağına inanıyordu. Yu
muşak bir karakter ... Halil Osmano
fun münakaşacı tabiatı yanında keu 
dislne bu daha ~ok yardım edebilir-

Arnavut prenseslerinin Amerika se
yahati bazı dedikodulara meydan ver
mi§tir. Bu arada, prenseslerin Aıneri ~ 
kaya. evlenmek için gittikleri de söy -
lenmiştir. 

Bir Fransız gazetesinin yudığına 

göre. meşhur sinema şirketi sahibi 
Goldvin üç prensese, sinema artisti ol
malarını teklif etmi~tir. Fakat pren -
sesler kabul etmemi§lerdir. 

Bununla beraber, Goldvin de onlarla 
birlikte lngiltereye gelmiştir. 

Müteferrik: 

Mimar Sinana Ait Yeni 
Bir Cami Planı 

Büyük 'l'tirk nıimari Sinanm elin -
den çıkmış yeni bir plan bulunmuştur. 
Bu pl~n Üsküdar iskelesi karşısında 
Mihrimah caıniine aittir .• 

Müı.eler mimarı Kemal Altan bu 
hususta tetkikata memur edilmiş, ca
miin eski planı ile yeni pJ.anı karşılaş
tırılarak ayni olduğu görülmüştür. 

Bu husustaki tetkiklere devam olu
narak Sinanm elde mevcut başka muh
telif camilere ait planları olup olma -
dığı meydana konacaktır. 

Ayasofyada Araştırmalar 
Ayafosyadaki Kayyumhane ve be -

lediyenin kimsesizler yurdu olarak 
kullanıldığı binalar yıktırılmış, cami
in üç cepbı?sini kaplıyan binalar tama
mile kaldırılmıştır. 

Yalnız bahçenin tanziminden evvel 
bu sahada metodik bir ara~trrma a -
meliyesi daha yapılmasına lüzum gö
rillmüştür. 

Vaktile burada bir Alman asarı ati
ka enstitilsü tarafından hafriyat ya • 
pılmış. bazı eserler c:ıkarılmıştı. Ayni 
enstitü müze idaresi ile müştereken 

kazılara devam etmektedir. 

Jandarma Bölük 
Kumandanlığının Nakli 

lstanbul .Jandarma bölük kuman -
danhğmm Emniyet müdürlüğünün es
ki bulunduğu binaya nakli kararlaş
mıştı. 

Dürtden itibaren nakil işine başlan
mıştır. Bu karar Jstanbul hapishe.ne
sinin yıktırılmasından doğmu~tur. Fa· 
tih jandarma kumandanlrğ1 da Emni
yet müdürlliğUnün eski binasına taşı .. 
nacaktır. 1 

ruret halini almıı bulunuyor. Ayni vazi- Geçen yılbaşlarında Almanyada blo~ 
yet, geçen yıl, fındıkta da olmuş; fiyat- kalan alacaklarımız miktannın ~ 
tarda evvelki yıla göre yan yarıya bir olmaamdan dolayı, Merkez Ban 
düşüklük kaydedilmiştir. Mamafi, gayri Alman kliringinin finansmanmm dur d 
tabii şartlar neticesinde yükselmiş olan durulması neticesinde; ihracatlJDlllll 
evvelki yılın fındık fiyatlarım normal mühim bir kısmı başka memleketlere l 
tolakki etmemek icap eder. yapılmıştır. 

Pamuk: bu yıl, fiyat düşüklüğünden Bu vaziyet neticesinde, gerek itııaJ&ti!ll .. ı 
en ziyade müteessir olan bir malnnız gerek ihracat itibariyle en fazla Am 
olmuştur. En büyük pamuk müstahsili rika ile mUnaaebatta bUyük bir fazla)Jk.U 
olan Amerikada, büyük bir rekolte elde görillmilştUr. Fransa, Çekoslovakya, ve 
edilmesi, beynelmilel pamuk fiyatların- Ingiltere ile olan muamelelerimiz d • 
da yüzde 30 - 40 bir düşüklük doğur - artmıştır. Mamafi en esaslı mahreçleri 
muştur. Ayni zamanda, evvelki yıl dün- mizden bfrl olan Almanya ile satıtlan ... 
ya piyasa.sına göre, dahildeki fiyatlarda mız için llzımgelen flnanamanı temiQ 
görülen çok bilyUk farkm, bu yıl ayni hususunda, bankamız bUyUk allka gös 
miktarlarda olmayışı da, pamuk mUstah- termiş, ve ileri faallyette bulunmuttur. 
silini zorluğa sevketmlştir. DUııüklUk da- 1937 yılında mühim bazı ticaret mal 
h:ı 7.iyade yerli pamuk cinalerinde faz - rnnu:m ticaret mevsiminde evvelkl yıl~ 
laca olmuş ve bunların sat!§ imkinlan larla ayni nlsbette ratılmamış olmasma. 
da gilçleşmiştlr. Jyt kalite pamuklar, da- ve sal:l§larm bu yıla intikal etmlf bu -
ha İ) i fiyatla ve daha kolaylıkla satılını§- lunmasma rağmen; dıı tlcarethnlzfıı ~ 
tır. En kıymetli bir ticaret emtiamız o- kfinlart tamamen memnuniyeti muciptir 
lan ve istihsalinin artma8mm teşviki bir Baokammn itleri 
gaye bilinen pamuğun fiyat ve satış Bankamız işleri memleketin umuml 
şartlarının imkan dairesinde düzeltilme· ekonomik durumunun tesiriyle geçen 
si işi hükumetimiıce büyük bir hassa - yıldan daha verimli olmu§tur. Blllnço ~ 
siyetle takip edilmektedir. muzda giSreceğiniz Uzere i§lerlmlz e 

üzümde düeUk rekolte elde edilmiş, hernmiyetll ıüsbeUerde artmıştır. 
rakip memleketler mahsulünün bol ol - Şubelerimiz mahallt lnkişafm doğun:hı 
ması dolayısiyle, ümit edildiği kadar yük- ğu talepleri kargtlamDJlardır. Ttlccar ve 
ıek bir fiyat ahnama.nuştır. sanayi erbabının muamelltmm blly11 "' 

Tiftik, yün, afyon, bıcir palamut ve mesl, lstihsallerinJn artmuı dolayml~ 
sair diğer mahsullerimiz, memnun edi- vaki olan haklı mUracaatıan, bu auretı-. 
cf bir ıekilde elden çıkarılmıştır. bankamımı mutat basiretklr teamülle 

Maden istlhıalAtnnız müsait fiyatlar - rine uygun olarak isaf edilmi§tir. Ban "" 
la satılmıştır. Madenlerimiz için, çıkara- kamız ticari kredi sahasmdaki nazmı ro... 
bildiğimizden çok daha fazlasına ili şart- lilnU memleket ticaretinin menaflin9' 
larla talip bulunmuıtu; tatihsalAtı arttır- uygun telikkl ettiği tanda ifa edebil..-
mak için hUkfunet.Imlzin hassasiyetle bu mi3tfr. 
iş üzerinde durmasının ne kadar yerin- 1937 yılmm birinci altı ayında, ibra 
de ve isabetli bir tedbir olduğunu bir cmda görü.len mtlfldllt dolayıaiyle en 
kr.re dal1a isbat etmektedir. dişe bah§Olmağa bqlıyan 1936 yılı bil .. 

Dtt Ticaretimh: yUk tUtUn ıtoldarunızm Almanyaya -. 
Dış ticaretimizin geçen yılki yekfınu tışmı teshil etmek üzere Ziraat Banka 

252,000,000 liraya ermlgtir. Bunun 183 siyle mtlftereken Türldyedeki AJmu 
milyon lirası ihracata, lH.000.000 lira- bankalarmı vl.sl mikyasta ftnanae e~ 
sr ithalata isabet etmektedir. Bu mik- Aynca Almanyaya lhracafl koı&yıa, 
tarlar 7 yıldır elde fdilen en büyük ra- trrmak maksadlyle kllring mukaveleahl: 
kamlRn ifade eylemektedir. Memle - de ıııanj riski garanti edilen hadler lçbıcle 
kflt içindeki geniıı ı, hacminden bqka (8 n- s~., \o onıı: ..x.. 7. - ı.,,. 

işaretler: 

.Adapte siyasi makale 

Adapte eılllmlş bir roman, adapte .edil· 
miş bir hlki.ye blle insana tiksinti ve -
r:lr. Tercttme, katın. benzlyen bir soy
tôUZ ç<•şnl ile mukayese edilemez. Ter
clline ile adapte insanlarla lmıslar; yer
le gök gibi blrlblrlnden farklıdır. Bu 
fıırkm dehşetini kimse inkar edemez. 
Bu farkı yapan sadece güzel, çirkin da· 
v:ısı dcğlldlr. GUzel \'e çirkin arasındaki 
fıuk bu i§te hüküm slirmez. Adapte ba~· 
ka dünyaıun görüPtnil kendi görüşü gi
bi göstenneğc çalıfmakhr. Tercüme bir 
ba~ka dlln3-.nın görüşünü su katılmadık 
bir f.K•kilde tannnaktır. Tercümede in
san p.Jısiyettne llil'e edilen yeni ufuk
lar ,·ardır. Yeni Çetnllerl yeni lklbnler 
ıôbl sc~Tetmck mümkündür. Halbuld a
da.ptaırıyon Y•1Ja1İıadıit, hissetmediği bir 
dünyayı ya,.nıış rolüne çllmıaktan baş. 
ka bir ,ey d«-ğlldlr. Nitekim yapnmış 
bir ha:rat için adaptasyn yapmağa Jtt -

zum yktur. 

\'a,.c;anmann' bir hayan yaşam.ı~ gibi 
~örlinmck vüt'udüne uymıyan bir elbise 
ile sokağa rılanaktan daha başka tiil'lü 

değil<.llr. Hayatımızı potsuz bir elbise gi

bi kapbysn ,.e bize munl~ görüuen te· 

YAZAN• Sadri Ertem 

Biz bunlara kısaca "doğnı fe)'ler" de~ 

iklimde, çtlız, so)'RJ;, bodur, yenle lllıo 

rilnür çalılar ,·e yosunlar hallal aJablBrt 
Anm bir başka kötCllnde feyiz ve .,._ 
reket timsali olan meyn.11 dallar ı.ed 
tarafta şeametln bir semholll halini ...._ 
blllr. FUdrlerde hudutlardan h'llClutlara 
geçtikçe camiaların menfaatlerine, te
santtdüne hizmet ecllyona, bir IDJmet' 
olarak selimlanacak, hürmet glrfıeek
tir. 

••• 

di. Fakat Yusuf böyle mi çıktı? .. Hlç 
bir ' 'akit ... Belki söylenilen ve ya
pılması llızım her şeyi kabul ediyor: 
fakat ilk dakikalarda kabul ediyor
du. Kendisi odasına· gelip te yalnız 

i::::::r:::::::r.:::::.::=::::::::::::::::::=:rmwiillll--n::r.mımlm = •• ,,,,.====·ı=ı 

H H Hergün bir fıkra: !I 
n d. :: !I başına kaldığt dakikalar verdiği sö- ,n= Sen nehr·ı ve hı·zmetcı· u

1 ze nadim olan Yusuf Osmanof. he-
men yapamayacağını da söylemiyor. ı Sen :'\ehrinin Jurgun suları denize bem:er. Parise yeni gelen ve Sen 

1 

sadece kaçmak ve Zehra Osmanof- l nehrini ilk defa gören biri merhum Abdullah Cevdete: 
tan uzaklaşmak JUzumunu duyuyor- • - Oh, bu ne gürel deniz.. 
du. Daha sonra Yusufun altın bara- 1 1 Deyince Abdullah Cevdet arkadaşına şu beyitle mukabele et.mit: • 
kasında yalnız başına geçlrdllti giln-ı f;etı tıe7•rinc hiç deııi: denir mit Ü 
leri buna atfetmek ldıımgeliyordu. llizmet:iye bcıulcnL <lenir mi~ ı 

(Devamı var) u:m::11ur"-:::m:::uııunm::m:ı=:m:.'"l.-...m ınıı•m• •••••••ili 
• 



rruza 
il (A.A.) - 'ft:vea • Çin • ı hucludU ,....,. QeJrtnangm ..... 

deadrJola aepbeltndeki Çin UDde bahuwı S.,nm lltlrdat etttkt. 
~- CelU'ete gelen ri bildfrllmektecUr. 
~ Çbl kıtaatı bhraman- Tebllld&, Çbılllerln 3000 'V'8 Japon • 

lldilıtımeMe. w mtlhfm lwançlar larm 4000 ldtJ aJ1at vwdlklerl kay • 
)irini bildirmektedirler. dedtH,or. 8agOn TlJeD Çin • Poekeo 

...... ,en. Pekin • Banko de- demir yolunun kıymmda.kl Turçmıag 
berinde Çin krtaab lfddetli soJrak'armda duman 'V'8 alnleı· eeJırln 

.-.-. PQDdl ft Boaanm emı. tlmal lammda Japon tıtaatmı mim· 
--~ prt almqftll'. cbklan menten çıkmaya meolllJr et • 

.._. ... mmbmula ÇlnUlerln ti~ mek için ba nlere petrol dDJr:mlller 
muhanbectea eoma Anbute .,. etetıemt.lerdtr. 

omanyada siyasi 
kküller lağ vedildi 
(011,ımı: I "de.) 

ıat11lilltrl .. tlc&ret: lllt1ta kona • 

-ular: 
mlldafaa General IDatL 

lilftlllllt: Mapreano. 
IMlllS» ve una)'il neflııe: Papu 

-- 9"111d lllktalet. bitin 
!eket tarafmclaa ıam bir ittifak 

p e411e reni ıruuaeautyt 
amakla de•letl rinde 

~llilllllldlkler dft4& .. 

Netnfdil'111 bir kral emfrnameal, bir 
kraliyet komleytnln teeJdl edildiğini 

bildirmektedir. Bu koıuıeyln uuı; kral 
tarafmdan tayin olun•eak ve •bık 
devlet rlcallnden, Jdllee bllyWderinden 
ordu erklnmdan, saray yWmek me • 
murlanndan .,. memleketin yilk8ek 
phslyetlerinden eeçllecektfr. 

Konaey ualarmm adecll tahdit • 
dllmemlttlr· Kraliyet komeyl, kra1m 
mllhim devlet meeelelerlnde lroueyln 
lstlprl reyini a1mafr lbumlu buldu
lu zamanlarda, kr&lm rlyuetiııde top. 
lanacaktır. 

Kra'iyet koueyl ualan, maftkbt 
hUBUll ftZlfeler alablJecülerdlr. Bun
lar, devlet nmn rtltt.hll IWs ola• 
caklsır .,. kral mtıp.vlrl unvanmr tqı.. 
yaca.ktardır. Kerulmc!e Bqvekll Jen 
eonra yer a 'acaJdardır. Kendllerlne 
bir temall tahafsab verltecektfr. 

Kraliyet k~'lleyi uahtma aaaiJda
ki zevat tayin olunmuotur: 

Patrik Miron Krlata, llanıpl A • 
vereako, Marepl Prelan, General 
Vaitolano, B. Valda Voyvod, Kironell
ko B. !orga, Doktor Angteüo, B.,.. 
tanako B. Arptolano, o.erat Baltf. 

Bnkrel. S1 CA.A.) - RoJter .ajuı
m bilc!friyor: 

Bqvekil patrik Krlstea De dahW
Jıe. adliye ve mllU mtldafaa namla
mım raporu u.rtne yurJm11 w DeJ
redi'mft olan bir kral emtrnuDell • 
p~daJd hwnıalan bildlrmettedtr: 

Politik ftJdrlerln ya)'llmUI ve ya
hut tatbfk edlbmll .. teeJdl edUnıif 
olup halen mevcut bulunan bllttın c. 
mlyet. grup ve yahut partiler mtllga
ctır. 

Bundan böyle hlo bir ,..ı politik 
ıe.,elddll ~kil olU1lJ!lJy&C&kt.ı. c.e.. 
miyetler, bundan böyle, ancak, bu 
maklat1a hamrl•nacalr huauel bir Jra. 
nunun bil~ prtlar a'tmd:ı ve 
teklllerde vllcada ~leoektlr. 

Lor d Ha ·it aksın 
nutku 

Londra. 11 (A.A.) - Harici,. aa. 
un Lorcl HallfaU. 7abaııcı guet.e
cUer blrllilnla öjle ll1afetinde blr 
nııt.ull .01lemıotır. 

Nasır, laaWılertn kendi JataDl& 
kablllyeUerlllln umaıı umaıı tat • 
blk külll1etl olmadltını ve bazı a • 
cele hallerde bundu a1rılmak ıa • 
umunu mtldrlk bulunduklar1111 kar• 
d~ ttikten sonra demiştir ki: 

lngtllı milleti blo bir umaa A.•· 
ruva h&d1-elertne kartı &l&kaaıılık 
g&ste'8'e)'er.ektlr. Bu h&dl9elerln. 
dıt1nda kalama7acakur. lngUlzle • 
rln bir mlU1tt o•aralr detteen bir v~ 
liyet baklunda alır harekete gel • 
mest mttmklndtr. 

Fakat onun yakla,ma fikri ve 
harbin önQne geçmek b•uaundald 
aa1retlerl hlO bir zaman btl" aaaf ae
ttcMI oıama:a. lngtıta mUletl 'ulb 
tekrar tunetleame ve klnanetl 
Anupa mllletlerlnln amluında ıe. 
alııl. duıurabtlmek tola blısat ..,.. 
utalarla testı etmek lltl7or. 

Rlc; bir memleket fngllterenln ta-
.-llatrt Ye tleam nazırhl!ln• arruz malreatlarr oldu~undan endt-

9e edP.meı. Fakat. fngtlwrenln dlıa· 
yattın bir kötulnde TI1kubuh,ca 
he...._ ....,..,....,WraJt 
itam~ 111kla'°71e1Dek11J-

Dlrl ııa bir çok 
1arah vardır 

Kalıln. 11 (A.A.) - ValllW4ea 
gelen teısraflar, Yukan llıaır BeOI· 
ıalııde hlkQmet aaıautleJ'lala U. 
IU4ıklan bU4lrllmektedlr. 

Kahin. 11 (A.A.) - llamr Mcl
mlnde baltln muhtelif lıJdlleler uy 
4edllmlttlr: Delrıaede dart kiti 61· 
mittir. Tutanda il 1 poU. olmak Q. 

•re pek cok J&r&IJ Yardır· 

Çok ÇOCU~<IU 
hi~<im:er 

ca....111111 ..,,._..., 
8up1d plmettecllr. 

Kaa• lalitlmlerlm ..,_ en tala 
IOCUlu .. Kan• •bkwttd ... 
•'" CeW kendllHe 1*bet edebi • 
lecek klmle o•m•dıiJ lem birinci ikra
miye olu 720 lirayı alaeaktır. 

Ondan IODJ'& lki lkramiJ19 için eeld· 
_. QOCUklu olanlar arumda kura çıe. 
kilm.ell lAzim geldltlnden cltln Saraç • 
ailUDmı reialiil aJtmda toplanu tem. 
11& btriJlcl reJai lhaD ve bqmtlddel • 
umumi Nlhattan mOrekkep bir heyet 
laasurunda çekUell kura netleealnde 
ikramiyeler Mecltözll hAlriml AJl ile 
htanbul nlalerlndea Supbı,e Jabet -
!emlltlr. 

Bunlar altı yb Jarbr Ura alacak • 
!ardır. Bundan bqka h&ldmler w adli 
tabipler arumda kanun mucibince ik
l'UIÜJ'8'8 mtlatahat olarak 188 at 
tesblt edllmlftlr· 

Bunlann ikramiye aJacak ~la • 
rmm adedi 187 dlr. Ba llUl'etle de her 
çocuk ballft& ıso terden to.om Ura 
wvzt edtlecektlr. Paralar hAJdmle
rln bulundufu yerlerdeki Zl· 
raat bankam marifetiyle tesviye etti· 
rllecektir. Tediye ~in merkemaa ma
hallerine tebUpt yapJbmtbr. 

fFankecul~ 
cn.tanıa ı 111111 ..,,...,....., 

1fyetperverler hentla tebn pmmdt -
terdir. 

Btlk6meıtçller e1ıemm1JetU bir aa • 
k&vemet~Jer. 

Blltlln l'u kolordun, etlvari WI top. 
çuJarla birlikte flmdl SID_,. kadar 
llerlemlt balunmaktadlr. 

Sara:;oa, 81 (.A..A.) -Bavu ajaa-
11 muha~: 

J'rankocul&rm bu sabah tekrar si· 
rlştlldert umumi taarruz. btlttın ~ 
hede Ptrene'erden kutelon villyetl
nln paılne kadar bir ileri haNbtt 
Ue ballamıP'· 

o .. 

Lord Loyd bugDn 
1ten1or 

Ankara, 31 (A.A.) - Lord LoJd, 
bu allah TOf09 elmpreelyle tebJ'lml· 
• •lmlftir· 

Lor4 LoJt, .,,. '8IDellnl llarldye 
Vekili Doıctor Tevfik RUetll Ana ta. 
rafmdan Çankayadald Hariciye ta,. 
kinde verl1eD llyafette yemilt1r. 

Bu siyafette Bqvekll CeW Bayar 
ne Dahili19 Vekili Parti Genel eeıa. 
teri Şllkıil Kaya, ~!l,e Vekili l'uat 
AtraJı, Adliye VekW ŞtlkrD ~
lu ve yine abah Ana4olu ekspresiyle 
f8hrimla gelmif bulunan Oen\anb 
bankam Londr& umumi komitesi er
klıımdan Vlakont GCJlflll de hazır bu
lunmqlardır. 

Ziyafetten aonra mtlmtu mlaflr.. 
lerimia ne Bqvekll CeW Bayar ve dl
ler hazır bulunan htlkflmet er.klm 
aramıda usun eUren b1r g&1llme ol· 
muştur. 

Ankara, 31 (A.A. l - Lord Loyt 
bu akp.m Anadolu ebpree!y!e tstan
bul& hareket etmit Ye tatuyonda lltl· 
ldbnetimls Q&Dlm& Hariciye kalemi 
mahlulUD4&D Se)'fullaJa ile tnglUs 'V'8 
1Praıım bft"'1k e1cDerl tarafmdaD 11 • 

"uı-1 .. "..,,-tır. 

bests do~ra olur. tn~ıttered• dı, 
politika huıuaunda hQ1r6metle mu. 
ıet arasında bir lhtlllf mevcut olaea-

lllU sauean f.fUkeJJ bir.._· 

Hayvan vergisi kanunu tatb· 
mevkUne g·rdi 

Aakan 81 (Telefoala) - Yarm • tmın •tm almmamna dair~ 
dua iUbarea Türlıl)'Ula ller tanım • D1n taadlld haJdnndakl blum ll111uıı9 
d& ~ b)'t ve yokıam_... .,.,. KecUa rmamMJne alninuetD'· 
lanaeü, 10 Nilana kadar~ ede- ı-----------__.. 
cettır. 

Bayvuı ~ tabtif WI llp
lar J8pu Jllll bmm diba Remi .. -
lltede ll8ll'flCliJere merlJ8te lkdl. At 
etek, btırd&n ftl'8i tamamen b.141 • 
nldJtı lçlıa bunlarm lraJdı ~ 
caktır. Sıiudu alma""' ,.... ,. . 
nıa mcllrllmleth'· Dllw hayvanlaıüa 
aJmacak wrıt Uete8l wadur: 

Jlerlno9 20, tiftik 21. koyun 911 b1.. 
'mçl '°· Wır :m, manda 78, 4omu 
100 kuruıtur. 

San'at Okullan 
Mütedavil Sermayesi 

Aııka.ra. 31 (Telefonla) - Bakan • 
hla bath Sanat otuııan mDtedavil 
aermaJeBI hakkmdaJd bnmı llyilıUI 
Mecliee gönderilmittlr. U)'lhaya pn 
okuldaki mlltedavll ~,. at.el,. 
tinin itlerine nazaran memur tayin • 
dilecek ve ehll,.,ıterlne unun olarak 
ondan otuz Uraya bc1ar llc:ret wrrlle
cektlr. 

idare Heyetleri Kararlan 
Haldanda Bir Tamim 

Anan. 31 ('l'elefaala) Dll!iW,. w
klletl ftll1w.. idare he.,.....,. 
rDen ft 198T ,.ıı içinde dnlet .. 
mtllld'8 dalrmlnoe lmulan brUta • 
nn villyetler tlmrlne nlabetlm .W... 
ren birer cetft1 .,. bir tamim g&ldım'-

aNtb'· 
Tamimde pçen )'IJ1ara nuaraırek • 

ileri vlllyet idare heyeti kararlan • 
mn bcmılma nlsbetlerln1n daba u P-

4'11a menmmdyet.e p,U olcıutu ilk • 
'l.dtlmüle berüer ... ~ 
dikkat llUUIDI ce1be4ecek ..... 
bu pbetfn J.Qk1ekfffl teba.rb eWrlJ. 
JDe~ ~ JpJa ~ lllh olun· ........... 

Ziraat Banka• 
MGdür MaaYinliklerl 

Ankara. 81 (Telefonla) - Ziraat 
bukm umum ıatldlr maaYbdlJderl. 
De 11allye mlatelm ., Omal ıı:r 
ghıJe ayni bukanm he,.U teftlll1e 
re1al ., lllthat Dilip ptlrlJeoek-
lerdlr. 

AnkaraBonMI 
Busiin Açılıyor 

Anbra, 31 (Telefonla) - Anllar& 
menkul kıymetler ve kamblJo borlUI 
yamı llUıt OD birde merMim)ıe agda. 
caktll'. 

Merulme llallye Veklll rlyuet • 

4ecekt1r. Bqveki1 ........ -- -
lenmittlr. Buhlv •cldeetnde o.. 
manlı banJrw ,..,..... bir bana 1dDa. 
• lnfUI Jm.rar181mllbr. 

Y umurla Niumnameai 
Reaanl Gazetede Çıktı 

Anbr&. 31 (Telefoa1a) - Yumurta 
lhracatmm murakıbefdne dair Dl•• 
name burllnkU relllDI suetede DliJl'8 • 
dilmlt. on bet stlD IDnra maıiyete 
girecektir. 

Nizamnamede JUJnurtalarm tual
n yumurta l&DCbklan kolltrolbln 
tekli ve tcruı l'Ul'etl ~ 
muhalif hareketler hakkllid& hlkOJn. 
ler vardn'· 

Kadıköy Su Sirketi 
Mukaveleai Mecliate 

Ankara. 31 (TeletoDl&l - tJ.ddar 
Kadıköy 1U tfrbtl tmtl1azi!e eeldaa-

S sy l 3 y 
narnzetıeri 

<V.-hı ..... J 
111, SIDOP 11&11av~ t~ tJdm 
kuru•• J>lrekusra ı.mau ~ V• 
raı ve 801• l&)'la•~ ~oau 
teki komutaın .-11 ıı~ Oınnu 
Kokdfk Partt Q#lbatka.ıflle& Parti 
na111'SecU Olara• 011a1ıa11•llflardrr. 
sarın Htlctıere blldlrtr 'J8 llln td• 

Profesör 
Fölk ·n·n bir 

kitabı 
,~. ferl1' 1 fuleorıl~ 

den cle•lethl droal 4e8teilnln tN 
maıauı. tlronl da,anatmu:a J'O- 9 
muıcbr. On A11amn ltl.Ulll metil 
lmpar&torluklan. ilk oald• Babl 
7a, AaJ&da lr:s.n, ke1& Yunanla 
kllalk llk catda aite deTletıerl, 
ma cihan tmparatorlutu, hallfel 
lmparatorıutu. lıpan7a, portekls 
41ter bir COklan hep &J'DI J'Old 
aittiler. kezalik 1&manım1S1n 
ıtt devletleri de b~kUlk .. ku 
tin klt7ll batuma da7andılım 
rlhten Otrenmedlklerl takdirde lae 
ant yola l'ldeceklerdlr. Bir aaem 
leketln lntuı kendi kGylld tar9 
dan temin edllmelldlr. Bir mlll 
aııcak bundan aonl'& 19119takt 
Memleketin k87J8d bizzat bltlt 
Jef1Deden neaınel'lal tehlrlere 
lttımelldtr. Ke,1171 auntua 
melt •ır dnletla .... PoUtlkBll 
m•lhlll'." 
Plıaf8118rnlblMl.W.tOe 

tmrlre& Bark Put.Wala meml 
ldareel .... Medenberl takip 
w ...._.. .. .Seee f.erl& etaı.,_11 

(1lnkl Ddlll mtkadelerl lllderle 
rea Atatlrk bel'f81")en eni ... IWLl'lli 
,,.... ....................... Tiri .. , ..... ~,. .......... .... 
mıma117ede.._ .......... u.t 
... lıakllnlm.... Aekerll1l llltd 
....... t; !!!!Er,. " ......... , ...... ,, ..... ,..,... .. .,.. 
___ .,......_., ....... ltla .............. -...... .... 
.... ..., .............. h1laadaa ..... .................... .. .............. .. ____ ... _ ......................... ....,.. ........... ..,..lllr ......... 
.............. ._ a.11,b .,.... .... ..,.........ld......., ..... ......,..... ..... ,..... ,......_ 
da _. körtı malf1111 J'lbeltnH-k .. 
Pdfr. .. .... ~ ... Jll ... 
mest k&,lllerl '81drlere topl•J'&l'Ü 
t.oprak lflerlnl ,...... lnralanak, 
memlekette köylerin sararma 1f _. 
halan _... -. deıtı. MJ'lllel'la 
pttctrcllklert tik llUMlclelm _.. 
memteket 191nde ı.,ıeyerek lıaJm• 
lendh'llle1r Ye ha ,..,. kl)met ne 
heni MYltl1m ra~landnma .. h-

.... "''"' laM1al' HJ-ti1eıe Jlk ola 
bMI feblıılert bellemelrtfr. 

Atltllua 

l•Rllfz • I al1an 
alr1tmeıe 

rta, 
et. a. ,. °"91 ..... ,... ,....,,.__,. ......... lllıli .. 



iş Bankası hissedarlar. Umumi ÇAPRAZ 
heyeti dün toplandı · Keıı~: ~acası 

1't1rk "'--- (B<Jf IMG/16 ~) 
BUGOH &AI.UCA& \'AJIOllLAll 

...... ~tçdamu \'lll mikya1ta fi -
Danae etmek lelerine prd1k. 
le lhracat PiYB8&Jarınıadaki bütlln eube
. rimlz bu labada ehemmJyetll faaliyet 

löatenni§lercUr, 

U3ı Jlb zarfında letlraklerimbde ea
~ blr tebeddW obaamJitır. 

l'lrkıt ve KIJlmll firketıerimimen bu :!. elde ettiğtmtz t.timeUtl geçen yıl -

111 
daha Udır. lhsarf ameliyat için bu 

Yıl larfnıda l&l'fedilen meballltn geçen 
~ ehemmıyeW derecede fazla 
~ • bUDda başlıca A.mll olmU§tur. L&

Yete btı ~ 1838 ydi :~e maB
lebde teair edeceğini kaydederb. 

u •. a..ıa kömllr itleri flrkeUmllln faa...,.eu 1 eçen Yila nazaran memnuniyete 
lllYaa bir . 
laUhtaJı ıetilde inkişafa devam etmll. 
tadır. ve temetUld artnue bulunmak-

6. ~ier endUatriaiııe iştiraldmla ythıde 
ın· lliabetınde bir temetttı temin et -

lftlr. 

llhn 'l'tırkıye llııe ve cam fabrlkalan Ano

Yete llrketı, bu yıl lllt defa d.rb vazi -
tarıar::çın~Ur. IIk teala yıllarmdaki za
~la 8. kapabnaJrla beraber gelecek 

OOo liralık blr kAr devretml§tir. 

1937 Blllntomaz 

c~:'fn.·: Kasa ve Bankalar fıuılmda 
l'll~n uınuını disponibilitcmlz geçen 
29-228 2.908.000 - lira fnzlaalyle 

·923.36 liradır. 
4111 .. ~e bonolan hesaplarımm 
~·12 Ura fazlalqarak "-898.92t.81 
la.rd-. bir kıymet ifade etmektedir. Bmı
l'llcra.ı '2.712.ooo - 11runu vadeel bir 

ı.ıuıı k1la aerıetıer teekll etmektedir. 
:Malatya 9adtlatrfye ~tlrak cllzdanımn: 
Ye tecli konıbtnuma vaki yeni senna
ler dola Yatı Ye bazı yeni ufak tebeddW
lh-:ı bir Ylliyte bu heaabmııı 347.MO. -

'l't faaıa1ıt kaydetmektedir. 
lira cart leGetJer cO.,•nnımn 4.39&.00() 

~..,. razıa mevcutla 18.131.13& Ura o
kredQ IGrtınaıettedir. Kma ftdell tlcart 
h it ~rlıı bu tesayildQ dofıııdan doğru-

1!'.e~ Cllllnln artmumm bir ifadesidir. 

lll11Jrı! ......... Ye 1ıllı..u&t cOsdan!"'nda, U
'tllti ~ar TlrlE Anonim llrketlne 
~ -u.ooo llrabk 1fUrü1m.b1n cSartte 
t1ııbı letviye111, Tllttlll Umlted 81rte -
~ 1-1 bir mOtalebe yapmuı. 8naa -
dana ftl tahvtııerlnden bir miktar cb
led.lyelh1ııea1, diler taraftan hmlr Be -
lblkl&rlJı lstıkrunıc1an D.000 UraJdr bir 
lılaııeıe aı:aJmaalyle. 1t Komlmport 
ha\'VUQ l'fnıızın aatıbnuından doğan ta -
faııaı11r er dolayııdyle 462.726 lira bir 
~ kaydedilmektedir. 

l'tltı: \'e tahvtllt mukablll avanala -
iki 'Q\~67.479, Emtea ve emtea veaa-

8enedat bili avanalarmnzda 1.~.361, 
lruteııe lnUkabUJ avanaJanırmda 945.746 
~ :;: tenıtnat mukabW avanalan -
l.8tı.41ae 7•100 lira olmak Uzere ceman 
~ l1ra fazlalık mevcuttur. 

lira,_~ beaaplarmm 20.300.000 
U.OQo oOO 0lmaktadır. Bu meballltn 

· kolltro; llruım dofnıdan doğruya 
leı'1e ~ altında bulunan mUeaeıe
~- e Ye b8y1lk milli bankalara 
iter~ tetldl etmektedir. 

Ut. ~UbbW kredilerimiz 203.342 

lıt~ •• 
dan lorıra 8 rhnb bu yıl yapılan itfalar -

GaYrt 1~.324.66 liraya dll§mllştilr. 
11Qa ı-_:enkulleriınhı: bu yıl ayırdJiı -
~ ttt; 8.31 Ura De 715.322.08 liraya 
'-kt18 ;:YI dUtUWUkten ~nra kalan 

lubeJ_. 7·~2.38 liradır. 
llraı11t teela maaratlanmızm 22. 73'7 ~ 
~ tıaktYeat bu yıl tamamen imha 

llle11a~ 8'ı itibarla blllnçoda '6rW -
ketaı • 

nr.Yt ~ dolayı borçlular: 2&.072.999 
l'oaı G7e.~· Bu mebllğnı 14 mU
laıııı he Ura.ar bllyUt .ecnebi ballka-

P.\~~ mlteıek.klldir. 
tazıaı~ 1 tintJamnıa 210.000 Ura 

te41r, 8- ::ı·OOO lira oluak atSrllmek-
1-t-ıoaa 1.a ...... ~aca1t 220.000 Ura ne 

ıcaktır. --....._ 8.470.000 liraya baUt 
lıluJıablt bankaıar 

ltracıır. heeabı ft. 'TSS.906.66 

Mev«uatııau. 
82 381. ?af Ura : 12.493.000 lira artarak 
t!;ıau '-

4
,,. ~lmq, tasarruf mev-

27.111~ 97J 11 ·898 877 ll!'ll fazlaltkla 
'l'P.dlye ra ' '1i1:11elrnl"'ir 

eıntrlP.rt .... klr Ye •Ji,pe 3~ 29 llradır. 
hul!--- la!"al' hfıaabnnız · Aynca bir 
----.. llf)frettta._._ • 

--.-. Ut ve arar he· 

aabmm teWklzıde gM)eceğt bere ba 
yılki nihai klnmm 701.280,46 Ura olarak 
teabit etml§ bulunuyonıs. 

Her tilrlll IUzumlu lhtiyatlarm tefrl • 
kinden IOnra anıettlğimfa TOL280.f& ft• 
ralık kAnn tevziat& esaa lttlhuı halinde, 
evveleıntrde (ybde ı5 ilerde vakuu 
muhtemel sarar Jıartiliiı ) heablna 
43.000 Ura, ve sonra, nl:umnunemb htı
kUmlerine tevfikan (ytlıde 6 kanuni ih
tiyat) besabma 45..000 .ura. ft (ylllde 
10 birinci tertip fevbllde ihtiyat) he • 
sabma 101.M5 lira, tcfrildn4en 90llJ'a 

~.000.000 lira sermayem.be ytlade 6 he
ablyle blrtnel temettl olarü 300.000 
llranm taUlal lcabeder. 

Bun1arm yet6nu olan G1.Jl85 Ura u
mumi klrdan tenzil edillnoe bakiye ka
lan 2159.69:5.48 liradan ybde 10 helalıl
le fevkalf.de ihtiyata 28.Ga, )'iade 11 
hesabiyle idare mecUat ualarma 38.000 
yUzde ft memurine ıo.ooo. 1llde 10 he
sabiyle mUe&abı hisaelerine (behertne t 
lira verilmek üzere). 22.338, Jbde 60 
hesabiyle lklncl temettü olarak bllle -
darlara 160.000 lira ki. ceman Jl8. 773 
lira tevzi ve tahsis edillne prlye 
922.45 liralık bir bakiye kalır ki, banun 
gelecek yıla devrini teklif ederfa. 
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SOLDAN SACA: 

1937 yılı klrmımn bu oekilde tevsii 1 - Yamı çıkım bir meyva, ya.bant 
kabul ve taadlk buyrulduğu takdirde ta- 2 - Emimi§, balık tutarken oltaya takı
mamı &lenmiş 10 liralık beher bJase ae- lan. 3 - Bir renk. • - Bir ad. (Seni 
nedbe, yüzde 9.2 hesabiyle 92 kurult pek iyi blllrtm manaama gelir). 8 -
beher mUeeeJa blueslne 1ae g ıtra, ıra- Uerl manuma, mevcudun akaL 'l - lılll
nunl vergiler tevkif edilerek 13 numara- rektep bir lalm. yemtn. 8 - Adam. 

9 - J:>oluran, Derl manasma. 
b kopoıılar mukabillnde 11 nflaa 1938 
tarihinden itibaren klfelerlmlsde dalıtd- YUKARDAN AŞACJ: 

(Son temsil) 

11mAN TiYATROSU 
BU alıeam: San'atklr 
Naşlt ve arkadatJara 
Hakkı Ruşen. Rıfb, 
Eytlp Sabri birlikte.. 

,.., 
a.30 

JO 
ıt 

p.,_,.. - .,,,,,, ... 
KOC11ell lladaaJa 
Dmnluplllal' llersla 
Se7JU' Karü ... 

GELECEK VAPURt.AJI 
8 Ta nar ......._ 
1.30 tnaea Baadlrma 

~ratmasel Mlçe - Pea-1-------------
çel varyeteslnla lştf
rakfle Boyalı Aşıklar 

Komedi 3 perde 

EllTUORm~ SADi 
TEK TIY ATROSU 

Pazartesi: (ltadıkG)'). 
Salı: (8akır16y), 

Careamba: (Hale) 
llnemalannda 

!ık blftlk TOCITtl 
KONTAK YAPTI 

HALK OPERETi 
Bu akpm: Panıalh 
Kurtalaf Uyatroaunda 
S. Atilla revflıO. milli 
danslar halk tOrkfllerl 

Halk opereti 
Şirin Teyıe Gallı 

Orkestra - Bale 

lıtanbal Aıll11e Maltkemal AllUtt:ı S. 
kuk Dalr,eılnduı: 

Şefib tarafındın Abany llllkltl mt. 
desi Tomnakca aoblı: Dbaa1'8 11 de lba 
halen lkametıthı meobal bulaau s-16-
batlla aleyhine a('lln bofaama tt.Tdl 
tahklkahnın m~nea oldala ti • 1 - .. 
brlhlnde raPılH Dinen tebllle n:z• 
nttlddelale7b mahkemede.....,. ......... 
dılıiıdH blk1uad8 llJaP bran ~ 
on bet dn mlddetle lllaea tebQlae bıı 
rar Ter:ilınlt " bir altabul d8 maltkıaı 
divanhanesine talil'. edl.,.... malaU.. ... 
nn de ıo - ı . tn ..ıı aut H ..._ ... 
yln edllmlı oldula tebJJI ,..._ ....ı 
tsere llh olaalD'. C9IJll 

ZAYi 
Nlşantap Jı:ıs orta melı:teb..._ ..... 

tasdiknameyi ayt ettim. Yealal.. ....,... 
ltmdan eülslnla lılbll ıottw. - ....._ 
Mahmul. (U171) 

Devlet Demrrgolları ve Limanları işlrt'11e 

Umum idaresi ilanları 

M~htellf lstuyonlarda lnta edilecek zahire h&ngarl&n lota moaaıa 
haıır bir halete takrl~n UO ton demir malzeme mlba1auı ,.Uda a,..ı 
h sarf u11u11te eklltttmeye konmuttur. 

1 - Bu malzemenin muhammen bedeli 10.000 Uradrp, 
., 

mala bqlanacattJr. 1- Jıle)'ftllDl tohumu. 2 - Yolda s&-
1937 )'Ilı mnraklblerlne verlleoa le- rnıen ayatm kalıbı, ı:lyaretd, 3 - IJer- c;ıkanlmışbr. 

retln tayiniyle 1938 )'ılı mllraldblerfnbı bet yapılan bir meyva, pertnln abL a - latekllJer bu ite art 91rtname n aalr eTJ"ab DeTlet Demb7oD• 
intlhabmı rica ederi&. • - tılve, bir sebze. a - iman. 6 - rınrn Ankara. Haydarpap. Sirkeci· veznelerinden t.50 Ura muk&bWllde 

SenenlD bir ayında Jımal8man1arm re-

t - lıfatzemenln teslim mldcteU ihale tarihinden IUbaren 100 .... 

Raporumuza nihayet verirken, her jlmi. 1 _ Bir olmıyan. baran. 8 _ Da- alabilirler. 
fırsatta mlle88eaemlze mllzaharetinl e- f ~ Ekslltme 11 - f - 938 tarihin de ı>azartesl gtlntl saat 11 de Aıltanııo hJ. 9 - Kral. 
slrgememlt olan Cumhuriyet hllkfunetl- da Devlet Demlryolları Yol Dalreıılnde toplanacak merkez birinci bmS... 
ne teeekkllrlerlm1zl arzetmeği bir ftZI- yonca yapılacaktır. 

fe sayans. ı ... ------------.., 6 - Eksiltmeye gfrebllmek için tatetlllerln teklif mektub11 He blrtlllo 
l:t O R S A te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki &)"Dl dil Kat U de kadar komlQot 

na tevdi etmt" olmaları lAzımdır. 

mABBIQU8 

Bomonti Bira Şirketinin 
Umumi Toplanma 

Bomöntt bira flrketi ama1ml be,.u 

----at • · 938 ___ _,, A- 371SO liralık muvakkat teminat. ~ ~ · - ·- ·---~ -... ,.. .............. . 
..... 1 il 1 .... ••. • .... . 
41111 U • ...... •111 .,.\&Kr• ın 

dOn O&l&tad& Agopyan 1-mda ,... 11-- PA.cALAIC 
~ olarak bAr ~ ,.,....,.. 

Bu içtimada flmdtJ9 kadar llıbtln 
yaptıfı itler umumi bQete anoıım. 
m111tur. 

Askıere Davet 
Emlallll Yabutt AMerft '9hllli • 

dea: 

. ,....... llO ..... 
111 aoa 
1"6 . ...... 
.. •IAJ 

" UlMr 
Cı8ı. Y• 

w.-

• Kraa 19"1 s:ı -
'1U ......... 680-

• An. -- ı hrı.uaol - -

B - 2490 ıayıh kanunun t&Jla etUll Te ıartname4e 7Ul1t ftldka1ar4 
(HIC) 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara 
Satınalma Komlsyonand•n ı 

1 - Bir metrest altmıı kurat değerlenen ( 45,000) Ura delerta4e 791 
mlş binden seksen bir metre1e kadar erat 1ulrk elblaellk kumatJa bir 
metresine kırk kuru, tl1at biçilen (18,500) lira delerlade kırk bet bla. 
:len em be' bin metreye kadar 7atak kılıfhk bea .. atıda Judl &arlhlerde 
kapalı zarf uauuıe satın alınacaktır. Fatih, Emln3nll ve EyUp taaıan mm

tıkalarmda oturan aşağıda dofumlan 
yazılı taora §Ubelerine mensup sevke 2 - Yazlrk elbiselik Jı:umq ıart namesi iki ,.Uı Jtrml bet nnıı kar. 

11---- Ç .:. "' L. E R ---·ıı 
1ılrğında ve yataklık beze ait şartnamede paruıs olarak koml87'0llclu 

tlbl bulunan yabancı erlerin ntılua ct1> 
danı ve ikametglb kAfrtlarlyle sevkedil
mek üzere Sultan&hmette Dlltllttq tar. 
eısmda Emlnanu yabancı ıubetılne pl
melerl llA.n olunur. 

l - 938 niJ&ıı celbinde bir ~ M
ne hizmete tAbi olanlarla muzika, gtım. 
rUk, jandarma. ormankonuna, ber 8&llr 
yi ve denb smıflan aevkedtlecekterdlr. 

A - Ru celbte 1-byalar1a. muame -

........ :ıfı 7j).} .... .,.... U,ıbw ....... 16.~2..ı 

·~ •.&1ın 

• AUDA b'l O"J 21 

•l'Wıe'll'I IS .. 48J 
•8af'8 6S,6M 

• AlllMaıtdUı l ' b .... , fdl 
ey.,_ 

• M.adl10 cı.1~ ...... 198.11 
• l/artuft • .llJJJ 

•BUCl9 ... 8.~10 

• BUkHt 1~21 

• HelcrM M6d 0 i 
ı • fokonam. 21a..ıa 

• Mı*tı.olm 8089J ....... tts-
• lla.llOft 23,8Ul 

tost tekemmnı etmif yoklama kaQaklan ıı--- ESHAM 
Mklıtar ve "1belerl emrine atnnt. ve 
mllddetlertnf bltlrmlt tebdllbavaltlar • 
dan başka 316 - 330 doğumlulardan he -
nUz sevkedllmem.11 piyadeler. 

Jluzlka 331 
OOmrUk 318 - 382 
Orman koruma 333 
Jandarma 16 • 333 
Harp 11anayll 333 
Denla 316 - 333 dolumJular. 
2 - I!a.vrt 18l!m 316 - 331 dofumlu

lar sevkedlleceklerdlr. 
3 - Geçen celote bedel "78nnlt olaİl· 

tarta bu celote bedeli abnar tar 1 maym 
988 de kttalarmda buhınmak here bu 
tarihten bir ıtın evvel muameleleri ya
l'tlmRk Uzere 1Ubeye mnraeaat edecek -
lerdtr. 

f - Deniz erlerlnln bedeli 9 Dilan 
938 dfğer ınntf'Jarm bede11 de 20 maym 
938 üpmma kadar kabul ohmur. 

a - J'atlb. Eminôntl. Eyap mmttlra -
tannda oturup ta eau pbelerlnln emrt
le nvkedlle~k yahancrlann 11ttbelerDe 
muhabere ed'lmek bere pmdlden 111~ 
ye ılmelert ll4n olunur. 

C )' l'nl f\•r11rı11aı ) ---Gabriyele Danonçiyo 
Itaıyan şairi Gabrlyel Danonçlyonun 

hayatı hakkmda geaç muharrirlerlmb -
den Ya,ar S''1ay tarafmd:uı bir kitap çı
kar':lmıştır. Kltapda. şairin h:ıyatJ. eser

la l:la.rı ... 
Çlmeet8 12 7,, 

1 
... ff•Yftl 

.., ............. 
..,re•l•r-. e .1vmer -

• ... ı .... ılt 115 -..uta 

••• .. ......... , 
• ••• D 19 B Kdııtnll 

•• m t9&ı . ~Mdnte t '1~ • • .,.....,bUk UlldıllDD 

-~ -~ 
~,_,.,... m 'l flO 

• t•tllı rıatım Yftmemılt A 40 rıo 

Zahtre Borsası 
•• ·4· ••• 

Bulday 7U111Uplt 
Buğday 1ert 
Arpa Anadol 
Mısır sarı 

Keten tohuma 
Afyon ince 
Afyon kaba 
te fındık 
Peynir beyaı eski 
Peynir beyaı ta• 
S.n .. r derili 
Kundm dertıl 

Buld•Y 
Arpa 
Kepek 

Beren 
80 Ton 
u .. 
17. .. 

5 28 
5 27.5 1 20 

' a 
'36 6 2 

14 20 
&20 -
••e ıo 

33 20 
40 -
31 7 M 11 

2400 - 2500 -
ııoo - 1200 -

Giden 
Kıl & Ton 
le fındık 2,1/2 .. 

Mısır unu 
leri ve qklan hakkmda çok güzel yazı- Al:yon 
lar vardır. Fiyatı on beş kunıı olup her Un 
kitapçıda buluntu·. Jt.1111r 

ı .. 
78 .. 

3,1/2 .. 
Yapak 3/4 .. 
8. peynir 3/4 ,. 

Ü • Fasulıe il' .. 

alınablllr. · 

3 - Ekslltmelerlne girmek isU yenlerin yazlık elbiselik hm" ~ 
3375 ve yatak kılrthk bez tc;lnde (188'1) Ura (50) kuruoluk ilk tealıo 

nat makbuz veya banka mektubu ile tartname ve kanunda ,-uııı be1-e-
ıert muhtevi tekllf mektuplarını bel 11 g1lıı saat dokuza kadar komlqoaa 
vermiş olmaları • 

A· - Yaılrt eksiltmesi U/,/918 1&h gGnl saat on. 
B - Kılıflık ekslltmeal 13/4/ 938 çarşamba ctıntı saat oa. '(IOIJl 

YbN i TbSLiMAT 
ILMUMABERLERIMIZ 

DAl-IAYUICSEK 
~AiZ, DAl-IA EYi 

(1tf8)~ 

$AR.TLAR. T[MIN [D[R 
-~ ... 

UOLANTSI;: QANK-UNI tAt 



ı-JCURDW r wrs.:w u. 
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3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
r 

BW'UfUkluklardan kurtulmalı ve da.ha genç w sn-ı 
görU.nmefi aeverstıılz değil m.1 T Açık beyu tue ve 
bir genç kız tenine malik olmak l.stersiııts değil 
mi! Evet deraiııiz, bu baalt g1lzelllk tedblrlııJ t.ec.. 
rtıbe ediniz. Her altpm, yatmaz.dan evvel IM'mbe 
reııglndeıd l'OKALON kremlnJ lrullanmız. Bu kre. 
aı1n terkibinde Vıyana UnJvel'Blte Profe&arD Dr. Ste. 
jskaılD cazib keefl olan ve btlyillı bir itina ile lntL. 
bap edilmtı genç hayvanlardan tatJhaal ve "BlO. 
CEL'' tabır edilen müceyreleri canlandıran yeni ceY. 

her. mevcuttur. Bu cevher Biz uyurken. cildlnlzl 
besler ve gençleştlrf.r. nt tatbfkmdan itibaren erte. 
ıl aabah, clldlıılzin ne tadar tuelepnlı ve gençleo. 
mit olduğunu gdrecekalnlz. 
Hastanelerde 60 • 10 yaşlarmdakf kadmlara yapı. 
lan tecrübelerde 6 hafta nlhayetlnde bunıfuklukla. 
rm tamamen zail oldufu g~rUlmn,tilr. 
GUndUz lçlD Cyağm) beyaz rengindeki TOKALON 
kreminJ lrullanmız. Terkibinde tue kremi ve tufl. 
ye edilmle r.eytlnyatı mevcut olup bu unsurlarla, 
uıeeama.ta nllfu ile derinliklerde gizlenmit ve hiç 
bir sabunun ihraç edemediği gayri at maddeleri 
barice atarlar. Siyah benler hemen Qybolurlar. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlabcı kıymet. 

U WISW'lar lae, açık mesamab kapatır ve Qç gUn zarfında en çirkin ve 
en eert bir cildi beyazlatıp ywnuptır. 45 • 50 yaştarmd&ld kadınlara 
bile blr genç kızın tuellğinJ ve yumqaklıfmı verdiği temluatlıdır. Be. 
me:J bu günden bir tüb veya bir vuo TOK.ALON kremı Alınız ve tarif 
edlldifi veçhile kullanmız. Neticesinden son derece memnun kalacakımm 

Çünkü ASPİRİN seneferdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve a~

nlara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olroak Jçf n 

lütfen ~ markasına dikkat ediniz. 

-- Arada büyük fark var -· 
Pertev ÇOOMk Pwdrtll'I: şimdiye kadar hiçbir t>emert taratmA.uı tak. 

llcf edilememqttr. Bu pudnUlln. en bOytlk meziyeU bilhaaa çocuk clld. 
1eri için buırlamml olmaaJ ve terkibinde t&brle edlcJ hiçbir madde bu. . 
lanmamu1dsr. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Ştemu, vtıcuUu, bazı klımeler de lrullanmakt&dlrlar. Vllcudün lltL 

nlarmda ve koltuk aJUannm plflkleriDe k&r11 bundan daha müeulr bir 

pudra henllz keefedllmemıttlr. 

ONU DlCER ADl ('rALlf PUDRA) lan De ka.nttmnaymn.. 

. N~t mUdtırii Refik A. Seveıııil 

Bir müddettenberi istirahat etmekte olan 
• 
1 

Yalnız cumartesi ve Pazar günleri 

1 EskLaoslarıoa devam edecektir. ST~~-04~~nda 1 

1 

.. 

GÜVEN 
ANITI 

..... Eski ananelere sarılmak, terakkiJere 
yanaşmamak 

Medeniyetin b8ttln nimet ve letafetlerloe yUz 

SAVI 
çevl~IQek demektir 
- VA • • 

Teessilfle söylüyorum, hllA bazılar nnrzm aylık temizliklerinde kullandıkla· 
n bezler, Pamuk tampoııla.r, mikrop ve fellket yuvalandır. SaJm>mız ve 

dalma cihanın mlldrlk baya.nlan t&rafmdan etıkranla k&rfl}anan haldld 
. . 

FEMiL .ye B GLARIN,l kullanımz 

Denizyolları 
1,LETMESI 

Acenteleri: Karakly - Dprlbq 
Tel. 42362. Sirked lllhllrdar Zade 

il•-- Han telefoa: 22740 --

l liraya kumqile kut· 
tüyü yastıklar. 13 li• 
raya kumqile kqtU• 

yü yataklar, 20 lira• 

ya kumafile kuıtUytl 
yorganlar. 

Karadeniz Hattı 
Postaları 

ı Nisandan Ağustos sonuna 
kadar Karadeniz hattında yaz 
tarlfesl tatbikine başlanacaktır. 

Buna nazaran postalar lstanbul
dan pazar, salı ve perşembe gUn
lerl saat 12 de kalkacaklar, gt. 
dit. dOntl,te kış tarlfeslndekl ay
nı iskelelere uğrayarak lıtanbu
la birer gUn evvel geleceklerdir. 
Yalnız kıt tartfealnde Hopaya 
kadar giden sair poatuı yaz tari
fesinde Rlze'den dönecek Hopa
ya gttmtyecektlr. (1763) 

Satıı yerleri: Beyollunda ·ve Ankarada Yerli Mallar Pu~lan. 

lstanbulVakıflarDirektörJüğü ilii.nLarı 

Semti ve maballesJ. cadde ve7a sok.alı 
Çarşı, Yorgancılar. Hacrmemlş. 

" .. .. 
No. sr 

13 
9- 11 

llnbaınıqen kt..-a 
Cinil L. K. 

DilkkAn 1 00 
.. 1 00 

Yukarda )"asılı 40kkl.n1ar 939 senesi Mayıs nihayetine kadar puartıt· 
la kiraya vertleceff nden tıteklller pey paralarlyle beraber 5 Nlıan 918 
salt gUnn saat 16'e kadar Çenberlltaşta İstanbul Vakıflar BaşmUdllrtUU• 
de Vakıf Akarlar Kalemine plm..elerl, '(1756) 



• 
Yeni 
bir 

mak-
• Y8JU· 

suıü 

A nıcı·ifocıda efüı l>iitün parmakla nndan, fovalct yaparken fayda1aııma1• raresi bulıınnııt~tur. Bir iôa<la göre, ftÜ8. 

J.en°11 kodın, parmağa dikiş dikilirken nasıl yill~sük geçirilirse, bımu andırır şekilde her parmağına küçük l>ir ölet 
tcıl~cak ve muhtelif parmaklarını 1.-ımıldatışiylc hem siirme, hem 'krem sürel>i 'Jecek, hem dudaklarını boyayabilecek, 
hem de kaşları111 f ırçrılıua1ıi1ccrktir: ve d<ıha brıfkaoo tiirlü 'lna.1.-iyaj hareketle 1·ini

1 
hemen hemen ayni zamanda vava

bil.cceJ.:tir. Bu yeni usulle hayli ı:akit karomlabilcceği hesaba 1;atılma1.tadır. 

Televizyonun yeni fayda1arı 

Televizfyon, hayli işe ynrnmryn başla
mıştır. :F'ilm şiı ketleri, .) ıldız olmağa nam-

.zetlit;'inı koyıllllan uzaktan görmek sure
tiyle işi müracaatçının lehinde veya aley

hinde halletmek usulünü benimsemişler

dir. Bu suretle heveskarlar, yıldız olmak 

iımidlyl<> ta uzaklara se>yahat ederek, bi
riktirdikleri parayı çok defa boşuna har-

c~makt.nn ktırtulmuı:ılardır. Bundan başka, 
bir tele\'İ7.) on hücres.lnc ) apyalnız girip 
d serbestçe hareket elmt k imkanı, da-

hn başlangrçtn hem namzPdin, hem de o

nu gözden g.açircnlcrin işini kolaylaştır -

maktadır; C'lektrik lıimbalarınm, dikkatli 

bakışlann tesiri altında bunalan namzet-

ler, şimdi bu nokt.ndan rahata luwusmu -
lar ve dalın ziyade tnbii kunlldanmak ını-

ki"ınını bulmuşlardır. Bu usulü, Berlindr.
ki film slrk<'tleri şümullü olarak tatbik <'t

mr-ği hütUn Eıehirleıdeki bllytikçe sınrına -
hrda hllcr<:'ler yaptırmağı kararla~tıınıış
lardır. 

Zcn'if ('izgilerl.c siisl~ımi§ ro7; g~I 
siyalı lıir lxıstii.rıı. 

cumartesi 
Iİ Nisan 

•••• 

116~ 

Büyük bir zevkle 
ııavemızın bu 

okuyacaOınız bu hlk6ve 
sayısında başaamıştır 



Frınlezi: 

Otomobil sefasına tövbe 
O TOMOBlLlııl yok ama, eok tü

kür otomobil sahibi buı tanıdık· 
Jarmı var. O tanıdıklarımdan biri yü
den bir gün bir hendeğe devrilmek gibi 
bir kaza da başıma geldi. Canımı 7.0r 
kurtardım ama, kim bilir; arkadaşhk 
hatırı mı, yoksa otomobille gezmek ca.: 
kası mı, nedir? Bütün o acıları unuttu
ruyor. 

ı Bir dost otomobili ile, hayatıma dtış. 
manlık edercesine hızlı gidip bir bend&
ğe yuvarlandıktan ve hastahanelerde 
bi~k tlzUntülU saatler geçirdikt.en BOtl· 

ra. ikt ayağım U?.erinde durabilmeğe 
başlamış ve bir müddet otomobille git
memeğe karar vermiştim. Fakat yavae 
yavaş, kazanın bıraktığı korku intiba -
Jarı silindi. Ba~kalarmın pervasIZ<'a tak-
81 otomobillerine atlayıp atlayıp çrkısla
n ve blltiln bu tecrübe esnasında ken • 
diierine bir şey olmayışı, cesaretimi ye
niledi. Ve g~en giln bir arkadaşın. An
kara caddesinden doğru bir kız gibi pı
nl pml inen husust otomobiline bin • 
nıekten kendimi alamadım. 

Fa~at talihe bakın ki, az sonra, oto. 
znobil sahibi arkadaşım, elini çenesinde 
dolaştırarak tıra~mm uzamış olduğunu 
farketti. Ve bir berber dükklnına gir. 
111ek üzere beş dakika i~in müsaade iste
di. 

O desin beş dakika; fakat ben, her • 
'ber dllkklnma girilince kaç dakikada 
~kılacağını çok iyi bilirlın. Ne çare, 
bekliyecektik ... 

• • • 

Şimdi, kocaman bir limozinin ön ta • 
'J'B.fmda azametle oturuyordum. Hava 
biraz da soğuk olduğu zamanlar, otom~ 
bilin içinde, bele sokak ortasında otur
·mak tatlı bir şeydir. Otomobili, ben, şe-
h!r plinı filan dinlerniyen isyanki'ır bir 
ev telakki ederim. tstediği yerde durur. 
Ve onun içerisinde, tıpkı kaloriferli bir 
apartman kabnda bulunur gibi, sokağa 
bıtkan bir köşe penceresi tadı çıkarrrsı· 
ruz. 
Oturduğum kanapeden. göyle biraza,. 

pğtya d~ğru kayarak ve ellerimi göbe
ğim Ur.erinde kenetliyerek, bakike.ten 
bir otomobil sahibine has bir tavır ta -
Jrmdıktan sonra, etrafnna bakmağa baş.. 
Jadnn. Duyduğum r.evk, pek asn olma • 
malda beraber. fnsant idi. .. 

• • • 
Fakat fazla feylezoflaşmağa meydan 

kalmadan, otomobiJ penceresinin çekiç 
gıbi bir parmak tarafından vurulduğu· 
BU işittim. Baktım: Garip bir adam! 

Bu adam, başını bir yandan öbUr ya.. 
• büküyor, ağzını kımıldabyor ve ytı. 
dne muhtelif acıklı manzaralar veri
JOl'dU· Aramızda, bUyft.k lftks otomobi • 
Un bipleb eamı oldufu için, ne aa ... Jedl
linl ltltemlJOl'dmn. Fakat ben, o tavra 

Yazan:--------------~ l __ H_'_k_m_e_t _M_u_·· n_i_r _I 
lştnaymı. ou. bir dilenci idi. Para laU
)'Ordu. ... 

Şimdi, otomobilde oturup da: "Param 
fok,, filin demek gibi mazeretler eöker 
mi yL.. Hep yüz liralıklarla dolaşıyoJ\o 
mışım gibi: "Ufaklığım yok,, demek de 
mümkün ama, onu da o an için şanıma 
yakıştıramadım. Büyük bir opera sa,h. 

nesinin muhteşem perdesinin açılmasına 
benziyen hareketlerle ağır ağır kımıldı· 
yan otomobil penceresi.ııj aralıyarak, 

kendisine 20 para verdim. 
• • • 

Fa.kat bir müddet sonra bir dilenci 
daha belirdi. Amerika.dan bir milyoner 
ıni geldi sandılar acaba!? Birbirlerine 
haber vermiş olacaklar ki, her jki de.ki· 
kada bir, irili ufaklı bir takım adamlar 
belirerek otomobiJ camının arkasında 
renkten renge giriyor ve benim son 
harçlığıma varıncaya kadar göz dikmig 
gibi, merhamet dileniyor, para istiyor• 
Jıa.rdı. 

Otomobilde oturmak, ne belfilı şeymiş 
Yarabbi! 

Dilencilerin ardı arkası kesilmediğini 
görünce, ark:ısına kadar açmış olduğum 
kU<;ilk merhamet kapısını kapatıp, ö • 
' nü.ne hiddet ve şiddetten bir nöbetçi 
dikme1e karar verdim. Ve son gelen 
cesaretliyi mUnasebetsiz bir hareketle 
başımdan !18.Vdtktan sonra, sakalının tı. 
raşı hala bitmemiş olan arkadaşımı, ye
ni bir takım düşünce ve hayallerle bek
l~eğe başladnn. 

.. • * 
Bu defa başka bir hadise karşısında 

bulunuyordum. Gelen geçen bazı yol
cu1arm, benim tarafa doğru bakarak 
hafif bir göf?üs gecirdiklerlni hisseder 
gibi oluvordum. 

ihtimal ki şöyle aüşünüyo.rlardı: 
- işte, bahtiyar bir adam. Hem gene,;, 

hem zengin, h~m yaşamasını biliyor. 
Şurada, şu dakikada belki de yaldızlı 

sigarasını almak için duruyor. ŞoförQ. 
nü göndermiş: onu bekliyor. Ukin ,o
föril olsa. kendisinin arkada oturması 
mutat değil midir! .. Fakat hayır. Heri· 
tin keyfine kanşamazsm ya... Hem şo
för kuJlanır, hem de kendisi, her yeri 
görmek icıln ön taraf• iŞfm] edebilir 
Zaten haline bakımz. Bu adam. hiç de 
f?~liaim17R.l bir adama benzemiyor. ().. 
tul'du~ yere, çeki taşı gı'bi çökmUş. 

Gözlerinde hayatm ince taraflamn da 
görebildi~nt anlatan derin bfr bAlnş, 
mUtehavvil bir 2'Jeklvet ""A.1". Hev l"idl 
fetPlr ! Kimine kavun yeclirirırin. kimine 
llelelı!..o 

Doğrusunu isterseniz, gel~ gec:en 
yolcuların bu tarz bakI§ları, bana. 
-yine uil olmamakla beraber - insa
ni bir r.evk veriyordu. Bu arada, baa 
kadm gözlerinin, kuyruğiyle kerteria 
edilmekten, yüreğimin ayrıca hopladı 111 

ğmı söyliyebllirim. 

Sokakta otomobil safasmm bu ~ 
fmdan pek ıik~yet edilmezdi doğrusu. 
Oturduğum yere biraz daha yerleştil!l4 
Ve bir müddet ic;in, otomobilde değil, 
tayyarede bulunuyormuşum gibi, gunı. 
nımdan, yavaş yavaş yerden havalan • 
dığmıı sezıneğe ~tadım. Etraf, gö
zilinden siliniyordu ... 

Fakat, hakikat dünyasmdan büsbll .. 
tlin ayrılmamış olacağım ki, hayatım~ 
da en bUyUk hakikatlerden biri olan 
alaoakltlanmdan biri gözüme ilişti. 

• • • 
O, kısa boylu, gözlüklil, iki tarafa 

yalpa ederek yürüyen, fakat dehşetli 
surette inatçı ve takip fikrine sahip bir 
adamdır. Kendisini, bir zamandanberi
dir, sıkıntıda olduğumu ve eokağa bile 
pek seyrek çıktığımı anlatarak atlat. 
ınak tınıatlannı bulabilmiştim. Bu def• 
görUr görmez, mevkiimin ehemmiyetini 
de göze alarak, hasıl olacak vaziyetten 
evvell Urktüm.... Otomobil eef ası iyi, 
hoş ama bir alacaklı ile karşılaşmama& 
eartile ... 

Şimdi adam ne diyecekti. 

- Sıkıntıdasm öyle mi? Hem de soe 
kağa çıkmadığını aöyliyordun. Belld 
de sokağı. çıkmamak 8U'etile fazl& mas
raf etmiyerck, biriktirmiş olduğun pa
rayı arttırıp otomobil aldm; ?.evk ve se
falar e< •• ·-nnm öyle mi? Benim para
mın ne kab41hati vo.rdr? Bu gUıilltUde 
arada çıkanverseydin ya. •• y oor' Dfuı. 
ya yıkılsa bırakmam artık. Sökül pa. 
ralan! 

• • • 
Daha fazla diişilmneğe tahammül e. 1 

demedim. Zaten alacaklı da, iskete,. 
yanaşan bir vapur gibi gittikçe bana 
doihıı ya.Jdamyordu. VpJev başkrl'mlD 

malı dahi olBa, otomobille aef a stınne. 
ne., r""hzurla.n. r.evkinden daha cok • 
muş. Hemen yan kapaklardan birini a,.ar 
ar.maz, - Arkadaşımın t~: fil~a 
dUPllnmekRfztn - aksi bir itııtfkıımete 
d~ ımnırtmı. 

Btr ~!\ha da otomobile binmi) ece
fün. Bele borçlarımı Memeden, ulL. 

·' 

'• . 

- BJyah. bu 900'1rt.a n l(erlslnde 
~be inecek. nezle olacakaın1L 
Size blrer tane ökfıtlrtlk hapı verebllW 
mi)'lm? 

BEN OYNAllJYORUlfı 

dil' a&londa yap.ı.lan topıanuda, bam 
bulunanların canı aık.Uıyordu. YeDi bir o
yun icat etmeği düşilndiller. Bula bula da, 

en suratsız görünen bir hediye vermeğl , 
buldular. Aralarından biri, hakem seçildi. 

HRkem seçilen, döndü dolaştı. bir köşe
ye doğru yürüdü ve orada oturan bir ka
dına doğru iğilerek: 

- Siz, dedı, kazandınız! 
'Kadın, ~iddetle itiraz etti: 
- Nasıl olur da ben lta.zanaoııırtmT 

Ben bu oyunu beraber oynamıyorum kil 

NiÇiN EVLENDINT l 

f'f'ıni evlenmiş olan adamı, tAnıdıldarm
Clan biri ziyaret etti ve hayretle ııordu: 

- Olur oeY değil, ceketinin dtiğmelerl
ıti kendin Jildyonmn, ha! Mademki böy• 
le olacaktı. o halde niçin evl('ndin : 

Otekt. homurdandı: 
Elimdeki ceket benim degU; ,kaft. 

, ,mm! 

iLAÇ DEGILDIR! 

KUçilk bir lokantaİım sahibi, lokant88'1'D• 
daki çatallarla kaşıkların günden güne ek
sildiğinin farkına vardL Farkına varmca 

da. bir levha yazdırdı. mUgterilerin yemek 
yedikleri salonun görllnUr bir yerine ae
brdı. Levhada fU yazı bulunuyordu: 

"Kaşıklamnızla çatallanmrz, lllç de • 
Jjldir; doıa..,ısiyle, yemeklerden sonra a
bnmamalıdır !,. 

- Tcrcddlldstlz; tam temas ballnde
lerl • 

Şaka ı 
•• ·-•*' sn w m ıııııtP•ua # 

TIRAŞ OLMAK: 

Dlrektısr, bUı:osundald memura eorclu: 
- Neden işinizin t:ıqma tıre.e olmedıa 

rellyomınuz? 

DelDıanlı. §U cevabı verdi: 
- Muu.r görünüz. Dnn gece bir dtıla

ıe davetliydim, tabii oldukça ~ yattım. 
Sabahleyin da dıiba ortalık ağannadan 

kalktım: vanlışlıkla karde§iml tırq etml· 

o1m ,galiba! . ~ 

- İki okka pnt:ıte~ vcrfrf mlsln ? 
- Yeriı·im, anın yruılış "JÖyledi n; ki· 

lo diyecektin ! 
- Oyle mi? Peki. öylerse i.k1 okka 

kUo ver bana; haydi 1 ..... - . -

- Hl~ d'"~lse. bana olan bo~nnnzn 
gelecek ayın başında 5de1ecefrinld 
vaadoolnlz ! 

- Ben. bo;yuna vaadetmekten artık 
bıktım. usandnn: Size .,tmdJye kadar 
kaç aydır alaeağuuzı ödeyece{(lml '" ... 
adetti~ halde ~netekrar tekrar 
geldiniz! 

-o-
fACJRIN MEKTUBU l 

Bir tacır, başka bir tacıre iş dolayısiyle 

kızmıştı. Daktilosuna şöyle bir mektup 
dikte etti. 

- "Saym muh:ıtabıın! Eğer bu "mektu
bu yazan daktllomdan utanmasam. hakkı· 
ntzda ne dtlşılndUğUmU ac;ıkca yazdmrdmı. 
Evet, ben haysiyet sahibi bir adam mfa

tiyle size uygun düşen kelimeyi dtlttl • 
nUp te bulamıyorum bile: halbuki. eız... 

Siz, ki nstr'W"'ısuzun birisiniz. benim ne 
dilsUndü - :!mil kolayca ke§f edeblllrsiniz!,, 

~ ..... 
Hllşterl. otel kapıemna 1!1&1181or ı 

-;.._ Mllsaadenlzle JU.kan kata ~ 
nıyorum. Size mtlbbn birfeJ so~ 
&mı da ı 

HEM O AKŞAM, HDl DL 
Dd ahbap, karşılaştılar. Aralarmda '8P' 

le bir komışına geçti: 
- Gel, seni bu akşam yemeğe davet 

ediyorum! 
- Bu akşam mı? Yann akeaır. olsa oı .. 

maz mı'? 
-Haydi, öyle olsun! Fakat, sen bu ak .. 

eam nerede yemek yiyorsun? 
- Sende! Karın beni biraz evvel ~am 

yemeğine davet etmişti! 
DOliTOR, \'U'.fMA~llŞI 

Romatizma ağrılan çeken oir edam. 
yolda tanidığı bir doktora ras~geldi, vizite 

ücreti vermeden ondan bir ..avsiye elde 
etmeğı tasarladı, şöyl:ı dedi: 

- Doktor, romatizmadan şiddetle muz
tarip birisini tanıyorum, ağrı başlayınca 

avaz avaz bnı;rırıyor. Siz böyle bit vaziyet
te ne yapardınız? 

Doktor, gülüm8edi: 
- ihtimal bP.n de ıyıe avaz avaz balı

nrdnn' 
.d~ı;... tJUR.ETllIŞ ı 

Bir çacuk. ağlıyordu. Ondan daha ka • 
baca olan çocuk da beride do&qıy-0rdu. 

Her ikisinin de annesi. yaşça hUyUlr çocu

ğuna seslendi: 
- K~llli karde§in neden aglıyor öy • 

le? Gene bir ıey yaptın mutlaka~ Rahat 

brrak çocuğu! 
Şu cevabı aldı: 

- Ben ona bir ıey yapmadnn, anne: 
pastasını namı vemeal llznn... sadP ona 
6ğrf>tthn. "Blr daha sefere İ§te böyle ye,, 
dedim! 

- Rica et1Prlm, dolmıullaJllllS; p 
Clıklınuyommı. 



Sarı kehribar 
'(10 uncıulan tlevom} 

-~ mı11nız, yoba avukatımı davet ede
Jlm ml?,. diyordu. 

.llrincl defa olarak Alan Vf!.yn müba
haseye karııtı: 

- Misis Kanningham, detti, bu .on 
gllnler zarfında sizin doetluğı:nuza nail 
~lmaftum. Size bir dost gibi töylemeli
yim ben Miaa Lovele beni k"Ca olarak 
cıbal etmesini rica edeceğim .• 

- Hayret Mister Alan. Bu ~ı.z bir hır
ıızdır. Evvel ı: de dikkatli davranmaklı
gmı için bana ihtarda bulunulmuıtu. Bi
raderi daima müşklilit içindedir. Çaldı -
'ima hayret mi etmeli?., 

Alan ısrarla devam etti : 
- Uı:nit ederim ki Miss Lov.:J kanm o

IM.:aktır. Ve ben onun namına hareket e
C!trek bu odaya davet edilme3ini talep e
'diyorum ... 

H EYZEL odaya girince Alan elle
rinden tuttu: 

- Sevgilim beni dinle. Burı:ia anlıya
ıradığımız bir çok §eyler oluyor. Senin 
ır.uum olduğuna eminim. Burada kimae
ti1tler yokmuı gibi bana her ~ açıkça 
anlatmanı isterim. .. 

- Fakat ne söylemekliğimı istiyorsun 
Alan?,, 

- Sadece söyle sevgilim, eminim ki 
sözlerin aradığım bu muammanın hal 
çaresini bize göaterecektir. Pıraya ihti -
yıGın var mıydı?,, 

- Fakat artık lilzum kalnı.tdı Alan ... 
- Neden?,, 
- Buldum ... 
- Nasıl?,. 
- Evet nasıl? diye Miu Kanningtwn 

..ardu. Paraya ihtiyaı.:ı olduğ-ından hah- . -
Rdiyordu.,. 

- Fakat buldum... Diye genç kız tck
tl'rladı: 

"Kardeşimin bir otomobil kazasında 

yaralandığını telgrafladılar. Derhal para 
göndermeliydim. Misis Kanninghaından 

arcak bir aylığımı avans olaru alabildim. 
Başka çarem kalmadı. Kızıl ke~dbar ger
a.-nlığımı Misis Mattisona sa~tım. Zaten 
~aima satın almak istiyordu ... 

- Ne? .. diye Alan bağırdı. 
.. Zavallı kızcağız .. Alan V .eyn bir ke>

lunu Heyzelin omuzlarına koy-lu. Dedek
tive dönerek: "Konnoy eğer hmnzlan 
bt•lmak istersen dün gece yansından sa
bah yediye kadar nasıl vakit eeçirdiğini 
Mısis Mattisona sormanı tavsiye ederim .. 

Misis Matttison nazarlarını Konnoy ~ 

dan Mis's Kanninghama ve sa-ıra d.ı Ala
na çevirerek: 

.. Kativvetle isbat edebilirim kı .. .. diye 
batladı. 

- Ben c katiyyctle ısbat cdcbılirim 

ki, her ikiniz'n diın gece ve -,-vt'lki ge
ce .,. diye sözü kesti. 

- Demek sen b'ri taras u: cJıyordun 
ha!. .. 

- Tamamı ·le d ,ru. Yalr.p· bu ka r 
t!ll ). İk! haftadanucri miı:e 11 eılerı çal -
n•ak icin g~.e yarısı gelip fır at ' 1ı r 

P Bu ateş ne? 

• :: 

Gö.klor\lc bu ~ no 
Bulutlar duman, tlum.an.. 
Ga11alar ta.,tı yine 
Kızıl örtüden umman. 

o 
Ormanda Jilan sessls 
Al şerit kıvrım. kıvnm 
Sular benden nefessbl 
Taşlar, scJvllcr )'Al'DL 

o 
KorJmr.ı \i ar illkelerdea 
Korkuyorum pusuda. 

Gölgem geçme1en 7erde• 
tz ararım uykuda. 

Ben giderim iz gider 
Karanlıklar kanatlı. 

Dört J'&ndan deniz gider 
Dört 1annn siyah atlı. 

Sos karışmadan a1a 
Yanar bir tel san sas 
Yanan (Öle, boş t•J• 
Bakan her f1a1 bir nl1as ... 

Cey lan bakışlı 1ıu· ı 
Bak, ~ ... bü.1§11 kal Bak llOW rlp 

Ak saolannı anı.uuı. hep ~ olchL 
\'eda etUm geceye.. Geeelor blJJa 
1'o1Janmdakl sifBb IC\'balar solda. 

H 
BDUerim, dilerim kJ Sl'D do s~ bunlM 
•• tncc altın tellerin alevle akına 
=~ .. gsen do iç içmediğin ba nefti na.rdaa 
~Dilerim iç sesini bu ribgilr yaksm. 
:ı 
!5 
ijo z.anıan uzanıp da bir dal altuıda 
i! Jllr göl~<'nln ardınca oııu anıp de. 
:ı 
UKuşlann geçitlere döniis \'aktlnde 
EE ))onmly<'D O m< ('DUrta i•t<'n yanıp de. .. .. .. .. 

.ı .. 
ii 
Ü 
1 
1 
~~ .. .. 
Si - ~ ii".t.!>ml,, ah t.-sml!i o sam tı:ısrct dağından!: 

HF"ai.ofurdan \&zomdaki son giıl sarardı. ~j 
!i!\cıımlrlo ) ollanndım, Şira-ı bnğmdan :: 
iiUnnıı güllPr getlrcu bir :ıfr \ftroı . ., ii 
:. ı: - -.. .. . .. , .. 
fi Ililmo. yluo !>Nt bilme beJdc-m uc oldu'? i~ 
~~~e oldu )C!lillikler, çcınrrı!i ;)ollar! ;; 
a:oocenln son l!ılb'l cbnem ~e oldu! g 
g...,.<:rc-do son d~nıeti ta..qt)'M lwllar!... ~~ 
:: i: 
~= ı: .. .. .. "" .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. :· :: ................................ , ... ·············-· ··········· ······-······-·········· ..................................... -.. 

. . 

owmobllclen ~ 

.Jliala Matmoa llblnrla (lofruldu: 
- Evet, üfh. gece Jrocamw buluıtufcll 

mu itiraf ederim. fnkh «mekliğime hlf 
bir aebep yoktur.,, ı 

- Fakat çekmeceme uyan bit anahıa. 
rı ..ardır.Onu u ka1llD IDeJhut bit ol1rUIİI 
halinde yak.alıyacaktmı." 

Genç ku Alana diSnerelı:: 
ı ~ - Bu balkona relcmediifm gece ol • 

• ttttu. Odaya girin.:. bir harekete geç• 
f mek için karar veremedim. tlbat ede • 

mtzdim. l"ak:t kanaat cetirmiıtim.,, 

" 

Misis Mattisonun dudaktan korkudaa 
titriyordu. 

Alan Veyn bu kadau evvelce neredt 
görmil!til? Hafrzasmı zorladı, E.,., 
§anghayda bir otelde. 

Mtaia Kaıınlngbam azametle ayaf9 
blktı. MUstehd bir tavtrla Müıia Mat .. 
t!ıona diyordu ki: { 

"Eğer eJmaslanmın gafictle kooulduf9 
1ı ri biliyonanız va1dt geçmedea araJ11İ 
bu~unuz. Belki kocanız - eğer ~ 
cenilirse - bu husuıta lize yardmı ~ 
bilir. Gazetelerde bir budala yerine ko ~ 

~ nulmak istemediltmden böyle hareket ı 
\ myorum.,, 

Bastonuna dayanarak apr adlmlars. 
yatak od:ısma gitti. Konnoy tam blr A • 
mrrlkan ıivesile: l 

. - Haydi bakalım Misis bulabilecek mlıi 
·;., ..-n?,. 
· ~ Diye soruyordu. 

- ~et, zannederim ki bulacağım. ıu. 
ab Kanninghamm buıa ftrdiil maunlıı . 
yeti unutmaymu.,. 

Alan her şeyi hatırlamıttı: 

- Misis Mattisonun elmasları bula• 
cağına katiyyctle eminim. 'l:yni ~ 
tatbik ederken Şanpyda buJUDUJOC' ~ 
dum. Orada da u blun muvaffak olaıi 
t:aktı. Kendisi içeriden, koc:uı dqardaa 
çalıpyordu. Eğer Mis Lovcl §ilphesi vtl 
C,ha doğrusu gece karanlığında ateı gibi 
yanan krzrl kehirbar gerdanlrft olmasa,,.. 
dı, bu s~fcr muvaffak olacaktı.,, 

- 'DC'n siz0 "Sareörlc 6 mcı kata çr
•.ıcnğı ı su , • ıı t . ,,. ' J:ımn cd:n.rı

d •mz ! B ni m rt ltcdisı mi s nı.lıms 
yıksa"! 

Yerli yerinde : 

"Bir müsamerei Fevka lade,,!? 

r_......,..._._...._, YazanA:rp.!!!!lıd 
Bürhan ~ 

T rom.bonun bofuk feryadım ve 
klfırinetln tiz çığlığını, davu

lun patlak ahenginde toplayan 3 klşl
!lk muazzam bando, akşamın 6 gından 
.beri, tstanbulun bu şirin yazlığmtla 

·"icrayı ahenk" ediyordu. Ara.da bir 
tromboncu nefes alıyor. kltırhıotçi 

'.gırtlağını temizıtyor ve davulcu, kolu
nu dinlendiriyordu; sonra gene de
:Yanı ediyorlardı. Davul kıyamet ko
parıyor, klArinet çırpmıyor, trombon 
kulnklnrı patlatıyordu . 

Yazlığ'ın biricik eğlence yerini işle
ten Alt Uıza; arkasına kavuşturduğu 
ellerindeki tesbihl keylfle oynatarak, 
.kapının önUnde göründll. Dudakla
nnda bir Umlt gUJUmsemeelyle uzun 
.11zun gökyUzUnll, karşıkt .dağlan sUz
:cın ve tesblhl pantalonunun cebine bı
rakarak, cigarasını gUsterişll bir lrib
rlt çakışla ateşledi. 

Hava, güzeldi: beliren mevsimin ilk 
gUzcl nkşnmı başlıyordu. Haziran so
nuna ynklaRtıkları halde bir tUrlU ar
kası kesilmeyen yağmurlar; blrkao 
~llndilr dinmişti. Gerçi arada sıcak 

ve güzel hnvalar yapmıstı. ama suret. · 

slz oluıuşt.u. Öğleye ltacıar ııarlawa

ğa çabalayan gUneş; !kindi Ustu bu
lutların hücumuna uğrayor, şlddetll 

bir yağmur, sabahtanberi hnzırlanan 
sandalyeleri, beyaz masa örtülerini 
ıRlut:ırak sUrUp gidiyordu. 

Ali Rıza; bu akşam yapacağı ilk 
iyi işin neşesiyle etrafı süzerek, clgn.
rnsmı derin derin çekti. 

DUtUn gUn açık Ye lekesiz duran 
gök, yer yer kırmızılaştı. GUneş, hoş 

Lir t"I>rak kokusu bırakarak, ufka 
yanladı. Vapurdan çıkan tık İstanbul 
yolcuları; gUnUn yorgunluğunu ve di
<llşm0slnl arkada bırakmanın verdi
ği bir neşeyle konuşarak geçiyorlar
dı. 3 kişilik muazzam bandodan - ha
linden umulmaz bir azametle - eski 
bir Avusturya mnrşı yükseldi. Mahal
leleri dolaşmaktan dönen Hı\ncı ço
f'Uk "mUsnmorcl fevknH\de" nin "mu
tantan program" ını geçenlere uzattı. 
Köy cocuklarının meraklı tem beri; 
birnz daha sıklaştı. 

K nr<ır sırtlarda, denizi gölgP!eyen 
Te 1:ırm• .ılı tıran bir ,;urup: etrafı 

"'~rnıı lı Y 1 ılar, ya\ Y'l\"IUJ, co-

1 
vıl ıu.r i:;tcl.:tılz isteksiz uzakJaşutar•l 
\'e Kaprntn önü, blrden tenhalaştı. Aiı' 
H J~ıza; pcclavra tahtasından ~atıı ... 
\ .!rrutş giŞ".rn ı;irdl. AmpulU yaktı Ye 
biletleri sıraya koydu. Sonra, karıınıa 
alacalı ışıklarını açtı \'O önüne bı...,. 

lcılan uCak l.ıİr tabaktan nğzıırn g0Ulr4 
-dilğU ciğer kıznrtmnsına, rehindeki 
"!?9 luğu" katık ederek beklcdı. 
Kapının dışındaki lıu geçıcl sessi.,. 

liğc karşı içeride ses ve kımıldanma 
nrtıyordu. Oyuncular birer, iklşeı: 

dnmlamı~lnrdı Zayıf yuzlii bir genç. 
zUrg!lrla sallanan kuyuııtulara bes 
gererek, kndmların makyaj Ye soyua
mn odasını hazırlayor, bir dl~erf, cl
gnrasının dumanlarına bakarak, sah
neyi nrşınhyordu. Sahnenin ortasm
da, yaşı belli olmayan dolgun bir ka
dın; hesaplı adımlarla ve kollarım sa. 
ğa sola açarak. yeni bir şnrkryı gec;l
yordu. 

Etraf, iyice kararmıştı. Kapını• 6-
nUndE'n, banitonun gUrtilttl11 abengt 
gene aksetti. lkl sıralı çak-1' 41 .. 
reltlcre asılmış ampulle!', llllmr JEaJa .. 

( 1, • tf en ~CJ!!tffltft l'Wln•) 



"l"e a&ndalyen ı: lnd mQTtft Te lfazıW. 
ıar UstUne tutturulmut tahta aırall 

2 ncl me1kJI aydınlattı. 2 erkenci 
müşteri, etrafı uzun uzadıya atızdilk • 
ten sonra, yer beğendiler. Bunlan 
gören perdeci yamağı; gUrO.ltllltı bir. 
aceleyle acık duran perdeyi koyuver.
dl. 2 erkenci müşteri, en iyi yeri seç
tiklerine inandıktan sonra oturdular 
ve bir yem torbası gibi ellerinden dll· 
şllrmedlklerl kese kAğıdından ağızla. 
rını oynatarak, beki.emeğe koyuldu
laı. Birkaç kişi daha geldi. Çok nü
fuslu bir aile, sakaHr vo kasketi yan 
giymiş blr lhttyann reisliğinde, yer 
sectı. Gelenler sıklaştı. Ampuller 
dnha parlaklaştı. "'Eğlencelik fm· 
~k fıstıki" ve "buz gibi sudan içen?" 

KlA.rlnet, ince ince Ottu. Trombon 
:boğuk boğuk bağırdı. DaTIIl gUmbtır-
8t;ı&lorl uğultulaştı. Ali Rıza; daha sık 
bilet kesmeğe ve paralan daha çabuk 
aaymağa mecbur oldu. Fiyatlar çok 
11cuzdu, ama pazarlık etmeğl dene
meden cebinden para çıkaramayanlar 
tiyatroya da giderlerdi ve Ali Rıza; 
aık sık "Temaşapervcran efendiler" le 
~klşmeğe zorlanıyordu. 

S aat 9 a yaklaşıyordu ve yıkıl. 
mış bir k6şkUn boş arsasmda 

... mUceddAden tanzim" ve "temaşapcr
Neran" a "kllşat kılanan" bu "Yeni ai
le bahçesi" tıklım tıklım dolmuştu. 

Temiz havayı teneffüs eden dolu 
mideler, hAll çalışıyordu. Kimisi ka
bakceklrdeği çıtırdatıyor, bir diğeri 
fındık kırıyor, çocuklar karamcU\. kA
lrtlarmı yUzlerlne bulaştırıyorlardı .. 
Ye bUtun ağızlar oynuyordu. Konuşan 
azdı. Gözler, arkasında bir başkn es
rar dünyası snkhynn - daha doğrusu 
aaklıyamnyan, çUnkU yırtık perdeden 
içerisi mükemmelen görOleblHyor.,u - perdenin UstUndekl traş bıçağı, 
gtızelllk iksiri ve çocuk pudrası 11An .. 
)arını süzüyordu. Yeleğinde sallanan 
aaate aflll bir göz atan Ali Rıza, ka• 
pıda duran gence seslendi: 

- Vakittir; başlasınlar! 
Ve bir dakika sonra, bahçenin U• 

tuıtulu havasında öten tiz çıngırak~ 
başlıyacak olan "mnaamerel fevkalt.. 
~e" nln ilk mlljdeclslydl 1 

Bu tiz sesli mUJdecJ, kapının önUn
"cle, bahçede ve snbnedo bf r tel Aş U• 

yandırdı. 

Demtndeııberl, kapının iki tarafın .. 
tta sallannn alacalı kartelAları gözden 
ge~lron lkl Mehmetclk, gişeye doğrul- · 
dalar. 

Kısa arkalıklı kahYe sandalyesin. 
de oturmaktan bacakları uğuşmağa 

başlayan iki erkenci mllşterJ, dibine 
ttarı ektikleri yemiş torbalarını pat• 
lattıktan sonra yere attılar ve "Sah .. 
neler Kelebeği Minyon Arşalus" un 
emsalsiz ayak oyunlarını dUşUndiller. 

Kalabalık nüfuslu aileye göz kula][ 
i>lmağa çalışan, kasketini yan giymiş 
ihtiyar: gttzın~nu dUzeltU Te "Ses 
Krallceıl Rablye Hepsea" in en son 
•rkılarını dlntemeğe baurlıındt. 

Jırt ortamektep talebesi; arka sıra-

1- KURUN'Ulf iLAVESi 

taraa, nıayar bir &tlmcatmn htmw• 
7ealnde masum masum 1ıkn·dayau. 

gene kıılara bakblar ve "Varyeteci 
Bayan Suna" nın en dekolte koatn. 
mOyle oymyacağını blrlblrlerlne ye-
1Jllnle temin etttler. 

• ki enattlr, gişenin kll~llk çek
i meccslne lstlf ettiği çeşitli pa

ralara bir göz atan Ali Rıza; gülilm
sedl. 

Perdeyi öne doğru şişiren esraren
giz bir el, notaları mızıka yerine bı
raktı. 

r - tık numaraya çıkacak olan genç 
kantocu; göbeğini ileri geri hoplata
rak ve ellerini başının nstnndc gezdi
rerek, 0 Car1ston ve Dans Orlyantal 
kırması" a.dımlarla sahneyi şöyle bir 
clolaştı. Ktrll beyaz pantalonunu, yır
tık fanlleslnl ve pllskUI lbtkslz fesini 
giyen "Komtkl Şehtr", kumpanya ef
radına "Peçeli Sft.11" ismindeki hem 
komedJ, hem dramın rollerini bir da
ha anlatb. 

All Rıza; kUçUk tahta çekmeceden 
taşan hasılft.tı, 6 llk, 10 luk, 26 llk ve 
nikel olarak tasnif e\tl. 2 net çıngırak, 
'claha kuvvctll ve uzun çaldı. Bahçe
nin uğultusu yUkseldt. Sabırsızlanan 
"'temaşaperveran" tepindiler, ıslık çat 
c!ılar ve alkışladılar. 

Perdeci yamağı, ipleri yokladı. llk 
numaraya çıkacak olan genç kantocu, 
kuJlsde sesini akort etti. 

Kapıdaki "antrakt" ını bitiren 3 
klşlllk muazzam bando; şimdi "ke
mnnll şehir maestro Pandeli Efendi" 

nTn mttial~lıa tıP.1on ~rıl'"mrnsr nr: 
muştu. 

dedi. Keman lnUdedi ve •. 3 üncn çın. 
gırağı şiddetle vuran perdeci yamağı, 
iplere asılarak, "mUSamercl fcvkalA· 
de" yl "enzarı temaşagcran" n "'·a~ 

etti"I 
Sallanan kulislerin arasından kırı· 

ta kırıta sahneyi bulan gene kanto. 
cu, sUzgUn gözler ve gUlümseycn yU:ı 
çizgileriyle etrafa iltifat dagıttıkto.n 
sonra, ''kemanli şehir Pandeli Efen .. 
dl". nin salon orkestrasından <;ıkan; 

ahenge uyarak "ruhnUvaz teganni'' 
sfne "Agaz" etti: 

Aldanırım .. ben, aldatınrun; 
Ah. clcl be)im; dolma da yut

mam! .. 

Ve göz eUzerek. kırıtarak sahneyi 
dolaştı. Salqn orkestrası, hakikaten 
firaklı çaldı. Ve perde 1ndlği zaman; 
takdlrklr ıslıklarla tekmeler, daklka..ı 
ıarca anrdn. 

Bahçeyi dolduran "halk", memnun .. 
du; bir eğlence gecesi başlıyordu. BU.. 
feci memnundu; "temaşaperveran" 
daha ziyade "mldelperveran" dı. Kan 
tocu memnundu; tekmeler ve ıslıklar. 
"dakikalarca sUrmllştU. 

Ve nihayet Ali Rıza; hepsinden da. 
ba fazla memnundu. Glşcntn tahta 
penceresini indirmiş, biraz evvells{ 
tasnif ettlği paraları, paracıklan.~ 

yaşamanın tek manası olan bu sevlmo1 
lJ şeyleri, okşar gibi sayıyordu!? ...• 

Bttrban Aı'llad 

Mesai in 
Sevgilisini tahta çıkarmak için 
kocasını öldürmek istemişti 

Yaum: Niyazi Ahmet 
- Hey.. Kadın nıçm ağlıyorsun 

böyle. Sa.na. haksızlık mı yaptılar?. 
Göz ya§larını avucunun içi ile kuru· 

la.yan kadın, başucunda duran adamı 
göıiince isparmoza tutulmuş gibi tit;. 

. rem.eğe ~ladı. Yerlere atıldı ve göz-
0leri kama.~tıran sırma elbiseli adamın 
ayaklarına kapandı. 

- Söyle, niçin ağlıyorsun? .. 
- Kederimden ağlıyorum. Y~la .. 

rnn kendiliğinden akıyor. 
- Peki ne var?. 
Kadın söylemiyor, yutkunuyor, ke

keliyordu: 
- Sizin, dedi sizin oğlunuz için ağ

lıyordum 
- Benim oğlum için mi ağlryoMun? 

Bu hakkı sana kim verdi. 
Bir saniye derin bir sUkut her tara

fı kaplamıştı. 

- Başını kesin bu kadının ... 
Bunu söyliyen OgUst'den sonrn }{(). 

ma tahtına geçen imperator Tiber'dl. 
idam ettirdiği oğlu için ağlıyan te1» 
asından bir kadını ayni Akıbete uğra
tıyordu. 

Tibcr, kırk dört sene saltanat sUre.n 
OgUstün en çok güvendiği kumandan· 
)ardan biri iken hükümdar olunca 0-
gUst ailesinden ele geçirdiğini öld~ 
1mUş. Bu suretle derhal etrafa dehşet 
Balmıştı. 

Tiber yaptığı her işle halka korku 
.vermc~i esas prensip saydığı için öl -
ilürttüğü adamlan gömdiirmez, ceset
Bini eehrin btltiln sokaklarm& dolaş -
tmrdı. Bu hareketi ile !PJllU demek is
tiyordu: 
· - Emir ve arzulanma kaI'6I dur • 
mak istiyenlerin cezalan budur. 

Halk bıkmış usa.nmı§tT. Zulüm git
likce artıyor, huzur k~ıyordu. 

Bir gün: 

- Tiber öldü. .. haberi bir ba.lıar rU.z. 
lln gibi etrafa yayıldı. Halk bayram 
l:ra:Pıyor, yeni hükUmdara dua ediyor
lar. Yeni hUkUmdar Kaliğula hnkika
lıen halka sevgisini gösteriyor, cina • 
)'etlerin önüne geçiyoır ve gUnnhsız 
lnsanlan öldürmUyordu. 

lyt kalpli hükümdar bir gUn hasta.
lamnca, halk matem içinde kaldı. Her-

.kes ona dua ediyor, kurtulmasını te • 
menni ediyordu. 

Kaliğula iyileşti Fakat artık eski 
Kaligula değildi. İyiliği unutmuş, ken
disinden evvelki zalim Tibcri fersah 
fersah geçmişti. 

Kaligula idam ettireceği adamın bU. 
tün ailesini toplıyor ve ba§ı kesilen 
bir babayı .kansına, kızma, oğluna ve 
diğer bütün akrab:ı.lanna seyrettirir· 
di. 

Kaligula mukadeds sayılan bir nt i
sin mermerden bUyUk bir ahır yaptır
dı. Sonra atın koşumlarlllI incilerle 
süsledi ve ilave etti: 

- İşte, dedi bu bir gUn Romnlıltıra 
hakim olacakbr. 

Kaligulanm bu derece §iddetli zU. 
lumleri büyük bir isyana yol açmaJC 
üzere iken Şereas adında bir zabit ip 
halletti. HükUmdarm maiyet zabitle
r.inden olan Şereas hükUmdannı bir 
hançerle cansız yere yıkmıştı. Katil, 
l>ir kurtarıcı olarak takdis edildi. 

Şereas cüınhuriyetçi idi. Kendisi 
tahtı ele geçirecekti. Fakat ancak, Uç 
gUn kadar hllrlm olabildi. Yerine, 50 
yaşında Klod geçirildi. 

Bu da aklı başında olınıyan, ne 
yaptığını bilmiyen bir &damdı. Her iti 
karısı Mesalin idnre ediyordu. 

Meaalin, bir çok gençler ve asker! 
erkan ile eğleniyor, bu suretle bir çok 
dekikodulara yol açıyordu. 

Klod kansının yapbklarmm bir tUr
lU önünU alamıyordu. Otuz beş sena • 
tör, Uç yüz şövalye bu uğurda kurban 
gitmJeti. 

Meaalin, kocasının tahakkUmUnden 
tamamfyle kendisini kurtarmak için 
onu uhirlemek ve sevgilisi Silinos'u 
Kral yapmak kara.nnı verdi. Fakat bu 
arzusunu yerine getiremedi. Duyuldu 
ve Klodun emri ile her iki Mcsalin de, 
Silinos da öldUrWdUlcr. 

Klod acısını unutturmak için impe
rator Ogüstiln akrabalarından A.ğripiıı 
ile evlendi. 

Dul Ağripin, imperator karısı ol • 
maltla kendisine kazandrnlan 5erefe 
kanaat etmedi. 

iKlodun oğlu Britanikosu veruet 
hakkmdan mahrum ederek kendi oilu 

Mil1e\\er Cemi
yetinin misakını 

ilk y~zan 
Edvard Huvz öldft 

Meşhur A:me • 
rikan siyasilerin • 
den Edvard Man
dcl Havz geçen 
gün ölmüşttlr. 

Edvard Mavz 
yakın zaman tari
hinde ismi ve ese. 
ri bUyUk yer i§ğaI 
eden bir adardır. 
Umumi harpten 
soııra sulh eseri -

ne çalışan siyasiler arasında ismi 
başta gelen Mnvz, Vilsonun evvela en 
yakm arkadaşı idi, fakat sonra onun 
müthi~ bir rakibi kesilmiştir. 

Saraybosna hadisesinden sonra, 
harp çıkarmaması için, Amerikan 
cumhurreisi Vilson, I:Iavzi iınperator 

Vilhelme göndermiş ve onunla bir 
mektup yollamıştı. 

Edvard Hnvz Milletler Cemiyetinin 
teşekkülüne yardım ettiği gibi, cemi
yetin misakını ilk defa t esbit eden de 
olmu§tur. 

Umumi harpten sonra, Vilsonla a· 
rası açılan Havz, siyacıet hay2.tmdan 
çe'l\ilmişti. 

-Ne terbıy&iz adam'" benim da
mat! Keftdi.rint 1oa:: gönderdim, mek
tup ya,..""mıf: "7.ahmet etmişsiniz. Bin 
hatırlamak için 1oaz görmeme lüzum 
yok-tu ... ,, diyor. 

- Ilu ne rezalet ayol? ceviz kıraca
ğını deye gene knpılarm rczelerinl ye
rln<len oynntmışsm; hem de bu sefer 
ıadamakıllı?. 

Neronu tahta çıkarmak için Mesallırln 
yapamadığını yaptı, kocası Klodu .. 
birledi. 

Şimdi, Neron impera.tor olm~ 
• 





ieW. ~umruğun CJ!iyle Benıemllyen lia
kim bağnınadı, düştü, serildi, burnundnn 
kan boşannııya batıladı. 
1 Baba söylendi: - Ne ayıp! Ne günah! 

Hele herkesin yanında ne ayıp f.iCY ! 

Anne yerinden lmnıldanıadı, ağzını aç
ınadı, iki bllklüm olmuş ne olduğu anlaşıl
ınıyan bir dUşllnceye dalmıştı. 

Oteki gelin seğirtip, beşiği salladı. 

Slryak korkunç bir hnl gösterdiğine 

snutmain ve bwıdan n§lkAr surette mem
ııun bir eda ile knnsıru kolundnn çekti, ka
.J>ıya doğru ıUrUkledi, daha korkunç gö • 

rllnmek için de canavarlar gibi kUkreyor
ilu. Fakat bu arnlık birden hasta. karde
~ gordü, durdu, kansnıı bnıık.amk: 

- Ay geldiniz mi? Canım karde§i_m. .. 

Duvardaki mukaddes resme döndü, 
.arsıin sarsıla bir baç çıkardı : mest ve 
)apkızıl gözlerini tamamen !.çarnk devam 

etti: 

- Baba ana ocağına geldiniz, demek .. 
D.'a l!oskovadan! Yani ilk payitahtımudan, 
tehirlerin sultanından geldiniz... Aman 
benim kusuruma bn.knıayın •.• 

Semaverin yanmdnki kanapcye yıkıldı, 
az sonra çaya saldırdı, çit yoktu, o çayını 

1tabağa döküyor, üfleyor, yutuyordu; bi
r:lbiri nrluısmdan on bardak kadar içti ,.e 
kanepede uznnnrnl< horuldamıya bn!)ladı. 

Niltola hasta oidu.;'tından babnsiyle be
ıaber ocağın Uzcrlne doğru olan yer 

~österlldi, kızı Sasa yere tahta. üzerine u
ıandı; karısı ise öteki kadınlarla birlikte 
yatmak Uzere ambara çekildi. 

Ambarda kuru otlar Uzerine yayl.ldık -
ıan sonra kadmcağız, Mariynya: 

- Giizclim, ağlamak neye yarar? Sa
brrlı ol. Keramet sabırdadır. Kltnpda ye
ri varmış: Snğ yanağına \'Urana solunu 

da uzatmak yarnşırmış. ya, güzelim!! ... 
Sonra yavnş sesle uzun uzun :Mosko -

Yadan, orada döııeli dayn!ı evlerde od:ı hiz
ınetçisl olarak etlrdUğti hayattan bahsetti: 

- Moskovada evler koskocaman, hep 
taştan. Sonra bir süni kilise>, !;Uıii sürU 

kilise. Her evde erkekler hepsi efendi, 
kibar, son derece nazik §eyler .... 

lüriya ynlmz o mübarek yere değil, 
köylerinin bağlı bulunduğu kaza merkezi
no bile dnhn bir fCrc gidemediğini söy -

l edi. Okumak yazmak şö~ le dursun dua -
Jarı bile bilmiyordu. Biraz kıyıya çekilmiş 
ve söylenenlere kulak knbartınııı olan ö

teki g.('lin riokla gibi zckfıdruı nasibi yok
tu, bir 5cylcr knnıyabilm<'ktcn acizdi. I-

ld i de kocalarııu sevmezlerdi. Maria ko
casmdnn kor kar ve l erif yanma gP.ldikçe 

Ur tir Utrerdi. Kocası o kadar ispirto ' e 
o kadar tiitün kokardı ki, her birlikte bu-

lundukları zaman bu iğrenç kokular ile 
b şağrısma tutulurdu. liokla'y:ı karşı ya-

nında olmayınca bir mkıntı durup duyma
dığını sordular: 

- Umunımda bık dt ğildiı . 

Ce,·alıım \'<'rdl. DercdC'n tcpc-den biraz 
daha konustulnr, artık lafları bitti. Ham 
ııcrindi ve samnnlrktnn bir horoz boğazını 
yırtarcn ma b:ığıııyor, insnnı u~uma)a 

~ - KURUN 1 LA VESi 

Hastahaneden çık· 
mak istemeyen köpek 

Fldo öldü. 

Bu size bir §0Y ifade etmiyeblhr .. r a

knt :Vido, belki dünyanın en me~hur kö -

peklcr!Ldcn biridir. En meşhur ve en acık

lı blr hayatı olan köpeklerden biri. 
• 
Bundan on iki sene evvel, bu köpeğin 

sahibinin kafası yanlmıştı. Hastahaneye • 

götUrdiller. Kendisiyle beraber köpek do 
gitti. 

Köpeğin enhibinin kafasında bir ameli

yat ynpmak liızımgelmi§ti. Adam, ameli -

yat odasırıa girmeden köpeğiyle vedalaş

tı. Ve çıkıncıya kadar ameliyathane ka

pısının önilndo beklemesini söyledi. 
• I•'akat bu hal, köpeğin sahibini son 

görmesi imi§. Zira, köpek sahibi, ameli -

yat odasından bir başka odaya götUrUldü. 

Ve bir müddet sonra orada öldü, cenazesi 

de, kôpeğo haber verilmodPn gömUldU. 

Köp< k bekliyedursuıı ... 

Sadık köpek, Fidoyu hastahan1.;dcn bir 

türlU çıkaramıyorlardı. Doktorlar, hasla 

bakıcılar, köpeğin sahibinin dostları, onu 

gUzC'llikle çıkamıak için her türlü çnrC'ye 

bafl'l;·umıuıilardı. Nihayet onu zorla çıkar

dılar. Fakat tekrar geri geldi. 

Arlık işin üzerine rnrnmı;:. ~rlardı. Kö

pe~in hnstahanC'dc kalmasına rnzı oldu -

lar. 7 ... wallı köpek, zamanının bfiyük bir 

kısmını, Mhlblnin ı;özdPn kaybolduğu, 

oclnnm kapısı önünde düı;linc rPk gPçNir

di. 

bırakmıyordu. Hl"ı taraftaki aralıklardan 

" balım ma\ lmtlrnk ı ığı girC'rkcn Piol.l:ı 

:ra\a<ıc,:ı halktı, dışarı çıktı. Çıplak nynldn
rını toprnğa nırmasınd:ın hasıl olan St'S 

onun ko -ıı nk gittiı.;ini nnlatıyordıı. 

( Doıvı 1111 t"lr) 

. . 
Nihayet me.5hur oldu bu köpek. Gaze· 

teler onun bar:mdan geçen "ak'nyı ve 

r esmi ne§l'etnıeğe başladılar. Sinemam 

çekildi. Fldo, her ye rde he rkes tarafm • 

dan görlllUyordu. 

Fido böylece tam on ilti aene bekledL 

On iki sene !- . Boş ~una! 

Nihayet bit gUn, hastahanenin önlln • 

den geçen p lr otomobil k endisine çarpw, 
e zdi. Fena halde yaralanan Fido, baS· . 
tahaneye döndU. Scnelerdenbcri yatbğl 

yere geldJ. Gözleri hruiı, on ik1 sene onu 

saWbinin teke rlekli ameliynt a rabaslyle 

götürllldUğU kapıya bakıyordu. 

Hala bekllyordu. Hala onun hahram

na sndıktı. 

Fakat köpeğin kendi btınıbı kendine 

kafi geliyordu. OlecektL Ona. en mUşfik 

hareketi yaptılar. Vurdular blr gün onu., 

BUtün istıra.bma. birden nihayet verdiler. 

Şimdi, belki de Fido sahibinin yanında 

bulunuyor ... 

. I•'idoyn benziyen bir sadık köpek de 

Haşiko isimli bir J apon köpeğidir ki, nn • 

mmn Japonyadn bir heykel dikilmistir. 

Bu köpeğin de sahibi bir doktordu, 

her sabah H:ışiko, sahibine istnsyonn ka

dar refakat ederdJ, aksam Uzerl )ini" is

tasyona giderek onu karşılardı. 
• 

Bir akııam ~ine tiren istasyonda dur-

du fnknl içerisinden doktor çıkmndı. Zira 

doktor Tokyoda <'celi gelerek ölmüolil. 

Haşil:onun bundan haberi )"Qktu. J{en

disine dcı bildirilmesi bittabi kabil dC'ğildi. 

Fnkat o, sahibinin herhangi bir sebeple 

gelmediğini biliyor ve bekliyordu. :Fakat 

hPlki ertesi gı.iıı onu görPct>ğini Umlt C'de

rek ist.tısyondnn ayrıldı. 

Ertc>si gUn Haşiko tckını istas,ona 

gPldi. Vngon!ann bir knpısından öbiirüno 

bakıyor ve snhıbin.i bekliyordu. 

Ji'r.knt o, hfilıi. meydanda yoktu. 

Haşiko bö' lece tam on bir senı• gün

df' iltl dı>fn olmak llzerc istnsyoun gidip 

gC'lmiştir. Günde iki defa şöyle gider vo 

başı önfütf' i~ilmış mütf'f'SSir bir hald" do

nnrdi. 

Niha: N biı gün Hu§ıko da oldü. Ve 

Jnpon milleti, onun halırasmı taziz i~in 

namına bir hc>~·kel dikti. Macerası, kırnnt 

ldt.'lplnrııın t;<'<;C'rek Jı:ınon cııltlnnnn o

kutturuld•ı. 

Hnşlkonun • <'naz<>bindc papazlar bu .. 

hınmuRlur. \'e cesedi, sahibinin yanına n
ı:;rlan bir mC'znrn gömillmüı, ve U:ı:C'rinc 

yU?:IC'rre c;cıl<'nk konulmuştur. 

• 

• 

• 

Mevsim sonunda beynelmilel sahada bütün 
kış sporları vazıyeti : 

Film qıldızı olan 
~orveçli So.nqa 

Heni 
Patinaj sahasından tam 
zamanında çekilmiştir! 

1 
Çünkü buz üstünde sanatka-H 

• rane koşuda dünya şampiyo- İİ 
s. 

il ~u ünvanmı· lngiliz kadınla-!! 
i rının hücumu karşısında her g 
l -

il halde pek güçlükle muhafa- H 
• •• : ı. 

E zaya çalışabilecekti! U t ~ =--·-........... ----·-·······--···················•11••• 1·= . ........ _.. .......... .._ .................. _ ............. : 
• r 

K nrlı dağların ihtişamı, ski spo
ru hevesktlrlarını henüz cezbo

kliyor; ski sporu yapan delikanlılar, 

!kızlar, mart güneşi altında karları ya
il'.a yara ntlamnk, ferahlamak, gönül 
ğloııdlrmek vcı lnşın zevkini çıkar

)nak için dağlarda açıldıkça açılıyor
Bar. l<'nkat şehirleri dolduran kış spor
~ul:ırı için, kış sporları mevsiminin 
tonu gelmiştir bile. Beyaz kış '1ıasa. ' 
Umın r14Jası, sllinmektedlr ve içleriııl 
sokerek kışın hususiyetini canlandı
ran güzel günlerden ayrılan kış spor
cuları, için için, gelecek kış mevsi
mlnclo do neşe içerisinde buluşmak, 

lrnrşılnşmak nrzmmnu besliyorlar. 
Bu arada buz üstünde yapılan spor

mnr i<:in de gUnler sayılıdır; ilkbaha
rın okşayışlı kımıldntışlyle, tahiattcn 
buz tutmuş sahalardaki buz dilzlUk
leri, bu zaferle yUrllyüş karşısında 

mil<>ndeleyl bırnltmışlardır. Fnlcnt, bu 
kadarla kalmamış, mesern. Vlynnada
ki buz Ustundc koşu cemlyellnln sun't 
olarak yapılmış olan Hoymarktt.aki 
sahasına girilen lrnpılnr da kapatıl -
mı!';tır. Şimdiki halde yalnız llernald<' 
bu <;abada fnnliyet vardır. Ye Engel-• 
Jnan "Baha'' nm yerindeki bu fnaJl-
:rct ti", günf'ş "\nno" nin ınUılalıal<'~i-

le buı meydanını denizteı;:UrmC'si ne
ticesinde durduğu t.akdiı·de, snnatkfı
rane koşu için Vlyanada )'ahıız Ustil 
kapalı antrenman holü kalacaktır; 

yeryilzündo sun'f olarak bir buz üs· 
tUnde-knymn ı;ahasrnı lrnraıı Holrnt 
?ı!Ubendis Engelmanrn, A ,·usturyn pn
Unnjcılığınr lnlıltnttnıı koru~·uş gnye· 
siyle ltlnn. göstererek inşa cttl~I Us
tO lmpah antrenman holil-

Bütun kış sporu sahaları, gcç<'n 
me,·simde geniş ölçüde birçok rui.ı(·n

deJ('ye sahne oldu: şimdi bunlarııı n
klsleri mahsus .. kısa bir müddet önce, 
Finlaıı:liynda Lnhtlde ski dUııyn şnm
ıılyonluğu müsabakalarının ilk losmt
nın neticesi alınmış \ 'e bunu da ı ,·iç
rede Engelbergde A ip müsnbnlrn ı n rı
nın ikinci kısmı tnkiıı ctnılştlr. Yu
knrı Şimalde, Non·eçdc ski sporu 1 lfı
sik Holnıenkol ko~ıısuyla "f'\"ei hnlfl'' 

smn erişmiştir. 
Dar;ınr, yalnız hürriyetin t<'n <' ffiiq 

cdlldllH yerler değildir; ornlnrdn ay
ni zamanda bUyük kış sporu şcnlildo
rlylC' milletler nrmnndnkl do~ tluk t{>-

11ınyilllerl YO uzla~ıııalar, )'olunda gi
diyor: sulh ve Pükfın için ornlarda , Ş{>
hlrlC'rdekl sayı ız kongr<'lC'riıı <'lin<len 

( [utfrn !'\Ol in" ('rı irir ıt J 

"@)~~ifil : 

ROBERT o 
A vrupanın tanınnuş s por 

mUnak kitlerinden 
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Sarı Kehribar 
ingiliz Hikayesi 

E VVELA kız mı yoksa gerdanlık 
mı cözlerini kamqtır mııtı? 

Alanveyn altın renkli sertW1m mo-
tarmasını ve sonra da gece yarısı ma-
91lilbıe bUrUnmesini otelin balkonun • 
i1aıı seyrediyodu. Yerlerinde sallanan 
İltemirli kayıklann titreyen ışıklan sayı
•a.ateı ba:cklcri cibi açılıp bpa ..J)'\. rdu. - Sonra akıanun derinleıen İ[aranbğm· 
C1a balkondan bir kaç adım ötede gö.gesi 
t.mbu çitine akseden cenç lem görmüı
tU. 

Balkonu çeviren taı parmaklığın ya • 
Dmda hareketsiz duruyordu. 

Genç, narin 'V"JcudU beyazlara bilrün
mllftU; parlak tqlar elbise ve boynu il· 
•erinde keıkin bir hat çimıİJtİ. 

O. bakarken cece daha karardı. MU • 
cevherin dizili olduğu çizci daha kuvvet
le beliriyordu. 

Şarktan döneliberi böylesini görme -
miftL Bütün kolleksiyonunda benzerine 
ltnıaiyeni bile yoktu. 

Bu kızla muhakkak tanıpnalı idi. 
Ertesi sabah otel direktCSrU Mister 

Pllt ile c8rOftU. ihtiyar Piıt mesire 
yeri olan bu adacıf a gelen herkedn geç· 
miflni ve yedi ceddini bilirdi. 

Beyuh kı.ı hakkında izahat nrdi: fa
.. t cearet 1.. ••sw wuıtırabilirim, 
llı1ç fUphesb,, diyordu (ama orada kala
•bmıs. Bir çok18n tanıttmnakhlınr 

• - KURU .. UN il.AV.Si 

iatediler. Takdim ettiın. O büyı!ik. ... göz
lerini açar ve plümser... nezaketle .• bu 
lrıdar.,, 

Weyn cUlUmaedi: "Erkek dilJmanı ga
lit.?,, 

- .. Bana 90ranan çok acı gardii. Nasıl 
büyUdü; koatilmler, mektepler, seyahat· 
ltr, bol para ... Her fCY• sonra bunların 
ht•paini bir anda kaybetmek .. 

Hovard Lovel'den bahsedildiğini ipt· 
tiniz değil mi?,, 

- Hayal meyal. Zengin bir Ameri· 
kalı yanılmıyorsam? 11 

- Evet, bankerdi. İntihar etti. Gördü· 
i;ün de onun kın Heyzel LoveJ'dir.,. 

- Peki, burada ip ne?,. 

- lhtiyar Milis Kanninghamı tanınr· 
rız,.. onun refakatinde. 

- Ha ıu elmas dulu? Fakat beni ali• 
kadar eden diieri, beyuh kız ... 

- Balkonda, ihtiyar madam ilt birlik· 
te olsa gerek.,, 

Bu defa yarutmııtı. 

GUnefli balkonda Misis Kanningham'ın 
oturduğu bahçe iskemlesinde relip güzel 
atılmıı yqil frapan bir pllj bstümil: ya-

nı bqında kısa mayolu, tunç renpne ça· 
lan bukleli uçlan therine deniz bathiı 
geçirmit narin bir kadm vilcudü. Parlak 
ıilnet siyası altında alaca karanhlm fil-

sununda g8rUndüğünden daha çok cazi· 
b&h leli. 

Alan derhal karar verdi. Yüzecekti. 

Prıt da her feyi cllnet clbl S1'klr &6r
mnı. maharetle Alan'ı otele cldlp bn,o 
lçi!'l deiifmefe tqvik etmiıti. Bir rekor 
aüratiyle Alan plija dönmilt ve sulara.. 
tnnde inip çıkan ubib bir iskeleye doftu 
yibilyordu. 

Heyzel karada belki çekingen ve "2ddl
dir. Belki mütehakkim Misis Kanninc • 
hamın yanmc1a sıkılpn denecek derd.:e· 

de suamuıtur. Fakat ıutıcı gtınq dyuı 
h.ızmeleri altında, mmrilt gibi parlıyaft 

dtnizde inip, çıkan, baf'ıfçe sallanan tab· 
t• parçası Uıtilndc tenbelce ıerinen bir 
kimse ciddi ve çekingen oJabülr mi 1 

A LAN bU nadir gerdanlık hakkında 
sormalı tasarJamııtı. Ama. ltb

lenin Ultilndeki narin. esmer TlkudOn ,... 
nında tenbellenirken nasılsa unutnenU. 
Bundan daha mWıim feyler nrdı: 

Onun dlls n krem renıf 7'.naklan 6-
ıttrinde. bir tebeuOmnn belirttlli tuh ~ 
ICer; •e ara sıra kapanan ıa~ bpakla
mu çevreliyen usun, aiyah kıvırcık klll
piklerl. 

Saatler ne çabuk geçer. Uk:ayt ~tımıe
lule, bilhaua cGneıli bir koyun tath 
ıallanan ıulan UatUnde, tanıpmlr ne sa
tılık inkipf eder 

Din ve yarın 
tere Oma 
kDlllyatı 

7 seri berinde terUp e
cuımlt olan 6& elitten iba
ret bu kOtuphanede bllgl
nlzl genişletmek hususun
da lbım olacak edebi, 
fenni, n Um! büttın mev
sulara temas olunmuıtur. 
Birinci seriyi birden alan
lara bir Ura 83 kurut lk· 
ram edilir; ve 2 lira 32 ku
ruş peşin alınarak kalanı 

ayda birer liradan veresi
ye bırakılır. 

(İkinci aerlyl birden a
lanlara 1 Hra. 10 kurut lk· 
ram ecllllr, ve t lira 20 ku
rut pe9ln ahaarak kalanı 
ayda 1 er liradan veresiye 
bırakılır.) 

'Oçtıncl •eı1yl birden a
lanlara 1 llra H kurut ik
ram e4Ulr. ve 2 Ura 88 ku
rut peeln alınarak kalanı 
ayda ı er Jlraclan l'ereslye 
bırakılır. 

DördtıncD mertyl birden 
alanlara ı Dra 22 kurut 
ikram edlllr, ve 2 lira 18 
kurut petln aımarak ka
lanı a7cta 1 _. llra4an ve
resiye bırakı111'. 

Betlncl 11erlyl birden a
lanlara 1 llra it kurut ik
ram eclWr ~e ı Jtra 3 8 ku
rut pefln almarak kalam 
a7da 1 er Hraclan veresiye 
bırakılır. 

Altıncı .sedyl birden a
lanlara 1Dra16 kurut ik
ram ecllllr. ve t Ura 4 lnı
rut peşln alınarak kalanı 
ayda 1 er liradan nreslye 
bırakılır. 

8A'l'Jf,J YERt 
Ankara eMMM! -

VabYucla 

~ ................ ~°""" 
· p lık ~ gmnt\a\ne um ~\\, 

11tar etti. 
Genç im diyordu ki: 
.. - Gelemiyecelim, imklnsu. Misiı 

Kar.ningham'a amannm haaretmeliylm. 
:Vazifem de bu. Bugün serbestim.. ÇlinkU 
Misis Mattison ile birlikte gittiler • ., 

- Misis Mattison da kim? 
- Belki görmilpünüzdilr. Benim bö • 

yumda, kulaklan Uzerine kadar indiril -
mit. ıiyas aaçı ortadan ayrılnı') kadın. 

Veyn baıiyle tasdik etti. "Daima briç 
oyniyan kadın değil mi? Çehresi yabancı 
gelmiyor. Bir yerde görmi.it olacağım. 

- Dikkati, üzerine çeken iyi bir oyun• 
cuı 

- Benim dikkatimi çeken, itiraf ede • 
r;m iri, esmer değil, eti gözlil, tunç saçlı 

bir kızıdı.,. 
Alan samimi tebessümü ite devam edi

yoı du: 
- Onu ilk görütmde sevdim. Dün ge

ce balkonda size sormağa can ısttığım bir 
aual vardı.,. 

Genç tnz iskelenin kenannda vaziyet 
aldı, güneıten yannuı uzun ko>llarını kal· 
dırdı. Muhtetem bir dalıpa ıulan bıçak 
g:bi kesti. Kendisine sorulmaJc istenilen 
ıuali de .. 

Tekrar suyun üzerine çıktı. Cesurane 
bir sesle Alanı kıyıya kadar yüzme ya • 
nfltla davet etti. 

Seri bir yiizüf, otelin kapısına kadar 
çıplak sı91'8yıtlar. bir aynhı saniyelinde 
yarınki öğle yeme tine davet: kıaa bir bat 
ipretiyle kabul edilif. 

Dık 8ğle sonunun sükütü içinde füna. 
na, aliim.ajma renkli ıehre yukardan ba
kan tepeler üzerinde geziyorlardı. 

Genç kı.ı bağb bulunduğu kardqinden, 
onun tahıilinden, latikbal hak&mdaki pl
llnlanndan ~scdiyordu. Alanm tablf 
h•I! onu 16yletmiıti. 

Alan Veyn de mukabele• edi· 
yordu: Seyahatlerinden, miJ:evhent kol
lfıhiyonundan, yakında babuile ortak o· 
lacatnu anlatıyordu. 

Grup nmam otele dönüıte kolleksiyo
nunu gCS.termeği teklif etti. Mücevherle· 
rL-ı muhafaza edildiği Pıstın daireıine 
girdiler. 

Genç kız, saklanamıyan bir hayranlık
la 6nil aıra dizilen tatlara uzun uzun ba· 
Jnyordu. 

Itıldıyan ayni ıemaler; bunlar Mek • 
aikadan gehnitti. Koyu renkli yqimler, 
11cak g6z alıcı, tekeli beneklerle besm • 

mitti. 
Yarım ıeffaf akuvamarinter, 'geldikleri 

dtnizin sulan gibi derin mavi idiler. 
Hindiatanda, Çinde bulunabilen daha 

bfıçok nadide mücevherler. Her biri için 
.binlerce kilometrelik seyahatler.. Genç 
~u. uzun boylu mllccvheraı •~ 
D: nıkibelerini dinlediqe ca.ıltri haynt • 
ten açıhyordu. 

Alan diyordu ki: 
- Mücevherat iptillıı ben..ie irsidir. 

Adeti onlar içeriainde gCSzümO açtım, bU· 
)UdUm. Babam tamnnuı bir kuyumcudur. 
Fıkat Heyzel sizin artık canınızı ak • 
mıia başladım zannederim?., 

- Bilakia, o kadar sevindi"D ki.. 0yJe 

.,, ·~.._.'6. ---·~- ·-·y.nu t\\fbe -.e w1L• ıe\h\r. \\mı!\ t.a-
ıu saadet setlncetme. g\\a~ecetı • 
D~ ••• ,. 

Genç ku blrıdenbire tarinU kesti, lıa· 
fif bir sanıldı. Gaaleri aplaıı kapıya dl • 
kilmiıti. 

Asık çehreli, esmer ve genç bir kadın 
kapı efiğinde belinnifti, asabt parmakla· 
rile kapının camına vuruyordu. 

Atan genç kızın ensesinden ppkasının 
lrer:anna kadar kıpkırmızı olduğunu gör• 
dü. Dudaklarını wnyordu. 

Kapı eplindeki kadın parmaklarivle 
cama vurmakta devam ediyordu, 

- Rahatsız ettim . ., 
Genç kıza diSnerek: 
- Misis Kanningham sizi arıyordu. 
- Geldiğini bilmiyordum.., 
- Öyle olaa gerek .... 
Gibi soğuk bir nükte aavuran esmer ka

dın bir kaç adım Deriye geldL Alanı kar 
uoerek: 

- Bu genç adam otel memurlanndan 

Heyal cevap vmnedt t.fana e1inl 
uzatank ttfekkür etti. Jılisia lılattisona 
bir bq ipreti yaparak odad.n çıktı. 

Misis Mattison masaya :"'tklaft.. Par
mak uçlan dokunduiu ayni ı-emalere ba· 
lrcrak: 

- Ne güzel .. Satılık mı?,, diye sordu. 
Alan kaba bir reveransla: 
- Tqekkür ederim. Fakat aatıhk de· 

ğildir" diye cevap verdi. 
O kadını bir yerde görmüttü. Göze 

çarpan tuvaleti, parlıyan siyah saçtan a
rasından sarkan kulak uçları, bol rUjlü 
dudaktan ... Hafızasını kurcalıyordu. 

Alan tenha bir muada ye-neğüıi yer
km düşünilyordu. Belki Misis Kanning
hamı tanıpralı:, Heyzel Lovete karıı ya· 
ı.ıtan fena muamelelerin önilne geçmek 
kabildi. 

Rnimlerinden, elmas dolu Misiı Kan· 
runghamı kola~ seçti.. Briç masa~ 
oyniyan zer.gin dulun elmaslarına dikkat
li dikkatli bakarken M~s Mattisonu ne· 
rt-de cördü~nil hayal meyal ~atırhyordu. 

$ ANGHAY da mı? Her halde na
hot bir vaziyette. Guinoda nu, 

yoksa otelde mi? 
Heyzel salonda yoktu. Belki balkon· 

d:l idi. Evet ballconda bulunuyordu. Bu 
kt>re daha yalrinine geldi. Mehı.bm .W.r 
Uurine vuran altın •flit kar1ımıda bir 
uatte bir senelik tanıtıklıktan fazla sami
rr.J olunur .. 

Alan eli ile kızın çenesine dokunarak 
111>rdu: 

- Ağlamadın değil mi? Böyle hoppa 
ruhlu bir kadını ciddiye almamalısın . ., 
Kısa bir fasıladan aonra da : 
- Yapabilecelim bir teY varsa rica ~ 

C:erim çekinme. Her ne kadar seni 
ıu~ bir samandanberi tanıyorum da na-
111 hissettiğimi bilinin.,, 

Önlerinde, otelin &nOnde uzanan pe
de scaizce ilerliyen bUyilk aiyah o~ 
bil bambu afaçlannm koyu ıalgeainde 

(Lütfera aoy/a.yt çeviriniı) 
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