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Alnıanyada isyan nıı çıktı? 

Son değişikliklerden ordunun memnun olmadığı ve karışık-
lıklar çıktığı lıaber veril~IJor Romanya Başvekili 

Avusturya· hududu kapatıldı istifa etti 
Eski i-\lman Veliahtı pasaportsuz olarak 

· A vusturyadan ltalya ya gitmiş 

ATATCRK 
Ankara, 10 (T~lef<mla) - Büyiik 

Önder Ata~iirk önUmüZ{leki hafta için~ • de lstan'Quldan Ankar.aya cW11ecek1e-
ri ihtimalinden bahsolunmaktadtr. 

. 
Mihverler ara-- . ' 

sın da. rek~bet 

r: 
ral ile kraliçenin ziyareti 

'in Roma ziyaretinden sonra 

(Sonu: ,n. 6 ~ii ,1)) 

Almanyada'ki ilk hı1disclcriu kahra
manı General Bl.omberg 

Başvekil izmit 
Gölefkte 

ve 

Diye var kuv.vetlerl ne bağırıyor-

nr; • • . 
r~ Bcırlln • Roma. · mlh,•erl 11~ Lon

. dra • Prasl ml~verl .•. Bu iki mihver 
~etA uclarına. birer kefe bağlanmış 
~eynolmilel stynset terazisine ben
zeyor. Bir haldeki Berlfn, yahut 

.Yavuzu zlyaı ~t etli, il'rBane ve ha11uzlarda, 
hilğıt fabrikasında tetkikatta bulundu 

• llomn hilkümetlerindon biri snğ ke
feye kUtilk, bilyUk bir sll\let koya. ·· 
cak olursa derhal · Londra, yahut 
Parls hUkOmetl muvazeneyi bozma
tnak ltln sol kefeye bir dirhem koy. 
lllakta istical gösteriyor! 

Hatırlardadır ki bir milddet evvel 
ltalyan Başveklll '.Mussollnl Alman
)'aya giderek Hltler lle konuştuğu 

sırada Fransız BaşYeklli Şotan ne 
llariclye Nazırı D.elbos da Londraya 
gitmişlerdi: Hltler - Mussollnl ko
tıuşmasını bu suretle karşılamışlar
dı. F.nkat Berlln - Roma mihYerl 
liftler - Mussollnl konuşmaları es
llasrnda ikinci bir ~ıyast seyahat 

s.· B. Cef al Bayar Rüştü Aras 
f zmi ten Ankaraya hareket etti 

MERAŞIN 
kurtuluşu 
Yaı ın saat on döı ile 

hutıanacak 
Maraş kurtuluşunun 18 inci kurtu

luş yıldönümU yann saat on dörtte E
minönü Halkevinde kutlanacaktır. 

lstiklfil marşından sonra §air Ne -
cip Fazıl Kısakürek açış nutkunu söy
leyecek bunu diğer hatiplerin söylev
leri takip edecektir. 

Son olarak Münir Nureddin Maraş 
tilrküleri söyleyecektir. Ayni günün 
gocesi Perapalas salonlannda bir eğ
lenti de tertip olunacaktır. 

Yeni kabine kuruldu, Antonesko 
hariciye nazırı oldu 

BUkreş, 10 (Hususi) - Parti re
isleriyle eski b:ı.şvekillerln büyük bir 
kısmı bugün alelacele saraya çağrıl
mışlardır. 

Bu davet üzerine siyasi mahafilde 
birçok tahmiııat yörütfilmekte ve da,. 
ha §İmdiden bir hükfunet değişmesi -
nin muhtemel olduğu ileri sürlilmek-
teydi t 

Dün liberal partisi reisi B. Bro.tia
na'yu kabul etmiş olan kral bugün 
de sırasiyle bütün parti reislerini ka
bul etmi§ti. Eski Başvekil B. MirenCS:. 
co da bu arada kabul edilmişti. 

Bu hareket Goga kabinesini devire
rek bir temerküz kabinesi yapmağa 

çalışan soZ cenah. rmtha1efetinin bir 
teşebbüsü ile a.Uikıadar görülüyordu. 

Jlqvekil Goga, kralla görüşdükten 
sonra kabinenin lııtifasını nihayet ver
mi§tir. Kral istüay ıkabul etmiş ve 
yeni kabineyi Patrik Miron kurmuş
tur. 

Goga, ve Maniu hariç olmak ilure 
bUtUn eski başvekiller bu kabineye da
hil bulunuyor. Ba.rtcJye nezaretini An-

Yeni kabinede tekrar 1ıarlcfye ~ 
olan B. Antones1oo 

t.onesko deruhte etmektedir, 
Söylendiğine göre, Goga kabinesi ~ 

nin istif asma sebep mall r.orlu.klar "N 
Cenevrede Yahudi meaeleain.bı az.. 
.mlamamıı olmaaıdır. 

Balkan Antantı 
devletleri konseyi 
Gelecek Pazartesi Ankarada toplanıyor 

Misafir nazırların karşılanma ve 
müzakere proğramı 

Ankara, ıo (Telef onla) - Balkan 
antantı konsey toplantısı için mem
leketimize gelecek olan Yugoslav ve 
Yunan Başvekilleri ile Romanya hari
ciye nazırının karşılanm&ları ve mem
lekeÜmizd.e kalma proğramı tesbit o
lunmuştur. 

Yunan Başvekili ve hariciye nazırı 
B. Metaksas ile Yugoslav Başvekili 
ve hariciye nazırı B. Stoyadinoviçi 
karşılamak Uz.ere Yugoslav ve Yunan 
sefirleri §Ubatın 14 üncü pazartesi gü
nü saatyirmi Uçte hareket edecek -

ya,, vapuru §Ubatm 15 inci sah gUnd 
saat 15 - 16 arasmd& İstanbul& geleı. 
cektir. Misafir nazır nhtunda qnl. 
zevat ile Romanya sefiri ve kODll()}os.ö, 
luğu erk~ı tarafından kareıtanacaJI: 
ve askeri merasim yapılacaktır. 

Rom!nya hariciye nazırı MiçeskO 
buradan Perapalas oteline gidecek V9 
bir müddet istirahattan sonra lstaa. 
bulda bir gezinti yapacaktır. 

l>rojesl hazırladı: İtalyan imparator
luğunun ikinci yıldönümU münase.'. 
hetıyle ltalyadn ynpıla<'ak şenlikler
de Alman Başvekilinin bulunması 
kararlaştırıldı. l\lussolini · Almanra
dan ayrılırken bu seyahat projesi de 

~a.ntana ile ilA.n olundu. Böylelikle Blrmilddcttenberl şch_rlmizde bu-

Plyanno buollu Ierdir. Nazırlar karşılandıktan son-
flit ,.. ra hep beraber salı akşamı saat 

Misafır nazır saat 20 de vapurlll 
Haydarpaşaya geçecek ve burad..,_ 
Yunan ~ Yugoslav Başvekiliyle be 
raber saat 21 de Ankaraya hareteC • 
edeceklerdir. 

lalyan Başveklllnln Almanyaya sc- lunan Başvektl B. ceııu Bayar, be
Yabatı neticesiz kalmadığı gösteril- ı rabcrlnde Hariciye Veklll Dr. Aras 
llıle oldu; meğer Derlln - Roma mlh- olduğu halde dün sabah saat on bu
~erının ynptığı bu siyası gösteri c;uktn. bir torpito He lzmtte gltmiş
l<"ransızlarm yUreğlne dokunmuş ve 

tir. 
' Bcşrnkilin Gölcük ve İzmltteld 

tetkikleri 
lzmit, 10 (Hususi) - Baş,·ekil B. 

(Sonu: Sa. 6 Sü f) 

derhal Fransız Hariciyesi bu göste
riye karşı bir mukabelede bulun
tlıak istemiş, bunun için do lngllte
te kralı Ue krnllr;eslnl Parlse gettr
trıek pJA.mnı kurmuş; bu plft.nrn tat
biki için lnglltero hUkCımetlne tek-
lifte bulunmuş ımış... Bugün Bayıram 
ı 'rekllf son derece gizli tutulduğu 
tn hlc bir taraftan haberi sızmadı. 
ngnt"re saraymm muvafakat ceva
~1 beklendi. Şimdi beklone.n muva
'F'ak.at cevabı alınmıştır. Onun tein 
j ransıı radyoları, gazeteler ve n-
anslar bu haberi Londra - Faris 
~lhverlnin styasl bir zaferi olarak 

ln ediyor .•• 

~ llatta lc;lnde A lmanyadakl slyast 
e Blkert de~lşlkltkler duyulunca 

ASIM US 
(Sonu: ıa. 6 şÜ 5) 

Bugün bayramın birinci günüdür. 
Gazetemi:: bu münasebetle cumar
tesi, pazar, pazartesi çıkmayacak 
8alı günü tek"Tar neşir uazif esine b<ı§
layacaktır. KURUN aziz ok--uyucu
lannın bayramını oandan kutlar. 

Blly'lkforimin ,-e öı; knrdcşlcrlmln 

bayramlarını saygı ile kutlular, 
Türk Ulmıuna nihayetsiz ı:ıağlık ve 
fernhhklar dilerim. 

Çapamarka Pirlncunu ve Çocuk 
gıdaları fabrikası sahibi 

M. Nuri Çapa 

çek 111 yor 22 de Sirkeciye gelmiş bulunacnklar-
Tayyare piyangosunun dörd.Uncü dır. 

keşidesi bugün yapılacaktır. Ke~ide iki dost memleket Ba.,.cwekilleri is
Asri sinema binasında saat on üçte tasyonda İstanbul Vali ve belediye re
başlayacaktır. , isi, Mevki komutanı, Merkez komuta

Tarihin kor
kunç insanları 

nı, emniyet müdürü, Yunan ve Yu -
goslav konsoloslukları erkanı tarafın
dan karşılanacak, askeri merasim ya
pılacak ve milli mar3lar çalınacaktır. 

Misafirler Sirkeci istasyonundan, 
yanlarındaki zevatla birlikte, Haydar
paşaya geçeceklerdir . 

Ayni gUn, Romanya hariciye nazm 
B. Miçeskoyu getirecek olan "Roman-

16ŞubatÇar~ ~ 
Misafirler saat 10.30 da Anliara fsıl" 

tasyonuna gelmiş bulunacaklar ve 19-
tasyonda Başvekil ve ref ikuı, harlcr.. 
ye vekili, Başvekalet müsteşarı iltf 
Ankara vali ve belediye reisi, hariclyf 
veklleti uınumt katibi, mevki komu.' 
tanı, protokol dairesi eefl, emniyet 
mUdürU ve merkez komutanı tarafın..: 
dan karşılanacak, Bayan Cel~ Bayd
tarafmdan Bayan Meta.ksasa bir baıl 
ket verilecektir. 'f 

İstasyondaki asker! merasimden: 
(Sonu: Sa. 6 Sa. 1) 

Yazan: Niyazi Ahmet 
Şeytan, memnu meyvayı yedirtmek 

suretiyle Ademi cennetten kovdurt
tuktan ve Kabil Habili öldürüp ilk ci
nayeti işledikten sonra, dünya yilzün. 
de fenalığın ardı arkası kesilmedi. 

Tarihin tesbit ettiği meşhur Aima
lar arasında bu korkunç insanların 

hayatları başlı başına heyecan dolu 
mevzulardır: 

Nemrut, ,Yczld, Zaıtm Haccac, Kor 
kunç lvan,, Katerln Dömediçl. 

Kar tipisi 
Karadenizde bütün şiddetile 

-o-

Sonbohar 
Yine bayram erteai neşrine ba§laya

oağımu dört gWIZük M/ia bir 'M/o4ye. 

devam ediyor 
UJ. 
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"Kurban,, hakkında 
bir düşü e 

Yazan: Hakkı Süha Gezgin 

''Kurban,, tutarlarının, tayyare uğ
runda harcanmasını, dine uygun bu
lan "fetva,, l .... dan konuşuyorlardı. 

Sesleri yı..ksekti. ister istemez kulak 
misafiri oluyordum, Kimi, bu, din bor 
cunun mutlaka bir koçla ö:lenebilece
ğ ni ileri sürüyor, kimi hava kuvvetle
rine yardımla da, aynı ıevabın kaza
nılacağını anlatm,ıja çah§ıyordu. 

Bu küçük konuşruada, ben, bütün 
bir tarih sezd.m. Başımda tatlı, acı 

geçmişlerin kaynaşması canl"1dı. 

Kendi k.endime, inanan bir adam gibi 
sodum ve yine kend1m, bir müftü gi
bi cevap verdim. 

Kurban, biltün d'nlerde var. Oruç 
ve perhiz gibi bu din emri de soy, yer, 
ıımın ayırm dan biltün insan toplu
luklarına. inmiştir, Doğu da, butı da 
sölde ve dağda tıpkı tıpkısına aynı gök 
y11111nın, hUkilm ıUrdilli.ınil &örUyo
ıru•. 

Blr geyde, bir buyrukta, bUtUn din
lerin birleımesl, o geyin ya§ayan, vaz 
ıcçilmeı bir ihtiyaç oldu_Gunu göste
rir. 

"Kurban,, birer kitaba dayan;;ın din
ler do~madan önce, eski Hind, Asur, 
Mıa.ır, Yunan, Romu, Çin gibi daha hiç 
bir peyeamber tanımamış dins~z kala
balıklarda da borç bilinirdi. 

Gerçi bunlar da çok kere kurban ve 
''adak,, lar, hayra hizmetten ziyade 
"şer,. den kurtulmak için, baş vurulan 
vicdan sigortaları idi. Ftlkat sebep ne 
olursa olsun, netice dcği§mez, Ayakla
rı ciib:ndc kurban kesilen mabud ister 
"Zeus,, ister "Apis,, ister herhangi 
bir ''Totem11 olsun, devenin, öküzün, 
koç ve dananın etini yine insanlar yer 
lcrdi. 

Şu halde mabudlar çağın'dan tutu
nuz, en yeni ve ileri dinler devrine 
k ı)ar, kurban, daima içtimai bir yar
dım !;onusu olarak benimsenmiştir. 

Kurbanı doğuran anı kaynak bu 
olunca, içtimai yardımın her çağa gö
re en uygun, en ileri teklini düşün 
mck, din buyruklarına bu dUşünUşün 
aydınlık adeacleri arki.ISından bakmak 
lazım gelir. 

Kabile içinde, teşkilatsız, dar Ulke
lerde fertlerin kıymeti vardır, Onla -
nn tek tek iyili~ yapabilmeleri müm
kUndUr. Dileği olan, istediğine kavu
!an, bir kazadan kurtulan, çetin bir 
işi başaran adam, bu kazancını vicda-

rr::ım :am:na::111amm" c-::::::::::;: 
I! :: 
~1·: Günlerin peşinden: ~~ 
1 -:ı 

1! 2+2==8 il lı Ezeli ue ebedi bir lı<laap lroidosi ji 

l"i o1arak telı.-rar edilen bir kaf..'"ikattir: :i 
1 e+2=_. g 

nma bir hak gibi kabul ettirmek için 
kuruan adayabilir. 

Birkaç yüz çadırlık bir kabile hal
~ı içinde, bu ves'lelerle her hafta bir 
iki kurban kesildiğini düşünürsek, ök
süzlerin sık sık ete kavuşacLJğına ak
lımız eıer. Falrnt sınırları genişliyen, 

yurC:daşları milyonları bulan bir top
rak parçası Ustünde iş güçleşir. Tek
lerin gerçekten muhtacı, yardıma en 
lay.k olant bulması asla mümkün ol
maz. 

Bu yilzden değil midir ki, dilimizde 
''Hn!< için kurban, küp için kavurma!,, 
sözü, dokanaklı b"r alay gibi ulaşıp 

duruyor. 1§, bu noktaya varınca, kur
birc çürüdüğ..ınü örürüz. 

Yukarda, dinlediğim bir konuşma 
nın özünü söylemiştim. Bunca ı;raıan 
ve tecrübeden sonra bile, hala borcun 
ancak kurban kanile ödcnebileceğinde 
ayak direyenler var. Bu varlık, bizde 
eski bir derttir. 

D:n emirlerinin, yalnız kabuğuna 

bakarak hüküm vermekten doğan bu 
eksikliğin, ne yazık, ki din tadhimizi 
de tekamül yolundan tılıkoymuştur. 

Medrese ile te~enin yüzlerce yıl 

düşmanca çarpışması; softa ile dervi 
ş"n dilşıinUşlerindeki uygunsuzluktan 
doğdu. Yunus Emre, kıldan ince kılıç
tan keskin ''Sırat,, da, bütün bir ömüı 
dogruluktan ayrılmamanın güçlüğünü 
anlatan sırrı sezmi~ti. Sof ta ise, bunu 
gerçekten bir köprü sanıyorıdu, 

"lVI cınsur,, "Sühreverdi,, ''N esimi,, 
gibi bembeyaz ruhlu. içi sırmalılar,, 

diye çeken, boynunu vuran, derisi!:i 
yllzen bakikı katil, ;u, bu değil, lrıaf a 
darlığıdır, 

Kurban meselesi de böyle işte. Ade
tin, göreneğin çıkınazma saplanacak 
yerde, bu adetin ni!:in konulduğunu 

düşünseydik, ortada çokt::ın bir dava 
bulanıklığı kalmazdı. 

Bugün ayn ayn kimleri tanıyoruz? 
Kim aç, kim çıplak? Biliyor muyuz 1 
Bunları araştırmağa va~timiz var mı? 
lztıraplnnnı dinciirmeğe gücümi.:z ye
ter mi? Diık yürekli olalım, hayır 1 de
ğil mi? 

Şu halde geni§liyen topluluklarda 
i!;timai yardım, fertlerin işi olmaktan 
çıkarak cemiyetlerin omuzlarına yük
leniyor. TeşltilStlı bir cemiyet, derdi, 
dertliyi bulur. Kuvvetli eline dayanan 
ları düşkünlük batağından kurtarır. 

Bugün tek b:ışımıza nasıl köprü ku
ramaz, yol yaptıramaz, posta işletemez, 
ordu besliyemezsek, yurddaşlarımızın 

ıztıraplarile de uğraşamayız. :A3u güzel 
ve mübarek davada kazanıkı:ak zafe
r;miz yoktur, 

Kurb:m paramızı fitre ve zekatımızı 
tayyareye, kızılaya, çocuklcı.rı esirgeme 
kurumuna, veremle boğuşan cemiyet
lere vermek en kestirme ve en doğru 
yoldur. Eğer bugün de gö~ten ayetler 
inseydi, tanrı böyle buyuracaktı. 

Milletler Cemiyetine A 1 
J,aışı vazifelerini manya 

yapmayan a 
üçük devletler Tekaüde sevk€dilen Generalleır 
Meşhur İngiliz siyn~isi Vinston 

Çörçil l\llllctlcı• Ccmtyctl hnkk.ındn 

ynzdığ'ı l>lr ynzısıncln, Cenevre der
neğinin son toplnnhclnn yine sağlam 
çıl•tığını, birçok tlc\'lctlcrin Cemiye
te Jtlmntlnrı Jmlnın<lı~ını teslim c
dct•cklerl l>cltlcnlrkcn İngiltere, 

.Frnnc:n, So\'yctlcr Birliği gibi bU
yük dC\ lctlcı·in l\lillctler CemiyctiııJ 
ınnhafnza knı·nı mda olılnklnrınm 

gUrUldiiğUnU fşıuct ettikten sonra bil 
lınssn eliyor ki: 

lklncl derecedeki devletler ve KU
çük ~1 \'rupn hllltiımetlerJ dlktatörlU 
devletlerin gösterdi~t şiddetten ve 
gaycl~rine erişmek için hazırladık • 
lnrı ııilO.hlarmdan korkuyorlar. nu 
kUçUk devletler, kend!lerlnt koru
m ak hususunda lngilterenln veya 
Fransanın yardımına itimat etme -
yorlnr. Onlar için Rusya bir muam. 
mndır ve kendisini gösterdiği za
man heı iki cihete de hareket edebi
lir. 

KUçUk devletlerin bfr çoğu kendi
lerini tehlikeden kurtarmak için 
Milletler Cemiyetine karşı ellerin~ -
den gelcbnecek yardımları esfrge
mlşlcrdlr. Varlığını eski müttefikle
rine borçlu olan, mUstemlekelerl de 
sadece mllletıerarası hukuk saye
sinde muhafaza olunan Bel~lka 

kalkınış bltnraflıfını llAn ediyor. 
Geniş mUstemlekelerl her an letll! 
tehlikesinde olan Hollanda Habeşts
tnm İtalya tarafından fcthlnl tanı • 
mak için İskandinav devletlerine 
ön ayak olmak isteyor. lstll! arzu
suna kendisini kaptırmış milletlerin 
ne istediklerini unutan şu garip Va,. 
Iera (*) da o siyasete hararetll ta
raftar kestımiştlr. Yugoslavyada ve 
Romanynıia icra kuvvetlerini niha -
yetine kadar kuJlanarak, mnıetıerl
ne naeyonal sosyalfstllğe yaklaşmak 
kararını verdirdiler. 

KilçUk devletler Çekoslovakyayı 

ve Avusturyayı ba~larma geJecek 
her ttırlü fett\kete karşı yalnnı 1>1" -
rakm::ığa miltemayll gHrUnUyortar. 

Avrupa, fsteree kendfslne hUrrlyet 
temin edebilecek, harpten u • 
zaklaşab1locek kadar kuvvetlt ol
duğu halde bu nazik dakikada, na -
ztıık ve faşistliğe boyun lğecek glbl 
duruyor. 

(*) Serl>c.!t trlancla hük(imcti rel
f. 

Çanakkale memleket 
hastanesi bitti 

Çanakkale, (Husust) - İlimiz 
genel kurulu açılarak encümenler 
ayrılmış blitçc incelemelerine baş -
lanmıştır. Bu yıl il bUtcesinin gelfr 
azlığmdan 90 bin Jlra kadar inece
ği ve 936 yılı tahsisatına göre an -
cak 530 bin liralık bir yekünla sa~ 
tana.cağı anlaşılmıştır. 

Memleket hastahanesi yont yapı
lnn ve inşaatı biten binaya naklet • 
mlş buraya da teşklltıtı genişletile
rek tam devre olmak Uzere Muzaffe
riyet okulq · taşınmış ve adı (18 

mart) okulu olarak değiştirilmiştir. 
tıımız lskl\n durumunu incelemek 

Uzore gelen Jsk~n mUfettlşl Seyfi 
Kırkg15z bataklığı ve bölgesini gö
rerek bu bölge Uzerinde yapılacak 

iskl\n işlerini tetldk etmiştir. 

Hepsi tanınmış askerler ve çoğu Kolordu 
Kumandanı ... 

Derlln, 10 (Hu
susi ) - General 
fon Frlcle beraber 
tckaUde se' kedi
len 13 generalin i
simleri neşrolun

muştur. Bunların 

birisi knra ordu
sundandır ve hep
si en aşağı kolor
du kumandanıdır; 
altısı da ha,·a ge. 
neralidir • 

Bu generallerin 
çoğu Almnnyada 
çok tamıımış kim
selerdl r ve tekaüt 
ecllluıelerl bUyUk 
bir hayret uyan
dırnuştır. ve Himmer 

Listede okunan isimler arasında 1 verdiği de söylenmektedir. Bu llst~ 
şunlar da vardır: SlH\hlanmada fen.. nln başında. da. general Friçln is4 
nt işler şctl General fon Llze, ychi vardır. 
tank, zırhlı otomobil mucidi general General Frlçln fikirleriyle birle.,. 
fon ı.utz, silvnrl teşklla.tmda ıslı\- şenler de vardı. Bunlar, iktisadi sa. 
hat ynpmıe olan general Klayst ve, hada doktor ~aht, harici slyasettEf 
Pogrclll, Umum! Harpte Parlsl dö- fon Noyrat ile Almanyanın Roma 'V~ 
ven meşhur "BUyUk Berta., topunu Tokyo sefirleri idi., ~ 
mucldl general Karlevskl. Fon Frlçln rakiplerinden biri, e:":j 

ITl\dfselcrl Daha İyi Anlamak 
lı;ln 

Almanyadakl son hddlselerl şu şe
kilde huldsa. edeblliriz: 

Ordu Başkumandanı General fon 
Frlç ve arkadaşları Roma • Berlln 
ve Berlln - Roma. - Tokyo anlaşmn. 
larmın tntbiktnde itidal gösterllme 
sine Jsteyordn. ÇUnkU ltalyan ordu
su İspanyada ve Habeşlstanda, Ja
pon ordusu da Çinde harbetmekte 

idi. :"' 
Son zamanlarda da Japon, '.Alman 

teznhUratında General Frlç'ln haıta 
olduğu kOrfllUyordu: Bu da, kendl
p.lnin. Alman - Japon dostluğa ta
raftar olmadığını ima etmektedir. 

Buna mukabil General, Almım • 
Rus dostlui;una taraftardı. Eskt 
Moskova - Berlin Rapallo" slyas~ 
Untn terkedllmestne müteessirdt.. 
Moskovada kurşuna dtzllmiş olan. 
Mareşal Tuhnc;cvskl'ntn Genera 
Fricle mUnnsebatta bulunduğu şnp ... 
hesi de vardır. 

Almnnynnm Fransaya karşı hare .. 
keline de General Frlç aleyhtardı. 
7 mnrt 1936 da, Renin işgaline ıır .. 
raz etmişti. 

Dtından başka, 4 senelik lktısa·dı 
pltı.na da muarızdı. 

Diğer taraftan, ordu devlrt işleri
ne karışmak isteyordu. Bu, eski Ho
henzollern'lerln siyaseti idi. 

27 kAnunusantde de, Kay.P.er Vll 
helmln yaş gUnU bu sene orduda bU
yUk bir heyecanla kutlulanmıştır. 

DugUnlerde Derllnde 1lerl sUrUle.n, 
Almanyada krallık kurmak lçln bir 
sUlkaat hazırlandığı şayiası da bura-, 
dan çıkmıştı. Hatta., gizli polis teş. 
kildtr şen ilimlerin Hıtıere, bu sUl
knsU hazırlayanların ve memlekete 
imparator olarnlc Kayzerln oğlunu 
getirmek; isteyenlerin btr ltstcslnl 

vclıl, fon Ribbentroptu. Fon Ribbcn.ı 
trop Roma - Berlln, Roma - Bor 
Un ve Tokyo mlhYerlerlne, Soyve~ 
aleyhtarı siyasete hararetle taraf ~ 
tardı. 1 

lklnclst, G örfngdt. General GlS-ı 
ring 4 scnellk pltmın derhal tatbf• 

1 
lnnt ve Jspnnyada General Frank°" 
yn. yardım edilmesini tsteyordu. 

Gizll teşkiHl.t Ye parttnln askeri 
teşklldtı reisi olan Hlmler de ordu 
nun partiye t.ftbl olması arzusundi 
idi. 

DugnnkU vaziyette, fon Frlc; v.ı 
ark~~aşlen 'Yazlfelenı:de!! eımmlfl 

yerlerine ~uarızlan geUrflmlşttr • f 
lftu('şal Blömberg ne yapıyor? ~ 
~lmany,adn. kendisi hakkında. ~ 

rUltUler koparken mareşal Brnm1 
berg, ftnlyadn, Jrnrıslyle beraber bat 
ayı geçirmektedir ~ 

Evvelce tc3blt ettiği seyahat ptı. 
nma göre seyahat eden Mrıreşai 
Dlomberg, hddtse hakkında kimse .l 
ye bir şey söylememekte, kendls11.• 
le görUşmek isteyenlere, !talyan p~ 
lislerl vnsrtaslyle: 

.. _ Söyleyin ona, demektedir~ 

Hfç kimsenin bent rahatsız etmestnf 
istemiyorum. Rnhat bıraksınlar be-ı 
nl. Burnda hıısust suretle seyahat e-ı 
diyorum. Şnhsi sebepler dolayıslyJe 
istifa etmiş bulunuyorum! Kim olu1't 
sa olsun, kimseye söyleyecek başk\ 
bir şeyim yok!,, 

BELEDiYE iŞLERi 

SUrp A_ op mezarhftı 
Delcdiye SUrpagop mezarlığınııı 

kaldırılmasına. karar vermiş, alAka;:' 
darlara tebligat yapmıştır. On bef 
gün zarfında ·oradaki mezarlıklı\S' • 
knldırılmnzsa belediye tarafındııll 
başka bir yere naklllerlne başlan~ 
cnktır. 

Silrpagop meznrlığmm yeri bir at" 

sa haline getlrllecek, burada sonrıP 
dan bir park yapılacaktır. 

rı 
Eder. Fakat garip değil midir ki $i 

Yed_ilcul~deki deri f abrf/..-oianmn H 
ıahıpleri 2 + f = 8 olduğunu ke§- ii 
f etm~ler. H 

li - Nasılt,, İi 
apr z llelime Bulmacası 

KURUN 
İİ diyeoeksinfz. l:Jah edelim: Büyük ii 
il deri fabrikaları kilÇiik deri fabrika- ~i 
li Zarına tıisbctla çok az vergi veri- i! 
!I yormuş. Yani iki kilçük fabrikanrn g 
;: verdikleri vergi ye"k:ı"mu bunların !i 
il iki misli olan bir fabrikanın vergi- H 
ii 8indcn nihayet il.'i. misli fazla olma- ii 
·.i:_!_::. ·" lazımgelir iken ilç, dört 1nislini Ü 

buluyormuş. Eımım ilzcrinc bilyük i5 
!$ f abrika'ü:ınn 8Cl1ıi7>lcri ytı7;sck ni - H 
g betteJ.i vergiden kurtulmak için :: 
•• müesseselerini birer talıta perde, iE 

=.==:··!·_ vaımt aralık dııvarı ile bölmeğe, bu Si 
ıuretle f abriloolann scıyı1<ırt da ço.. H 
Oalma!Jo bıı.ttlamt§... Evvelce bura- i! 

~İ ilakxı. deri fabrikalarının sayısı 15 ~ 
:; iken §imdi SO tı bulmıt§! !!I 
!5 HASAN KUM<)AYl lj 
Ümımm·1w·mıo;mmaa•1·=-==•:::::::::::Ü 

Yeni buhnacamız 

SOLDAN SACA: 

1 - Memleketimizin büyük bir par
çası, karanlık, 2 - Arkasını hm.kına-

mak, ihsas etmek. 3 - Bir şehrimizin 
ismi, et şişkinliği. 4 - Fransızca oku
mak, bir içk,i, 5 - İsim, vesaire, tatlı 
tJcğil. 6 - Darilfünun emini, Reklam. 
7 - L5kab. 8 - Hayat, ağ<JCın küsü -
(!ü. 9 - Başı boş, aydınlık vasıtası. 

10 - Şöhret, tütüncü. 11 - Bir §ehı;i
mb.:in yeni adı, tir nevi kayık. 

YUKARIDAN AŞAGIY A: 

1 - Darbımesel. 2 - Az bulunur, 
bir ~içek ismi. 3 - Hareket halinde su, 
cem"yet. 4 - Alt, köpek, istirham. 
5 - Ses büyülten alet, Rızanın !On bar 
:ii c.Ksli:. 6 - .ı;;h- cln k<Jpek, aHabcmi .. 
zin iki harfi". 7 - T~are, geçimsizlik. 
8 - AHabemizin iki harfi. 9 - Fran
sızca bir emir, muhtelif bilgili kitap. 
ıo - Bir ıclıir iımi. ne rtlc meıgut.; 

Dünkü bulmacanın halledilmiı ıekli 

1 
2 
s 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
:U. 

1 2 3 4: 5 6 7 8 9 10 11 

KURBANllKABA 
ucl!IALAKADAR 
M.ASAvtS•TA 
BAREM·R-YAK 
AL•N•A•llltKI 
Rl MELLİ L fi 
ANATOLFRANŞ 
.T •• M t L.N.A 
NENEBIAK.AN 
ARENA HA.YA 

lMniRAllLAlN 

11 - Şehir, o hayvanın yuvası, eski
den mürekkeP. kurntmağa yarardı. 

. 
AllONE TARiFESi 

Memleket Memleket 
kmde dışında 

AylılC 95 155 Krt-
5 nylılC 260 425 .. 
6 nylık 475 820 .. 
Yıllık DUO 1600 .. 
Tarifeslnclcn Tinlknn Dirli~i için •)·d• 

otuz kuruş '1üşülür. Posta birliğine gir; 
meycn )"erlere ayda yetmiş beşer kurıl 
ıtlmmedilir. .. 

Abona kaydını blldlrctı mektup ve te 
t ~ti" 

srnf ücretini, ııhonc parasının pos ıı il" 
yn hnnkn ne yollama ücretini idare Jı;t 
dl ilzcrinc nlır .• 

Yenideu 6 abone YllJD .... ,. 6 ~' 
bir.(lcn yn1.ılnnlıırn, mekteplerle k~Y 0 1 

Ja.rına aynca tcnıilôt yapılır. 
Tür/\lyrnln her posta merke:ıln'dl 

KlJRUN'a ahnne yazılır. -~ 
Adrcş '1c~lştirm• QcrcU 25 )curllP."'Jl 



3-KURUN' l"f ŞUBAT- Ig3t 

l,_e_tı_iı: hab~_rl_e_r_i 1 
ılmaz cam 

oförler:n ş1kayeti hakh bulun
muyor; ihtikar yapı~maması 

Fransa denizde italyadan 
geri kalmamak i ·y r 

tetbf r alındı 

Bunun için yeni tahsisat kabul edildi, otuzbeş
bin tonluk iki gemi daha yapılacak 

Otobüslere kınlnın.z cam konulma
sı mecburiyet! karşısında hiç bir oto
büsçünün bu camları takmaması üze. 
rine Belediye daimi encümenince bir 
karar verilmiş, şubat başın.dan itiba
ren her hatta muayyen miktarda oto
hUs plakalarının sökülerek cam ta-

ktlrnası, bunlar geldikten sonra ayni 
sırayı takiben diğer otobüslerin de 
carnıanmn değiştirilmesi hususunda 
nltıncı şube müdiirlüğüne emir veril
l'l'ıişti. 

Jamıştır. Yaralı hastaneye kaldırıl

mış, Ahmet yakalnnmıştıı·. 
Bir amclo başı parçnlanarnk m

<lii - Haydarpaşaya yanaşmış bulu
nan lnglllz bandıralı Adrlp vapurun
dan Karabük fabrikası için tuğla çı
karılırken vapurun \'inci ameleden 
TaşköprUIU otuz yaşında Satılmış'm 
başına isabet etmiş, zavallı amele
nin haşı parçalanarak hemen ölınilş
tUr. Tahl;:lkata Üskildnr müddelnmu
mt muavinlerinden Orhan elkoy
muştur. 

Parls, 10 (A.A.) - Mebusan mec
lisi bahriye encümeni, ittifak ile bir 
tnkrlr kabul etmiştir. Bu takrirde 
cvveln hükfimetin silratle parlAmen
toya bahriye tein yeni ve kuvvetli bir 
ltredi tahsisi için müracaat etmesi ta
lep edilmekte, saniyen müstemle
kelerde yeni Ussu bahrfler tesisi za
ruri olduğu beyan olunmaktadır. 

Bu takririn kabulünden evel Bah
riye .Nazırı Il. Bortrand, ilk toplana
~al{ olan nazırlar meclisinde l 936 
tarihli bahri program kısmından 

müstakil olarak 35 er bin ton hac
mında iki yeni hattıharp gemisinin 
inşaat tezgllhlarına konulması lı'\.n 

mezuni:-""'t talep edeceğini bildirmiş
Ur. 

. OtobüsçUler bu emrin tatbikine ge
çılınesini müteakip altıncı şube mü
cliirlüğiıne, Belediyeye müracaat ede

rek piyasada kırılmaz cam bulunmadı
ğını, bunu satan adamın ihtikfır yap
tığını, bu yüzden kararın geri bırakd
lnasını istemişlerdi. Belediye tatbiki

ne başlanan şeklin tehir edilmeyece -
ğini kendilerine tebliğ etmi§tir. Nite
kim Belediye tarafından yapılan ince
lemede piyasada kırılmaz cam bulun
duğu ve metre murabbaının evveke 
Olduğu gibi yirmi liraya satıldığı. on 
!:!ekiz otobüs camının değiştirildiğini 
te~b!t etmiştir. 

Tekerlek n1fın<1n - Temizlllc amo
lcsinden Mustafnnın sürclüğil çift 
beygirli nrabanın hnyvanları ürk
müş, 1\lustafa tekerlekler altına dö
şerek sol bacağı kırılmıştır. Mustafa 
Beyoğlu hastahanesine kaldırılmış -
tır. 

Nazır, inşaattaki teehhUrlere. bil
hassa "Rlchliv" ve "Jean Dert" ge
milerinin insasında vukua getiriJmlş 
olan teessilrn teessüf etmekte oldu
l';unu beyan etmiş ve bu inşaatın ta
clli zarurt olduğunu hatırlatarak 
aksi takdirde İtalyan tilo-ıunun ye
ni tonajmın 1!142 senesinde Fransız 
filosunun tonajından daha kuv,·etıı 
olacağını ve bu hnlin Fransız donan
masının Akdenizdo yalnız başına zn
bıtn vazifesini görmesine lcarşı bir 
mnnla toşkil edeceğini söylemiştir. 

\l;ı!erılu/c tmnfuell bo:an toplara l:ar~u mu vn:ene 11/ne fopTarTa feminc ralışılıuor-

Dün Belediye mahafilinde yaptığı -
tnız tahkikate göre, otobüsçülerin di
ickJeri haksız görülmel•tedir. Şöyle ki: 

Otobüslere kırılmaz crun takma 
l'l'ıc~buriyeti 931 senesinde tatbik mev
İ.ii~e konulan talimatr.arne ile kon -
muştur. Belediye iki sene evvel tali
rn .. tnamenin bu maddesini tntbika geç 
t\ck istemiş, otobüsçülerle şoförler 
tnüracaat ederek kontenjan, gümriik 
r~ mi, cam yokluğunu sebep e:österc-

-0---

MUTEFERRIK 

Merhum AIJ Ekrnmln 
l<ltapıarı 

l\lülga Darülfunun profesörlerin· 
den kıymetli edib Ali Ekrem Bulnyı
rın eşleri, büyük bir kadirşinaslık 

eseri olarak merhumun çok kıymetli 
kütüphanesinden 250 ciltlik bir kıs
mı Edebiyat l"akültesl kütüphanesine 
hediy(' otmlşle.rdir .. 

\"npıır tnrffcleri dcğ"lştf 
nayrnm dolayıslyle Akay Ye Şir

keti Hnyrlye idareleri kış tıırlfesinl 
d ef,lşll rm işlerdir. 

Du~lindc>n itibaren d~rt gün de
vam etmek üzere her iki idare kı~a 
~~ uzun hrıtlArA. fl~vA hlrı:nlc nosta-

"k miıtead..i.t detalar bu kararın tat- İ 
k.ni gerı bırak tL'"I?lışl<ır'1ır. ,. 

ıar kcrrrııışhırrtır. t 

Tokyo, l O (A.A.) - Japon bahri
yesi namına söz söylemeğe sala.hlyet 
tar olnn Kontr Amiral Mola, Jnpon
~ a hiikfımctinln deniz inşaatı pldnla
rını ifşa etmek hususundaki az
mini yeniden ehemmiyetle kaydet
miş, Japonyanın deniz programını 

neşretmeğe mecbur olmadığını tek
rar ve bu bapta mutH\k hir sUkQt lh
t!yrı.r fldll:me~I lil1nmunda tsrn: eyle
rnıı::ttr .• 

F !rn t iki ay ewel mesele belediye 
imi encümenine havale edilmiş, en-

ıın"'n piyasada kınlmaz cam getirip 
tanın bir kişi olduğunu tahkik et -

tirmiş, otobUs \•e otomobilcilerin ha
l' ,"t<'r1 kırılmaz cam getirebilmeleri i
"in iki aylık mühlet vermiştir. Encü-
1'11<>nin bu kararı gazetelerle ilan edil · 
dif1i gibi nyrıca otobUsçülere de ha
ber verilmlstir. 

. Otobücıçül"r bu resmi Hana rağmen 
1ki aylık mühl~t zarfmdn camlarını 
Q{'.~i tirm<'mişler, belediyenin bu ya
s:ı.:;r Yine geri bırakaca~mı tahmin et
?ıli~lerdir. Yns:ı~ tatbikine başlanıp 
t~ Plaknlnr sökülmeye başlanınca da 
ı>·vasadn cam olmadığı ihtikar yap:l
:1ih ceklinde sikavet ~e müraraatlar 
::l.!;~amıştır. Belediyenin talimatn:ıme 

tnaddesini ansızın tatbik etmeyip iki 
aylık mühlet verişi. sırf otobüsçiileri 
~e otomobil sahinlerinin fazla para 
OcJenıemeleri içindir. 

r Son zamanlarda piyasada Uç tıca
,/'thanenin bu nevi cam sattığı anla • 

0~ll'ııştır; belediye, ayrıca otomobil ve 
b 01'l'ıobil malzemesi acentelerinden 
l' llzr biivük firmalara mUracaat ede · 

1 el{ ellerinde bu nevi camdan stok bu
ttn-ıu~ 

tı '";il takdirde bunların satı~a n.rzı-
s 

1 istemiştir. Ce.m fivatıarının liiznm
ı:;; Yere arttırılmaması için lfür.rmge-
~~:1bir1er ahnmaktadır. 

~ .. 1.,.er taraftan haber aldıipmıza 
rırıı. ""h" ı· · · b d h.ı.~· . -. ır mec ısının ayranı nn son-

da 1 tlk İ"tirnamdıı bu me~ele hakkın
tııı. bir takrir verileC'ek. Bunun ii7eri· 
~İl;ı~~ta"tarbr vazhreti tenvir edici şe-

e izahat vererr>'clerdir 

t>o, tc;,.E -o--
~ 
l\ lkc yara~aına 

lsnı ndık6yde İskele camii müezzini 
al'ı:ı~llln oll;lu 15 yaşında Kadri ile 
l\hll:ı Yaşta Ahmet kavga etmişlerdir. 
tlen et hıcakıa Kadriyi sol böğrün
lah/'nrnıınış, knçmrştır. Yaralı has
llonr ll.e>~ c knldırrlmış, Ahmet biraz 

• a l'nkrı 'mıştır. 
'lh.ır~~<bıyıhn Saraçhane sokağında 1 
ındu b Ahnı<'tıe C'niştest Osman ara- ı 

ll'ırş l\ lr nafaka yilzünden km·ga çık 
' hnıet bı~nkla eniştesini yarn- l 

Cç kl'nl nll<'sl nınf-<'m hıtrıFn• 
Yunan Prensi NlkolAnın vefatı 

mUnasebP.tlylo Bıılkap devletlerinde 
Uç kral ailesi ve resmi makamlar 
matem tutmaktadır. 

Vefat eden Prens Nikolfl. Yunan, 
Romen krnllnrmın ve Yugoı:;lnv kral 
naibinin yakınlnrındandır. Bu mU
nnsebetle, diln mezkOr do,!etlerln 
şehrimizdeki Jconı:;oloslukları yarı 
bayrak çelcmlşlcrdlr. 
iKTiSADi MAH~Ftt OE 

Para Buısasında 
lstanbul borsasmdıı dün birinci 

tertip Türk borcu tnh\'illcrl 19 dan, 
ikinci tertip 'l'ilrk borcu tahvIIJerl 
gene 19 dan muamele görmUş, Ana
dolu demiryolu ile Sh·as \"e Ergani 
tah\•lllerl Uzerlne hiç bir muamele 
olmnm1ş, nslan çimento tahvilleri 
l 3.1 O dnn satılmış, bir İngiliz lira
sına Merkez Bankası tnrafından C30 
kuruş tesblt edJlmlştir. 

Dün ı .. ondrn borsasından İstanbul 
lıorsasına gelen telgrafta bir tngllfz 
lirasının 152. 71 den muam<'le ~lir

düğU, doların 501.22 den, 'T'ürk bor
cunurı rla ~:Hl ıın.tılch~ı bildirilmiştir. 

B s;nbirliği 
b:ılosu 

Varın alişrnı MRksim 
sa~oıılarında 

\rpr i 1 pf•ek 
Türkiye Basm Birliği İstanbul ku

rumunun balosu :rnrııı alc: .. e nı saat 
ondan itibaren Malrsim salonlarında 
\'erilecektlr. 

Balonun ınülrnınmoliyetini tE'ınln 

için Maksim ,.o nnrdonbnrın en fyi 
numnralarmdnn h~.şka şehir tiyatro-
su artistlerinden bir heyet bu geceye 
mnhsus stirprlzler yapncaktır. Şehri
mizde büyük bir muvaffaluyet kazan 
mış olan GrC'gu,·ı r grubu sırf bu ba
lo lı~in için hn:r.ırlıı.nmış hnzı numa
ralar gHsterel'ek ve Ambnsndörde 

1 çok beğenilen S. Atilla rövU heyeti 
de u fnk eglenceler tertip edecektir. 
nu suretle gnzC'teC'llcr vP. flavr>tlBerl 
hoşça vo neşeli l>ir gece geı;irecek
lerdlr. 

--------·-·--------
Kaza mı, 

c"nayet nıi 
Dlin Fatihte Haydar caddesinde 

hlr evin bodrumundaki kuyusunda 
10 yaşlarında bir ~ocuk cesedi bu
lunmuştur. 

Yapılan tnhldlrnt neticesinde bu
nun komşu eYdeki 10 ynşlarında 

Mevıut oldu~u anlaşılmıştır. Me,•lüt 
l O gllndenberl knybolmuş bulunu
yordıı. Hl\dlseyo vaziyet Jçin müddei 
umuınlllk cesedin bodrum kuyusun
da bulunmnsını, ve ı;ocuğun bodru
ma oyn:ımnk üzere giremiyeceğlnl 

gözönüne alarak, bunun bir cinayet 
eseri olmasından şüphe etmektedir. 

Ceset adliye doktoru Salih Hn~lın 
tarafından muayene edilmiş, \"e Sa
lih Jlnşim'in göstP.rdiğl lüzum Ozerl
ne morga kaldırılmıştır. 

Oenizbank 
Bayrıun ertesi Anka· 

rnda bir tophıntı 
yapılacak 

Bayram ertesi Ankarnda Deniz
bank idare meclisinin toplanması 
tnka.rrUr etmiştir. Bu mUnasebctlc 
icap eden bütün hazırlıklar ynptlmış
tır. 

Öğrendiğimize göre, toplantıda 
Denizunnk için şimdiye kadar yapıl
mış biltiln tetkikler gözden geçirile
cek, ve h:ı:rrl: :ı:: •ı • le. !:ı derhal tat
bikatına gC'çilmek Uzero kararlar n
lınac:ıktır. 

Diln lş Bnnknsında kenıilslni ziya
ret eden bir muharrlrlmize Bay Yu
ı;uf Zlyn Önlş kısa<'a şunları si)yle
mlştlr: 

"- Denlbhnnk'a alt tetkiklorlmin 
hemen hepsi sona ermiştir. Bundan 
sonra hazırladığımız projelerini tat
bikatına geçere~lz. 

Yalnız bunların tatbilrntına geç-
1\lezclen evci idare meclisinde bir de
fa daha tetkik edilmesini lüzumlu 
gördUlt. Jşto hu maksatla idare mec
lisi toplanacaktır. Ankaradnn dönü
şüme size bu iş hakkında daha faz
la maHimnt verebileceğimi sanırım." 

Günün Filmi 

Zengin olmak yolu 
Amerllrnda mallarını maliyet fi- J 

yatına satarak zengin olan mağaza· 
lar varmış. Bunların zenglnli{;'i milş
terilorin gönlillerinden kopan kilelik 
hediyelerden toplamyormuş .•• 

lunmaz, derler; fakat her t'lırOten 

duman mutlAka ateş nldmeti olma.. 
yor, hazan elektrik fenerine deıa.ıet 
ediyor. Ancnk netice ikisinde de bil' 
çıkıyor! 

Bu bir hfkflyedlr. Fakat hikAyenln 
istinat ettıı;.; mantık biç te yanlış de· 
ğlJ. Zira büyük şehirlerde maliyet fi
yatına zammedilecek az bir kdr, 
milştcrl çok olursa, bir mağaza sahi
bini yalnız zengin değil, milyoner 
bile cdeblllr. 

Dlr dikkntsizllğin ceznsı 

?~ısır Kralı ekseriyeti Yefdlst olan 
pr.rU\mcntoyu feshetti. Bu feshi mu
cip oJan sebep Ve:d partistndcn olan 
127 mebusun pnrllımcnto binasında 
gecele~ in gizlice toplanınnlıırı imiş. 
HUkfimet toplantıyı haber almış. 

Toplanan mebusların <'C'plerinue ro
''eln~r bulunduğmıu anlamış. Bir lh
tiH\1 t<'hli k<'si bulunduğuna hU'k me
dorC"k dcırhııl genç Kral F'aruk'a 
fcsh irnll,.sl l_'ılrnrtmış .. 

nu hfı.<llseden gazetelere bahse
den \'erd pnı·tlsl lldC'ri NnhnR Paşa 
~ilfı.lı meselesine tC'mas edince: 

- l\Jobusiardan bnzılarmın ceple
rinde <'lektrlk fenerleri vardı. Bu fe
nerlerd<'n hlrl biraz hUyilkçe imiş. 
Mebusun Plblsesl altında bir rovel
,·er gibi g-bıilnilyormuş. Silfth C:enl
Ien şc>y ı,..tf' hudur!" 

Der•ıl . 
At c: n1mn)•an yerele duman bu-

Bir günde dört senelik iş 

Belediye reisi lstanbul belediye 
meclisine mezbaha resmi hakkında 
bir teklifte bulunmuştur. Bu teklife 
göro (1) Marttan itibaren diri o1a
rak ayakta tartılacak hayvanlardan 
kilo bnşma ytız para resim alınacak. 

K~ıı.llmfş olarak gelen hayavıınların 
resmi kilo başımı beş kuruştu:. Bas
kül Ue tartılmasına fmkAn olmayan 
bayvnnlnrdnn da et resmi gene beş 
kuruş alınacaktır. Bu tekllf meclis
te kabul edildiği surette etin fiyatı 
kilo başına dört kuruş ucuzlayacnk
mtş. 

Du habere memnun olduk. Et res
minin şimdiye kndar olduğu gibi 
hayvan başına değil, kilo başına alı

nacağına da ayrıca sevindik. Yalnız 

hayvan tartmak için Uç, dört sene ev
vel getirllmfş olnn ve bozuk olduğ"u 
söylenen bnskUllerln bu kadar za-
man içinde dUzeltllmeslne lmkdn bu
lunamamıştı. Acaba bu defa hangi 
mahir ustanın eli ile ve bu kadar su

rat ile tnmlr edildi diye dilşündilk. 
Bu sualin ce\·abını kendi kendim.ize 
bulamadık. 

H • •• 

Kar tipisi 
Karadenizde . şiddetle 

devanı ediyor 
Evv~ki gün yağmağa ba5lıyan ka·} 

dolayısıle çıkan soi;;ruk dün kısmen kırıl
mıştır. Fakat Karadenizdeki fırtına ve 
kar tipisi bütün şiddetile devam etmek 
tedir. 

Bu boradan yolda bulunan bir çok 
vapurlar büyük tehlikeler atlatmış, bir 
kısmı yollarına dernm etmekte ısrar et
miş ise de bir kısmı en yakın limanlara 
sığınmışlardır. 

AkSU VAPURU ]{ARAYA OTURDU 

DUn Karadenizdcn deniz yollarına ve 
deniz ticareti rnüdürlfi&rfuıe gönderilen 
bir telgraf ta vaziyet bildirilmekte ve Ak 

su vapurunun kar tipisi dolayısile Si
nop civannda lnceburnu yakınında 

Patyos mcvkiinde karaya oturduğu bil
dirilmiştir. Vapur, içindeki yolucuyu 
kurtarmak için bir hayli çab3latnış. bir 

kaç saat bu bocalamadan sonra kendini 
kurtarmış ve Sinobun 8 mil uz:ı~nda 
Ak limana iltica etmiştir. Yolcular bu 
hfıdiseden sağ salim kurtulmuş. yalnız 1 
vapur ehemmiyetli bir yara almıştır. ı 

Yolcular o civardan ilk geçen ve ls-

tanbula gelen Karadeniz vapuruna ak
tarma edilmişlerdir. Istanbuldan da Cum 
huriyet \'apuru aynca gönderilmiştir. 
Bu vapur Karadenizden yolcuları ala
rak yollanna gotürec.ektir. 

Bir ihtiyati tedbir olmak üzere de 
Türk gemi kurtarma §irketinin Hora 
tahlisiye gcmısi gönderilmi5tir. Hora 
tahlisiye gemisi, Aksu v· .. purunu bera
berinde Istanbula getirecektir. 

BlR KAYIK BATTI 
Sadık reisin idaresinde bulunan Pa

zar motörü Beylmza. giderken Istinye 
önünde Rizeli K~mın kömtir kayığını 
motöre bağlamak istemiş, bu sırada ka
yık devrilerek batmıştır. J<azımla diğer 
iki kişi kurtarılmıştır. 

RASATHANENiN RAPORU 
Rasathaneden aldığımız ma!Cimata g6-

re. dün Trakya ve Ege mmtakalan ile 
garp mmtakasında hava bulutlu, diğer 
mıntıkalarda kapalı ve yer yer karlı geç 
miştir 

lc;tanbulda ise dün hava bulutlu geç
miş, rüzgar mütehavvil istikamette ve 
saniyede '-6 metre silratJe eşmwu. 
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Yazan: 

Perenç Körmendi 

Çeviren: 

Vahdet Gfiltekin 

nu -

Ondan sonra onlnrla hep karışık, in
mna korku veren, yerinde durdura.
mayan Beylerdi. Çocuğun ~ittiğl ba
z.ı Sözler, gördüğü bazı sah.neler daha 
sonraları ba.z.:ı.n ıilynsına girmiş kor
kutmuş, yahut zıhnini kı:ı.rıştınnış, o
na tahammül edilmez bir bUzUn veya 
sonsuz b!r sevinç vermiştir. 

Piyes devam ediyor. Şarkılar, ka.r
ı;ılıklı konuşmnlar, çalgı, hnrekct, sev
meler ok a.mala.r, kavgnlnr kalabalık 
dolu, çok aydınlık bUyUk bir salonda 
karma knnşıl: birlbiri arkasından ge
lip gfdJyor. Sonra küçük bir oda; için
deki kUc;Uk bir sehpanın Uzerlnde 
yalnız kUı;Uk bir kırmızı Ul.mba var. 
Sonra yine şnrkı, yeni bir sükut dev
resi, annesi ile bab:ısı tekrar konuşu
yorlar. Sonra yllıe tekrar çalgı çalı -
yarlar; yine Jullska, hep o Juliska ve 
nihayet, Balatonda ayın on dördünde 
etrn.f ın aydmlc.ndığı gibi gilmilşlil bir 
mavi rşık nrasmda, eşkiya Julfskayı 
kollarının arasına alıyor, çocuk gibi 
kaldırıyor ve, kızın o sarı san uzun 
saçları aşağı doğru dölrlllilrken onu 
aldığı gibi kaçırıyor. Bu sırada perde 
iniyor, orkestrn yüksek perdeden bir 
~eyler çalıyor. Ahnli bir nlkış kopa
rıyor ve kulakları sağır erdecesine ba
ğırryo"'. Bu gUriiltü arasında Paularun 
ağzından bill11r bir çizgi halin -
de cıkan ince çığlığı bı.b:ı.siyle anne -
sinden başka kimse duymayor, o yük
sek sandalyesinden iki büklüm iğile
rek nasıl n.,ağıyn atladıJmı, kapıya 
doğnı nasıl koşup kapının tokmağı 

yerindeki topuzu nasıl ynkalr..dığıru 

ve ne tarnfa çevirccetınJ bilmeyerek 
kapıyı ağlayarak, bağırarak nasıl sars 
tı~mı dn ba.ba.sı ile annesinden ba.s
bı ktm$e görnı~tştt 
Babası ile annesi: 
- A ! Paula' Ne yapıyorsun! diyor

lardı. Bak hele! J{oskoca çocuksun, 
ahalinin önünde böyle nğlnnır mı hiç! 
Bak herke~ buraya bnkıyor ! Oynanan
hır r-ahi değildi ki, hepsi uydurma idi 
onlann! 

- Yalnn! Yalan! Juliskayr nldı gö
türdü~ bir da.h L göromiyer.eğim onu! 

- Yet<>r nrtık, Paula! Nedir bu ha
lin! H!ıdi artık, sus bakayım. Seni 
bunun için mi getirdik tiyatroya? 

- A!dı götUr<lU kızı, öldürecek? 

- Aınn oğlum, sahnede oynnnan!n-
rm hepsi yalancıktan.dır, diyoruz sa
na. 

- ÖldUrecek km, ben de bir daha .. 
- Susacak mısın, yoksa dayak yer 

rnJsin ?! 
- Allah aşkına yapma, Laszlo! 
- Sen kansına bakayım seni 
- Juliska! Öldürmesinler Juliska.. 

yı! 

- Susacak mıam yunn.1rrakl 
- Deli mi oldun, yoksa? Bak nasıl 

kendinden geçmiş! Aman Allahrm! 
Ha.c;ta olo.crk! Getirmez olaydım kcı:ke 
tiyatroya! Sende de kabahat v.ır yn, 
mr.de·n bilmiyoıdum ne plyes oynadı
ğını .•• 

- Hadi sus gidelim. 
- Ama. J..aszlo ... 
- Yeter n.rtık dedim ya! 
- Bak samı ben nnlnt:ıyım yav -

rum ... 
- Yahn! Kızı aldı götUrdU. öldiire

oc'd 
- Ama yavrum. nklıru btı.Fına nl 

biraz. BUUln bu olup bitenler sahnede 
o!du. DUşUn blr kere ... 

- Ynlnn! Kızı aldı götllrdU. öldü
recek! 

Bu'ldnn sonra nr olmuştu., Bilmi -
yordu. Ann,,.si ile b:ibast tiyatronun 
dar bı.r sokn~a rtkı.n kapısında du
ruvorlar. Paula baharının kucnğmdn 
tirtir titrcyor: gözl"rl ya içi :'le, yU
zU şimti!'ı, krpl·ırmızı olmuş, soıuk so
lu ~"'tl nefeı. ıılıyor. Tivl-1tro<l:ın rık-ınfa
rıı onlara b:ıkıvorlar. Scınra. bı~mda 
tUylU ·iyah şapka. boynunda kürk. 
koyu ?'('nk eıb "lİ ~·r P."'n" kadrn rıkı
vor. Y nıncirı. d kovu reııl r "rd ü'J 
gen" b'r M"''!"l'l vı.r. Annesi o ltadrna 
doğru gfd'vor, konu uyor; adam şap- i 

kasIDJ çıkarıyor; kadın heyecandan 
kendini tutamayor, bir çığlık atıyor. 

Paulanm annesi bir şey söyleyince 
kadın gWUmseyor, sonra memnun o
larak yuk.sek sesle gülüyor. Niha.yet 
babasının yanma gelıyor ve, Julinka
nm sesi ile: 

- Bak bana, yavrum, diyor, Beni 
kimse nl.p kaçırmadı, kimse öldUnne
di. Sahnede o!a.nlnr hep yalancıktan 
şeylerdir. Ben bir kadm nktorum, bi
lıyor musun? BüyU de anlarsın. Fakat 
şimdi de bUyilk bir çocuhun sen, öy
le ağlamak, anneni babam Uzmek yıı
kL~maz sana. 

Ses Juliskanm sesi 1 
Paula. hayretle: 
- Kim bu? diye soruyor. 
Babası, gillfim.seyerek kadın aktara 

doğru bir bakarak: 
- Tanımadın mı, diyor, Juliska 

işte! 

Paula, içinden: "- Jullska mı imiş 
bu? diyor. Yalan söyleyorlar.,, 

- Yalan! diyor. Juliska köylü kıya
fM:inde idi, snçlan sarı fdL.. 

Genç kadın yine o Juliskanm sesi i
le gülüyor: 

- Yavrucuğum. diyor, benim baş
ka elbisem olma.~ mı? Ben o köylü 
elbisesini yalnız sahnede giyerim ... 
Annenin de tabii b~k clbisc.c;t var
d1r, değii mi ya? 

Pau!a: ··- Öyle ya, diye d~üyor, 
annemin de türlU tUrlü elbisesi var ... 
Juliska yalan söylemez bana elbette.,, 
Fakat yine inadında inat: 

- Hayır, diyor, Juliskayı aldı bir 
adam götürdü .... 

O zaman kadın daha yüksek bir 
kahkaha atıyor ve: 

- Bcrckl'tversin takmn saç takma
dnn, c'!iyor. Gözünle gör de lna nbarl, 

Bunları söyleyerek hemen şapkasını 
çıkardı, eliyle çocuğun gözüönünde o 
uzun sarı sa<'lo.nnı c;özclü... Haldkiğ 
Juliskanın hakikiğ saçları idi bunhr .. 
A! evet, hn.kikaten o Juliska i~te hu 
kadın. Hele ses .... 

Kadm: 
-İnandın mı nrtı'k? diye soTdu. 

Paula, kadının o uzun saclnrma ba
karken. mUphr>m bir ı:ıckilde: 

- Evet. .. diye kekeledi. 
- Madem inandın, hadi aği~ma 

artık; gül bakayım! 

Parmağı ile de çocuğun çenesine 
dokundu. Çocuk, sükfinet bulmuş ve 
memnun bir halde, güldü ve baqasının 
kucnğındnn o kUçücUk kollarını uzat. 
tr. Halinde öyle masum bir teslimiyeti 
vard.1 ki, kadın, gUlUm~di, fn.kat şim
di bambaşka, garip bir tavırla güllim
sem\ıştt. çocuğun alnından öptü ve 
kendisini de yanaklarından öptürdü. 
Sonra, tekrar güll\mseyerek, başını 

ı:oeuğıın kollan arasından çekti ve: 
- lste artık banşbk! dedi. 
Sonra biraz tahaf tahnf etrafına 

b::ı.ltmdı. Oocu~n babası ile annesi de 
g-ülUvorlardı. fnkn+ onların zornki gii
lümsedlklel't belli idi. Etraftan gören-

ler de dunnuı:;:lar gülUyorlardı. Hep- ' 
sinden fazla da ~ne lradınm yanın -
daki o adam gillüyordu. 

(Arkası t'QT) 

Yeni f aylnlPr 
Ankara, 9 (Telefonla) - Mahalli i

dareler umum müdürlüğü şube müdür 
muıwinliğ ne Hilmi Dağcı. şube müı:lür 
lül::lerine de Hilmi Yurdakul ile Baha
eddin Koldaş tayin edilmişlerdir . 

A('tk butunan Sinop defterdarlığına 
Bi~11öl dcftcrdan Hikmet Koç tay·n e

dilmiştir. 

tzmir po"!ta müdürü Naim GUleç 

K-ıyseri müdürlüP,üne, P. T. T. umum 
müdürlük muameliit müdürü Tevfik 
Dinc"l de h:mir miidürlüğüne tayin e
dilmiıtir. 

f{~ 1Rl'Na aluınP o/u
zuz ue abone edinin 

Beş mi yonlu 
u·s i a 

Bii9 Vanyalı nasıl iazln 
emval araz almış 
!zmır, 10 (Hususi) - Maliye Ve

kfiletine yapılan bir ihbarda Yanyalı 
bir mübadilin memleketinde gayet az 
mal bıraktığı halde bir iki milyon al
tın liralık mal bıraktığına dair tefviz 
C\Takı hazırlattığı ve bu C\Takla muh
telif yerlerde beş milyon liralık em -
val ve arazi aldığı bildirilmiştir. 

Bu işte bazı memurlar da beş mil
yonluk sUiistimalle alakalı görülmek
tedir. Maliye Vekaleti Yanyalıya ve
rilen malların tesbit evrakının tetkik 
edilme:...inl lzmir defterdarlığına em
retmiştir. 

( Yeni Neşriyat 

ekis rrden 
... yeler • 

1 
BüyUk lnglllz P.dlbl Vllyam Şeks

plrln belll başlı piyeslerinin mevzu
ları tnglltz ı'!t u harrlrlerlnden Meri 
ve Çarla Lcmp tarafından blkfıye 

şekllnde kaleme alınmış ve bu eser 
lnglllz ve Amerikan fikir ve irfan a.
Jcminde bUyilk bir aldka ile karşı

lanmıştı; Şeksplr gibi bc::ynelmllel 
şöhretli bUyilk bir muharririn eser
lerini Türk kıırllerfne tanrtmaktakf 
bUyUk fayda ve 1Uzumu naznrt dik
kate nlnn değerli muharrir arknda
ştmtz Nurettin Artam, Mert ve Çarls 
l.1omp'tn eserini pek temiz bir ifade 
'\'e bllyilk bir dikkatle tUrkçeye çevir
miş. bu eser gecen sene Ulus arlrn
dnşımrnda tefrika suretiyle neşredil
mişti: Nurc>tttn Artnmın mtzel t<'rcU
mcsl son gUnlcrde kitap halinde bas
tırılıp cıkarılmıştır. Zarif bfr kapalt 
içinde vo temiz bir şekilde hnzırlan
m1ş olan eser, bUtün lise ve Unlversl
te talebesi ve umumiyetle edebiyat 
knrllerl için chcmmlyetl blr kazanç
tır: tnvı;lyA ederiz. 

Uyan ıs 

1 

Resimli Uyanış "Scrvetllilnnn" 
mecmun.sının son sayısı son aylarda 
lstnnbula gelen artistlerin resimle
ri, Prof. Alcil Mubtnrın bir portresi 
\'C clnha başka zengin resimlerle bir
likte tntlşnr otll. Bu sayıda Ahmet 
1hsan Tokgöz. İbrahim Hoyi, Gnvsl 
Hnllt Ozansoy, Enis I3ül~nt Yedek, 
!{erime Nndlr, Munzzcz Kaptnnoğlu, 
Yaşar Sihny, Hulusi Dosdoğru, Bur
han Arpad, A. remal Meram tarrı

fmclan ynzılmış yazılar. Rnblndra
nnt Tn.gordan çevrilen "Bahçcvan" 
tcfril:ası bulunuyor. Ahmet İhsan 

Tokgöz makalesinde Prof Akil Muh 1 
tara alt hat1ralnr naklediliyor. Enis 
Bülent Yedek, Yücel mecmuasına bir 
coYap veriyor. Ayrıca. Haftanın için
den htıcliseler sayfnst, sinema, resim
li aktUa.llte v.s ..• 

l - Dilnyanm en meşhur Polis Hafiyesi 

' in 

En meraklı, heyecanlı mUclhiş marecasını görmcğe hllZll'lnıım.ız. 

2 - Dikkat! Son havadis! Ekspres gazetesinin çok heyecanlı bir ha.
bi'ıı SHERLOCK HOLMES'in pek meraklı macerası: 

3 - ijERRY KÖŞKÜNDE NELER OLUYOR? 
4 - LOMBARD MüZAYEDE SALONUNDA HEYEC~'IT..I BlR 

BASKIN. 
5 - ZABIT.Al\TJN Bt.tYüK BiR MUV AFF AKIYEm. 
6 - EVRAKI NAKDlYE..l'ttN SAHTELlGl MEYDANA ÇIKARILI

YOlt. 
7 - SON HABER (SHERLOCK HOLMES) TEVKİF EDlLDl l\lİ· 

ÇIN? 
8 - Rrıman meraklılan ne kndar çok cinai ve meraklı roman okum.UŞ 

olsunlar hiç bir zaman SHERLOCK HOI MES'in meşhur maceralarını u
nu tu.mazlar. 

9 - Senelerden beri Dünyıı.nm efldl.n umumlyeslni meşgul eden meş· 
hur Ingiliz hafiyesi SHERLOCK HOLMES Şehrimize geldi. 

SHERLOCK HOLMES! meraklı heyecanlı bUyUk film yıldızları: 

HANS ALBEH.S, HE!NZ ROHMANN, MAlılELUlSE CLAUD1US, 
HANS1 KNOTECK. -

er 
Türkçe şarkılı, sözlü, nefis şark filmı 

Bugün saa t matinesinden itibaren 

•• 

-
' a 

MUnasebetl!e BUyUk SUrprlzler 
Yeni ve zengin progrnm 

tarnfınd:ın yeni danslar ve yeni tarlalar. Aync:a: 

MUALLA arkadaşları 

er 
Tino Roosi'nin Zaferi 

ar var 
Pertev Çocul: Pudram: şimdiye kadar lılçblr benzeri tarafma.ın tak. 

lid edilememiştir. Bu pudranın, en bUyUk meziyeti bilhassa çocuk clld

leri için hazırlannııa olmruu ve terki bındc tahriş edici hıçblr madde bu. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudiln Utf.. 

vnlnrında ve koltuk altlarının pı§iklerınc karuı bundan daha müessir bir 

pudra henüz keşfedilmem1ştir. 

ONU DlGER ADI (TALK PUDRA) lan Ue karıştırmaymız. 

Sin s nda 
tn.rnf'm<lnn hnrllrnltldo bir mrette 
yarn.tılnn Pcnoııln en güzel tilıni., 

r'rograma ilave olarak istanbul Senfonisi I ....... 
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BugUn AY Sinemasında 

3 Uncu ve en milkemmel TORKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI film o~ 

AB 
LAR 

Sinema harikasını takdim ediyor 

:::: :m Z<-:ıgin mizanseni, eğlenceli mevzuu komik ve gurunçlil sahneleriyle LOREL HARDl'nin en lfomlli 
i!~ filmlerini İl"' unutturı:ı.caktır. Tekrar tekrar görmek isteyeceğiniz bir filmdir. 
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GAZETECi 
J\!Q. 34 YAZAN: Turan Aziz Beler 
Bolivudun arka.cıında fevk&l!lde gU

t.el .. ınrüt gibi yeşil bir sıra dağlar 
\>ardır. Yıldızların elrnerisi bu dağla
rın ebedi bahar manzarası arasında 
bir kartal gıbi yaşamaktadırlar. 

Yıldızlarla stUdyo haricinde ve ken 
dilcrinı tarumaksızm temas etmek pek 
lllli.şkUidür. Fvin kapısında bekleyi
tı[z nafile. Zili çalınız yjne nafile. Her 
Yıldızın kendisine mahsus basması 
"ardır. Bunu söylemezseniz hizmetçi 
Sizi bahçeye bile almaz; zaten elek• -
trik düğmesine basmanız bile sizin 
Yabancı oldu ;unnzu gösterir ve kim
Se si?.e kapıyı açmaz. 

Yıldız!arla tanıNnnk yolunda ilk 
nii~lerde ne kadar sıkıntı çeh'iiğimi 
~n bilirim. Bu merak yüzünden ba
na bırçok latifeler de ynpbhr. Bir -
&'Un benı bir eve davet E'ttilcr ve Mar
len Ditrih'in buraya geleceğini; beni 
kendisine prezante ed!!cek.erini söy~e
diler. Artık heyecan ic:inde bekliyor
dıun. Kapı çnlındı ve l\"arlen Ditrihi..1 
Sesi i~i tildi. 

- Hnllo Everbody Good Evening 
Siti beklettim nma kusura bakmayın. 
l{ızımla biraz f zla me~l oldum. 

Yıldı:ı;ı bir an evvel görmek için ka
J>rva doğru fırlaını!;tım. Bir de ne 
tört:!yim iskemle tiz.erine konulmuı;ı 
bir g"ramaFon. Ses pUi.ktan geliyor
bıuş, Th>rimlP nk.y etmek iç;n bu oyu
l\n Vapmrşlnr. Vakıa sonrn ben de on
larö::ın fn•ikam aldrm ne fsc. 

Al?.TTSTT .. ERT,E TANIŞTYORUM 
J;'aırn.t çok ":aman geçmeden talihim 

barı.1 yn.rdnn etti. Bir gün de yıldız
ların birrokları il<> tnmmn'lk frrsntmı 
bu1dum. Bun'i da TürkUiğüm sebep 
blo11. Ynşnsrn Türkliılt. B:ı.knıtz nasıl: 
Ft<'ıivndch Sunset bulvanndaki 6250 

'1nuı da '.1'.caret Odası vardır. Bu· 
~ı b:tti1n yabrınrılr.nı istedikleri 
~'l'fımıtı verir ve şehirde kaldıkları 
bılld letre kendilerine yardmı eder. 
'tos Ancc-loc:ıın ~hrc>mJni bana bura
l'ı ziy:ıret ctm 1: jc~imi söylemişti. Ren 
t!aırna ornyn ~ldPr mnlCtmnt alrrdmı. 
'tteıs Mi~ter Bus1ı ile ta Hqmrntım. Bir 
tUn vbw bir fc; irin kenrH~inc.müraca
lt ettl~im z..ıM'l.D bn.n:ı Holivudda her 
~11 e-Unti vcrilPn "lurl;lnr,, zivafetin-

e 'rLlrkfye hakkında bir nutuk sövle
~"hli~i~I tel·lif etU Bu kırklar Ho· 
h.ıırlun en 7.l'ngin a.d:ımlandrr. Mem
~ıınıwtlc bu nrzuv'U yerine getirmeğe 
ntır b•ıl•ın<lu;;.ıınm sövledim. Zivaf et 

~Ul'ij oraya ,ı:ittim ve memleketim 
<ı.kbnda haZirladığmı kısa bir nutku 

l\nlntt-ım. 
"temeltt!''l'l sonra birrok kimse,er ba

lla ,_ 
tı r.nrtıannı vererek evlerine davet 

~ 1'er. AmC'riknda hrrho.nm bir fey. 
ottaı· aa 1.elik h!\dis olursa herkes cakn 
~ btıak için o fC>vlcnlMeliP,i kendisine 
lr aı etnıek ister. Bunlar nrn.cım.da yaş
\._bir banger vardı. Beni davet eder • 
""n: 
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1stanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatroları 

DIRAM: 
BAYRAM GÜNLERİ
NE MAHSUS MATi
NELER: 12 - 2 - 938 
Cumartesi nkşnmı snnl 
28,30 da. Gilndüz snııt 

15,30 dn; la • J • 938 p:ızar akşamı llnat 
20,30 da. GOndQz snnt 15,30 do; 14 - 2 - 938 
paznrtcı1I akşamı saat 20,30 da. Gündüz 
saat 15,30 dn: (SÜRTÜK) 3 perde. Ynznn: 

Mahmul YesarL 
KOMEDİ: 

12 - 2 - D38 CumartesI snntı nl<şamı snat 
20,30 da, gündüz sa:ıt 15,30 dn; 13 - 2 - 038 
Poınr silnQ nkşomı snnt 20,30 da, gündüz 
saat 15,30 dn; 14 - 2 • 938 Pnuırtesl gilnü 
nltşnmı sn:ıt 20,30 da, g{lndliz saat 15,SO da: 
<SOZON KISASI) komedi 4 perde. Ynznn: 
'on Schenthnn. Türkçesi S. Moray. 

EJlTU{;RUL SAOt 
TEK TİYATROSU 

Pnınrtcsl: (Kadıköy. 

Süreyya). Salı: (Bn
kırköy). Carşnmba: 
(Üsküdar) sfncmnln
rında: (Cehennem) 

Piyes 3 perde 
AlTJcn 1 perde vodvfl 

ERTI cnn. SADI TEK TİYATROSU 
Pnıortesl: (J\ndıkliy -
Süreyya). S:ılı: (Bn
kırkôv). Cıırşambıı: 

(Üsküdar) sinemala
nnda: (Cehennem) 

Piyes 3 perde 
Ayrıca ı perde vodvil 

M"lli k .. arı 
Bu Pazar lstanbul, lzmir, An

karada başlayacak 
Millt küme mllsaba.knlarmm bu se

neki ilk karşılaşmaları memleketimi· 
zin Uç ~ehzinde de bu pazar gilııil baş
layacaktır. 

Ankarada: Muhafız.:,<>ilcil ile Har
biye, İzntlrde; Üçok ile Alsancnk çar. 
pışırken Şfmrinıizde de Galatasaray -
Beşiktaş, GUneş - Fener müsabakala
n yapılacaktır. 

Bu dört klübUmilziln ruuralıl1Bsları 
dUn öğleden sonra federasyon reisi -
nin başkanlığı altında toplanmrı;lnr ve 
saha feleriyle ha.kem meselesini görüş
mu.,ıerdlr. 

Pazar gUnkU son maçı yapacak o. 
lan Fcnerbahçe - GUneş karşıl~cmıası 
için Adnan Alını hakem olarak inti
hap olunmuştur • 

Saat ikide başlayacak olan bu ilk 
mfl.sabakada Galatasaray ve Bcşiktı:ış 
takmılc.n maçında hakemliğin kimin 
tarafından ynpılacağı henüz rnalnm 
değildir. 

BugUnkU. toplantıda. murnhhMlar 
bir tür1U anlaşamadıkları fçin hnkemi 
federasyon rclsi bizzat tayin edecek
tir. 

Milli futbol 
takımımız 

Romen, Yunan, Yu
goslavlarla maç 

npacak 
T-ürkiye fudb>l federasyonu komşu 

milletlerin f cdaruyonuna mUracoot e
derek Millt takımmuzııı önümüzdeki 
haziran ayı için::!e Rumen, Yunan ve 
Yugoslav milU fJdbol ekipleri ile ç.ı~ 
prşması için bir teklif y~pmı~ ve mü
racaat kabul edilmiştir. 
Hazırlanan proğramD göre ilk maç 

12 haziranda Yugoslavya ile ikinci maç 
19 haziranda Romanya ile üçüncü maç 
da 26 haziranda Yun~istan ile yapıla 
cak ve bu ~rşıl.:ışmalar Ankarada icra 
cı1ilecektir. 

--<>-
Gayri federelerden 

Pera takımı Aııllaraya 
gidiyor 

Ankaradan bildirildiğine göre. şehri
mizin gayri federe takxmlanmn en 
kuvvetlilerindcn olan Pera takınu bay 
rnmda Demırçankaya ve Güneşle iki 
maç yapmak üzere Ankaraya gidecek
tir. 

Ma~lar cumartesi ve pazar gilnleri 
şehir stadında oynnnc:.caktır. 

-o-

Güreş teşvik miisaba
kalaı ı geı i bıı akıldı 

T. K..S. htanbulbölgesi gül"ef ajnnlı 
ğmdn: 

l - 13-2-938 gününde başliyacak o
lan gilreş te§vik müs:ıb<ıkalan bayram 
dolayısiyle 20. 2. 938 tarihine bırakıl
mıştır. 

2 - Müsabakalar 20. ve 27. 2. 938 
6 ve 13. 3. 938 pnzar günleri olm;ık ü
zere dört gün devam edecektir. 

lncnğmdan sayın aza.nm o gUn klül>e 
gelmeleri ehemmiyetle rica olunur. 

Anadolu yalcası Atlıspor kliıbü re.. 
isliğinden: 

11-2-938 cuma günU sant 14 de 
Kurban bayramı kutlulana.cağmdan 
nrzıı eden arkada§larm gelmesi rica 
olunur. 

BarıtgUcU l(ızı'toprak 
kar-şıtaşıyor 

Kadıköy Halkevt, Kızıltopraltıı 
spor kolu Başkanlığının davetini ka.. 
bul eden DnrutgUcil; bayramın dör. 
dllncU ı;ünilne rnstlayan 14-2-937ı 
pazo.rtcai gUnU Fener staılında A ta. 
kımlnrr flc sant ır> do ve.. B tnkımla.
rr ne saat 13 de karşılaşacaktır. 

-o-

Jimnastik blrliklerl yedinci 
maçı 

Flnlnndlynmn bUyUlt jlmuaauıe 

bnyrnmı gelecek lG .. 19 haziranda: 
yapılncak, bu bayramdan aonr~ 

2 O - !? 1 hnzlrandn, Ilelslnkldcn, 2.!l 
enntllk tren yolu mesafesinde bulu. 
nan Vlerumaelledcki Finlan !ya; 
Spor EnsUtUsUnde bir kamp kuru • 
lup, bu knmpn şimal memleketleri • 
nln en iyi jlmnnstl:ı.r iştirak ede ~ 
ceklerdır. Finlandiya ve diğer şı. 

mal memlı.kctlertnln JJmnastlk çalış 
malarınr dnha yakından tetkik et • 
mek isteyen, erkek kndın, bütiln 
memleketlerin jlmnastları bu kam~ 
pa dMoUidir~ 

aÇhşmalar bflhnssa Flnlandfyalı 

mualllmler tdnrestndo yapılacak o. 
aynı znmanda muhtelif "DsterfşleP. 

Jan flllf idmanlardan ibaret olup • 
va. ynpılaca.k ve terbtyeı be6~nlye 

hnkkında filmler gOsterflecet.tJ.r, 

O .atasaraylıların 
bir tavzihi 

GıılatıtMray Spor Klübü idare heyeti 
haı!r·•nlıfıncl n: '"'t < . 

1 
f 

Galatas3ray yükiek müraka1ıa :beye-. 
tinin 5 şubat 938 turihliiçtimaında baJ 
vazifeler için namzed gösterildiği aıra 
da isimleri geçmiş olun Ab!din Daver. 
Cevdet, Suat Hayri. Selim Rağıp gibi 
gibi zevatın itizar etmeleri üzerine ileıı 
de kendilerine müracaat hakkı muhafa-. 
za edilmesi kaydının bu arkadaşları ye 
dek aza intih p edildikleri şeklinde tef 
sire uğradığı anlaştldığrm:lan kendileri 
nin bu nam ile seçilmif olmadıklarını 
tavzihan bildiririz. 

Galatasaray kliibü
nün aile ziyafeti 

Her sene olduğu gibi bu sene de bay; 
nımın il\inci gününe tesadüf eden cu .. 
marteai günü akpmı Galatasuray Spor 
klübU tarafından Tokatliyan ~lonlann 
da bir aile ziyafeti tertip edilmiştir, 

r 
1 Kısa Ha!ıerler _] 

. 
• Denlzbnnk Umum Müdür Muavini Ha-

run, deniz yollnn ren heyeti reisi Sırn Al· 
mnnynyo gitmişlerdir. Gerek Day Hanın. 
gerekse Bay Sırn orada inşn edilen gemi .. 
lcrimizi gözden geçireceklerdir. 

S - 20 ve 27. 3. 938 t"rihlerinde yaı
pıcak olan müsabakôlar Kasımpuşa 6 
ve 13. 3. 938 tarihlerinde yapılacak o
lan milsnbakakır SUkymaniye klUpleri 
salonlannda yapılci~ktrr. 

4 - Müsabakalara tam saat 1 de b ~ 
lanacaktrr. 

5 - Tartılar milsabaka yapılacak sa 
lonlarda nyni günde yapılacaktır. Gü
reşçilerin tam vaktinde bulunmala!l ö
nemle tebliğ olunur. 

• Deniz nakliye müesseselerinin tıırHe
lerinl teshil eden komisyon toplnnnrak 
Haliç torifolcrlni bu sene içiıı aynen bı
rokmış, Şirkcll Hnyriye larireclrinde esas. 
lı deıtışiklik y:ıpm:ımışlır. Yalnız, :rcdi ya
şını Litınniş olan çocukların ~arım bilet 
nlmal:ırınn, ivil zabitlerin Sl'ıt.'l zabit bi
leli nlnbflmelerinc karnr l'Crilmlştir. 

Bayramlaşma. 
lstanbtdspor KliU>U B~kanlığından 
KlübUmüz a.z:ı.sınm bayrnmlaşması 

bayramın ikinci cumartesi gilnil sa.at 
10 - 1 a.nı.c.ımda. klUp lokalinde yapr-

• Şehrimize gckn l\Icrlıez Bankası umum 
mildfiı ü Sel:ıhottin Cnrn, on beş Etfn sonra 
Londrnya gidecektir. Bnyr:ımd:ın sonra 
Anknrny d6nüp ondan sonm f.ondr:ıya 
harck .. ı cık('cklir. 

• Gurnrük itlarcsi nnlrcpolnrdan birine 
RC'tirilrn ve mndılcti l'(cçirildij1i h:ılck• çe-o 
kflmcycn bin kiloluk muzun yedi yüz ki .. 
loııunu D:ırii ~afu nya ı.rôndermlşllr. 



6-KURUN 11 ŞUBAT- 1938 

Japon gemilerı 
kaleler önünde 

Bahriye askerleri bi ~ İngiliz Üssiil
harekesinin civarına çıktılar 

Kanton, 10 (A.A.) - Uç Japon 1 
harp gemlCJl,bu gUn Boccatigrls ka
lesini nt;ır surette bombardıman E't-1 
mfşlerdlr. Kalaler, mukabelede bu
lunmuştur. 

da bUyUk endişe doğurmuştur. 
Tehlikenin haklldlcşmPsf takdirin 

de bütün hilkumet bürolarınııı Çung
king'e nakli için hararetli hazırlıl~
Jar yapılmaktadır. 

Muharebe, yarım saat devam et
miş, milteakıben Japon harp gemile
ri Kanton mansabına doğru yola ko
yulmuşlardır. 

Her giln yapılmakta olan bombar
dımanlar, bir tepenin yamaçlarında 
olan ve görülemeyecek bir şekle so
kulmuş bulunan hu kalelerin nehir
den ve havadan g6rUlmesi kabil ol
madığından bunları fnzJa hasara 
uğratmamıştır. 

Hopcy tchllkcde 

tnı;lllz toprnklarınn çıktılar 

Hongkong, 1 O (A.A.) - Resmf 
membalardan öğrenlldlğ:ne göre Ja
pon bahri.velileri, geçen hafta başın
da, lnı;ilizler tnrafmdan yaz OssUl
harekcsl clarak lrnllamlıııakta olan 
Llukungtac adası karşısında ki Vey
hayvey'de k:ıraya cıkmışlnrdır. 

lnı;lllz memurları derhal protesto 
etmişl~r vo karaya cıkarılan gurup 
geri alinmıştır. 

Şanghay, 10 (A.A.) - Yakında, 
bllyük bir taarruz yapmak maltsadl
le Honay'ın şimalinde ve Hopey'in 
cenubunda miltemadiyen Japon kı

tantının gelmesi bu taarruza hf>def 
teşkil etmesinden korkulan Hankoy-

Jnponyncla RCf<'rbcrllk knnunn 
Tokyo, 10 - Hüli:Clmet, rnilU sPfer

berlik kanun H'ıylhasmm kabulü için 
mEıbusan ;e ayan grupları nezdinde 
teşebbüslerde bulunmakta ve onları 
bu kanunun lUzumuna ilrnnaa çalış
maktadır. 

Balkan antanh 
(V8tyanı 1 incide) J 

sonra misnirler bu.-;usi otomobillerle 
Ankarapalas oteline gidecekler ve 
kendilerine tahsis edilen dairele:-de bir 
mUddet, istirahattan sonra 11.45 ile 13 
arasında Başvekilirı;zi, Hariciye veki· 
limizi ve Büyük Millet Meclisi reisini 
ziyaret edecekler ve bu ziyaretle.ı'. 
kendilerine l:ı.de olunacaktır. 

sn.at 20.30 da hususi trenle 1stanbula 
hareket edecekler ve 20 şubat pazarte
si gUnU saat 11 de Haydarpaşada 
bulunacaklardır. 

Nazırlar Demiryolları idaresinin 
nhtnnına çıkacaklar ve oradan Pera· 
palas oteline gideceklerdir. O gün 
saat 13.30 da misafirlere İstanbul va
li ve belediye reisi tarafından Pera • 
palasta bir öğle yemeği verilecektir. 

Misafir Başvekiller ve Romanya ha
riciye nazın öğle yemeğini kendi se
faretha.nelerinde hususi olarak yiye -
ceklerdir. 

15.30 da Balkan Antantı azaları ha
riciye vekaletinde içtima edecekler ve 
saat 18 de içtimaa nihayet verile::ek • 
tir. 

20.30 da Hariciye vekilimiz tara • 
fmda.n hariciye köşkünde misafirler 
şerefine bir akşam yemeği verilecek 
ve yemeğin nihayetinde doktor Rüştü 
Aras hoşgeldiniz nutkunu söyleyecek 
ve nazırlar mukabele edeceklerdir. 

17 Şııbat Per§cmbe 
Saat 10 dan 12.45 e kadar Balkan 

konseyi azaları hariciye Vekaletinde 
müzakerelere devam edeceklerdir. 
13.30 da Başveki! Celal Bnyar ve re
fikası tarafından Anl:arapalasta mi
safirler şerefine bir öğle yemeği ve
rilecektir. 

Öğleden sonra 15.30 dan 18 e kadar 
Balkan konsevi müzakeresine devam 
olunacak ve 20.30 da Ankarapala~ta 
husust bir akşam yemetri vc>rilccektir. 

18 Şubat Cuma 
Saat 10 dan 12.45 c kadar mU7.ake

rclere devam olunacak ve 12.30 da Da
hiliye vekili ve parti genel 8Ckreteri 
B. Şükrü Kaya tarafından Anadolu 
klübünde misafirler şerefine bir öğle 
yemeği verilecektir. Saat 15.30 dan 
18 e kadar yine mlizakerelere devam 
edilecek ve 20.30 da Yunan. Roman· 
ya ve Yugoslav eki'eri tarafmıian mi· 
safirler eerefine An1rnrapnlasta müş. 
terek bir akşam vcme~i verilecektir. 

l9 Şub~f Oıtmartesi 
Saat 10 dan itibaren 12."5 e kadar 

müzakerelere devam edilecek. ö;::.ıe 

yeme~i hususi olarak Ankarnpalastn 
yenilecektir. 

Öğle·len sonra nıi~ı:ıfir1er şehirde 
bir gez.inli yapacak1nrdır. 

Yunan ve l'uqo~'atı n''':''<'k·Z Ve 
Hariciye Na~ r'arı ile Rnrıvı;1 1ırı 

Hari<.'iııe Na~ırı 1 
Ankaradıı buıunduklar. mua'let zar

fında Riyaseticumhur defterine vazı
lacaklar ve Rl'isic-umhur A atUrk ta· 
rafından kabul edlJcceklerdir. 

Misafirler 19 şubat cumartesi günü 

Misafirler İstanbulda hiikumctimi • 
zin misafiri olarak kalacaklar ve arzu 
ettikleri mUddet memleketimizde ka
lacaklardır. 

Düğün gı1cesi 36 llişi 
11andı 

Belgrad, 10 (A.A.) - Lretnizada 
bir düğUn esnasında yeni evlilerin ve 
davetlilerin toplandığı binada birden
bire yangın çıkmış ve 36 kişi yanarak 
ölmüştür. Bunların için.de gil\·.eyi ile 
ailesi de vnrdırr. Fena halde yanan 
gelinin hayatından ümit kesilmiş gi
bidir. Bu yangının bir kıskançlık me
selesi olduğu zannediliyor • 

Başvekil izmit 
ve Gölcükte 

(0sı}-anı: 1 ıncitfo.) 

Celfll Bnyar, rl'fakatlnde Hariciye 
Vekili B. Tevfll:: RUı,tU Aras olılu~u 
halde, busun Gölcüğe gelmişler ve 
1zmit val!sl B. HAmlt Oskay, Ami
ral ŞükUr Okan. Amiral Mehmet Ali, 
GölcUk kn.rmnknmı \'e komutanlar 
ve kalabalık bir halk tarafından kar 
şılnnmıştır. 

Baı;:vekfJ Göküktc .'Yavuz" harp 
gemimizi ziyaret etmiş, havuz. tersa
ne ve aslcl'rl fabrll<alnrı gezmiştir. 

"Yavuz" dn D. CelAl Bayar şerefine 
hlr ziyafet verllnılştir. 

Bnş,·ekll B. Celt\I Bayar ve Hari
ciye \'cklllmlz snat 17 de' Ht71rrcls'' 
~anbotu ile lzmite gC'lmişlerdir. lz. 
mitte kendisini binlerce halk karşı
lamış ve askP.rt milzlka ile seldm 
resmi yapılmıştır. 

B. C<'Irıı Bnynr. doğruc-a krtğıt 

fnbrllt Rına gltrrlş, ll~inl'I kı\-';ıt ve 
'"lflilrız fabrlkalarınıızı gezmiş. in. 
şnat p!Anını tetltlk f>tmlştlr Başı:ckll 
Kaı::u rnorrnası mü<'lürti tl MenmE't 
\il Kf ğ:tcı. fahri kanın inşaat ''<' fa

nllyr>tf hııkkrndn fuıhnt \'ermiştir. n. 
CcJdl Bayar, tııbrlka"ftın her tarafı
nı gezmiş ,.e verllen izahatı derin bir 

iktısat vekili izmire 
gidiyor 

lz.."llir, 10 (Hususi) - İkbsat Veki
li B. Şakir Kesebir paz:ır günü şehri
mize gelE'rek tetkiklerde bulunacak
tır. Bu tetkiklerin bilhassa lzmirin 
ihracat maddeleri. incir ve üzüm koo
peratifleri üzerinde yapılacağı tah
min edilmektedir. 

Profes6r Yansen 
Ankaraüa 

Ankara, 10 (Telefonla) - Profesör 
Yansen §ehir planını tetkik etmek ü
zere şehrimize gelmiştir. Burada bir 
hafta kadar kaldıktan sonra Mersin, 
Malatya ve Antep pH'inlarım hazır

lamak üzere bu vfüı.yetlere gidecektir. 
Söylendiğine göre, profesör Yansc

nin bu vilayetlerden başka daha bazı 
vilayetlerin de planlan hazırlaması i
çin teklifler yapılmıştır. 

Ocağa d ·ışen 120 li k 
ihtiyar 

lzmir, 10 (Hususi) - Bozdoğan 
nahiyesindeki 120 yaşında Fatma ana 

memleketimizin en ihtiyarların.dan bi
ri idi. Fakat, bu asırlık kadın bugün 
bir kaza neticesinde ölmüştür: 

Fatma ana evinde ocağa düşmüş ve 
yanmı§tır. ihtiyar kadının çığlıklan

na etraftan yetişenler kendisini kaldır
mışlar, fakat hayatını kurtaramamış
lardır. İhtiyar kadın aldığı yaraların 
tesiriyle ölmüştür. 

Bir Diğeri .... 
Şehrimizde de buna benzeyen bir 

hadise olmu.5, 80 ya.5larında bir ihti
yar, evinden çıkan yangında kalmış, 
kurtulamıyarak yanmıştır. 

Pera kulUbUnlln Ankarada 
yapaca,;ı maçlar 

Ankara, 10 (Telefonla) - Pera 
fudbol takımı bayramda iki maç yap
mak üzere şehrimize gelecektir. 

Pern k?UbQ cumnrtcsi g'Jnü Demir 
Çankaya takımı ile, Pazartesi gUnU de 
Giineşle lmrşılasacaktır . 

Danimarka ile yapı1an 
ticaret pro.o .<olu 

Ankara, 10 (Telefonla) - Hariciye 
vekaleti umumi kAtip yardımcısı bi -

rinci sınıf orta elçi Nenıh Batı ile Da
nımnrka maslahatgüzarı tarafnıdan 

imzalanan ve Danimarkalı ihrac.'\tçı

lara ait Cumhuriyet Merkez banka-
sında bloke edilmiş bulunan mebaliğin 

tasfiyesine dair protokol İcra Vekille
ri heyetince tasdik edilmiştir. 

Buna göre, bu protokolün imzısı ta
rihhıden evvel Türldyeye idhal edilmiş 
olan Danimarka menşeli emtia bedel
leri Türk lirası olarak Danimarka 
milli bankası namına Cumhuriyet 
Merkez bankası nezdindeki hususi bir 
hesaba yatmlacaktır. 

Birikecek mcbaliğ bu protokol ah
kamına göre tediyat yapılıncıya ka
dar Danimarkadaki hak sahipleri le
hine bloke olarak kalacaktır. 

Huhullla lahsil 
müddeti 

Ankara, 9 (Telefonla) - Bazı gaze
telerde İstanbul Hukuk Fakiiltes nde 
tedrisatın üç s:neye indirileceği düşU
nü!dUğü ve bu husustaki tetkikat için 
Ankarada toplantılar yapıldığı yazıl -
mıştı. 

Aldığımı: mallımata göre bu haber
ler asılsızdır. 

alrtka ile dinlemiştir. 
Akşam, Bnşnıkil şerefine İzmit 

Valisi B. lUmlt Oskay tarafından 

b!r ziyafet verilmiştir. Ziyafette Ha
riciye Veklll Dr. Aras. amiral ve ko
mutanlar ve Heri gelen zevat bulun
muşlardır. 

Başvekil ve Hariciye Veltill. gece 
saat 21,30 da trene bağlanan hususf 
bir vngonla Ankarayn hareket etmiş 
lerdlr. Kendileri vali ve IH t utanlar 
ve hllylik bir kalabalık tarafından u
ğurlanmıştır. 

Dahili~<' \·ekili Anlmrnfln 
Ankara. 10 (Telefonla) - Dlin fs

tanhulöan hareltet eden Dııhlllye 

Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. 
ŞUltrU Kaya bu sabah şehrimize gel
miştir. 

s:rikm;ş kıdem zam~arı 
öğıelmenıer Bakanlığa müıacaat edecekler 

llkokul öğretmenlerinin birikmiş 
kıdem zamlarının verilmesi etrafın
da son günlerde yapılan neşrlyat ü

zerine alfl.kadarlar tedbir almağa 

bnşl am ışlardır. 
Kültür Direktörlüğü bir tezkere i

le kıdem zammı lşl hakkında vllrı.ye
te yeni bir müracaatta bulunmuştur. 
Diğer taraftan öğrenmenler arasın
dan ayrılan bir heyet bu mesele hak
kında bazı d1leklerde bulunmak ü
zere Başba knn CeUH Bayar'ı ziyare
te karar vermişlerdir. 

Heyet nynl zamanda verilmeyen 
mcslrnn bedellerinin verilmesi lı;in 

de Bnşbnkandan dilekte bulunacak-
lardır. 

Çocuk htıhç<'lcrlnilc -:ahşan 
öğretnıcnlcrln Ucrctt 

Ynz tatiUnde açılan cocuk bahçe
lerinde çalışan öğretmenlere verile· 
cclc ücret tosblt edilerek bayram er
tesinden ltlhcıren tecUycsfne haşlann· 
caktır. Bu tşe tahsis edilen para 
1060 liradır. Kamptan para alacak 
öğretmenler şunlardır: İstanbul 55 
inci olrnldan AH Rıza, 33 UncU okul
dan Mahir, 61 inci okuldan Sıdıka, 
20 ncl okuldan Muzaffer, 61 inci o
kuldan Müzeyyen, 61 inci okuldan 
Dilrdane. 27 den Tevfik, 15 den Se
niha, 65 inci okuldan Hasan Basri 
20 den Hikmet, 27 den LCıtflye, 27 
elen Can, Kadıköy 2 den Muammer, 
l O dan Klmet, Üsküdar 19 dan Ülvi
ye, 19 dan Avni, 19 uncu okuldan 
Bedia, 30 dan Azize, 30 dan Mezi
yet, 23 den 1\tahmut, 20 den Vasfi, 
48 Seniha, 48 Nazime, Kartal mer
kez okulundan Meserret, Beşiktaş 

34 den HUsnU, 46 dan Nuri, 30 dan 
Şevki, İstanbul 27 den Rauf, Be
yoğlu 1 inci okul başöğretmeni Sa
bit, 2 nci okul 6ğretmenl, 3 UncUden 
Adalet, Zehra, 9 dan Muhlis, 48 den 
Sezal, 9 dan Mahir. 

Dfr öjtTctmen knfilcsi 
tnudn.~a gitti 

Kurban bayramı tatilinden fsttta.
de ederek bir öğretmen kafilesi U
luda~da. kaynk sporlan yapmalc Uze
re dün akşam Bursaya gitmişlerdir. 
Kafile 30 klşlllkttr. Heyete fspckter 
Muvnffak Uyanık rehberlilc etmek
tedir. 

Olrullnr tatil 

Kurban bayramı müna~ebetne bu
günden itlbnrcn pazartesi akşamına 
kndar blitün okullar tatildir. 

Derslere Salı snbahı başlanacak
tır. 

11 - Şubat - 938 Cuma 

Mihverler ara .. 
sında rekabet 

(VBtyam 1 inci sayı/ada) 
herkes bunların Berlln - Roma ı:nih• 
veri ile Londra - Parls mihveri ara
sındaki münasebetler bakımından 
bir tesir yapıp yapmayacağını dil· 
şUnmUştil. Falcat hAdlseler henllz ta
mnmiyle inkişaf etmemiş olduğun• 
dan bu yolda hüklim vcrmC'kte tstl• 
cal etm~k doğru olmayaeağı karıatı
Une varılmıştı. Şimdi İngiltere ıtra-

lı ile krallceslnin Pa.ris seyahatine 
~it programın ırn.nı tarzı gösteri• 
yor kt Orta Avrupa mihveri ile Gar• 
hl Avrupa mihveri arac;ındakl rak~ 
bet vaziyetinde yeni bir değlc:Udik 
yoktur. Yakın bir istikbalde böyle 
bir değfşllcllğln olmasını bekleıne1' 
de doğru değildir. 

ASIM US 

Almangada is
yanmz çıktı 

(Vstyanı 1 inci sayıfad.a)' 
Pnrlsto <le şayin \'ar 

Paris, l O (A.A.) - Almanynntll 
dahllt vaziyeti hakkında Parlste de 
blitUn gUn heyecanlı ve muhtelif şı:ı.• 

yinlnr dolaşmıştır. 
SalAhlyettnr mahafilde bu şayilV' 

lnrı teyit edecek hiç bir maltınat 
yoktur. 

Berlin tekzip ediyor 
Berlln, 10 (A.A.) - AJmanyadS 

karışıklıklar, isyanlar çıktığına dalt 
bugün bazı ecnebi memleketlerde 
Avrupa efltdrı umumly~slnl endişe"' 
ye sevketmek lcln bir takım babef' 
ler çıkarılmıştır. Bu budalaca şnylıı. .. 
tarın tamamiyle asılsız ve baştan bB• 

şa uydurma olduğunu söylemeğe bl .. ,. 
le Jllzum yoktur. 

HniltıtJar kapn!ıldı 

Viyana, 10 (A.A.) - Almanya btı• 
gün ö~ledcn sonra Alman - Avustur• 
ya hududunu tnmamiyle kapauııŞ" 
tır. 

Bu hddise cok heyecanlı rivayet• 
lcre yol açmıştır. Fakat bu rivayet• 
lerl snH\hlyettar kaynaklardan kon"' 
trol etmek im kt\.nı hasıl olamaınıŞ" 
tır. 

Vervfers (Belı;lka), 10 (A.A.) """ 
Almanlar hudut karakollarını tnl.C' 
vlye cttlkkrlrıclen Belçika postaııı.• 

rında bir misli artırılmıştır. 
Almanların bu tedbire Almanrıt' 

dan nizamsız hiç bir kimsenin net• 
çlkaya gecemcmesl için tevessül ct• 
tikleri znnnolunmaktadır. 

lsviçrcyc C'rirmck isteyen Alman 
Generalleri 

Bern, 10 (A.A.) - İsviçre· Telgtıı! 
ajansı, bildiriyor: 

Öğle neşriyatı: S:ı:ıt 12,30 Pluklıı Türk 
musikisi. 12.50 H:ıvadls. 13,05 Plllkla Türk 
musikisi. 13,30 l\!uhtelif plı\k Eeşriyotı. 

14 Son. 
Akş:ım neşriyatı: Sıı:ıl 15 Yugosl:ıvy:ı -

Şişli futbol m:ı~ı T:ıkslm stnclındnn nak
len. 18,30 PlliJ,lo dans musikisi. ]!) Çocuk 
terbiyesi: Ali J\Omil Akyiız. 1930 Ucyoğlu 
llalkcvi f,:fütcril kolu lorofınclan bir lcm
sil. l!l,55 Borsa haberleri. 20 Mustafa ve 
ıırkada~iorı torafınclan Tiirk mılsikisi ve 
lıolk şarkıları. 20,30 ffava raporu. 20,33 
Omcr Hıza tarafından nr:ıp~ söylev. 20,45 
Byıın Muzaffer ve orkodıışları tıırııfınrlon 
Türk musikisi ve hnlk şarkıları. (Sııot oya. 
rı). 21,15 Münir Nurettin ve orkadnşları 

torafınrlan Tılrk musikisi ve halk şarkıla
rı. 21,50 Orkcslrn: 1 - Glinka: nouı;lnn et 
Luclınil:ı ouvertııre. 2 - Kolmnn: Çorılııs
fürslin polpourrl. 3 - Sıaub: Gonchite. 
4 - Chapelıer: Lcsende Creole. 22,45 
Ajans hnhcrlerl. 23 J>l{ıkla sololar, opcrn 
ve operet p:ırçal:ırı. 23,20 Son hnlıcrlcr ''e 
ertesi günün proJ:!ramı. 23,30 Son. 

Salahiyettar federal makamatı il' 
bale men- ırlan Bale'e birtakım Alınn.tı 
general ve zabitlerinin gelmia ve :tsvW 
rede ikamet müsaadesi almak için fede' 
ral meclisine müracaat etmiş oldu1'lıı.· 
rma dair olan haber hakkında mnlil -
matları olmadığını söylemcktcdirlct• 

12 - Şubat - 938 Cıımartc.,i 
Öğle neşriyntı: Saat 12,30 Pliikln Türk 

musikisi. 12,50 Havadis. 13,05 PIUkla Türk 
musikisi. 13,30 Mulıtelir plfırık neşriyolı. 

14 Son. 
Akşam nl'şriy:ıtı: Saat 18,30 Pliiklo dııns 

musiklııl • .19 Vedia Hıza \'e arkodnşları t:ı
rnfınd:ın Türk mu~ikisl ,.e halk şarkılon. 
19,30 l\onfcranc;: Selim Sırrı Torcan (Ja. 
ponyncla çocuk terlıiycsı). 19,55 Bors:ı ha
herlcrı. 20 s ıc.li ve arkaclo">lnrı t:ıro rından 
Türk musikic;i 'c lınlk şıırkılan. 20,30 Ha
,.o raporu. 20,33 Ömer Rıuı lnraiırııian a
rnpça c;öylcv. 20,45 Semnhol Ozdcnses ve 
arkaclıışlorı tnrnfın<l:m Türk musikisi ,.e 
halk şıırkılnrı. (Sanı ııyorı). 21.15 Klfı~ik 
Türk muoıiklc;I: Okuyan Nuri Hrılil, kcnııın 
Reşat, kemençe l\emnl Niyazi. tanbur Dilr-

Kayzcrin Oğlu ltalyaya Gitmiş 
Berlin, 10 (A.A.) - Emin bir 111eıı· 

ba~dan ö~enildiğine göre eski Jütll:ı 
veliahtinin İtalya seyahati birkaç b 
tadanbcri takarrür etmi~i. 

Eski Alman veliahö, Kufstein' d~ 
13' Avusturya hududun.u pasaportsuz 0 J 

rak geçmiştir. Sebep olarak pnsnpOt ş 
tun bir hizmetçi tarafından unutulDltl 
olduğu ileri sürUlmilştür. . ti 

Pasaportun bilfilıara eski vclı~ı.-1 
ı:;-önderilmiş olduğu ve kendisinin 1

6, 
hafta sonra Berline dönmek niyetill 
bulunduğu iliıve edilmektedir. 

~ıı-" rfi Turan. k:ınun Ve<'lhe, nıı;fiyc Sel ıı"' 
tin C:ın<lnn. ut Serlnt, ut Ccvdl'I 1'0~1 fl' 
kcmen~c F:ılılre, tantıur Refik Şern.r;cl 4019 

21,50 Orkestra: 1 - Seni - Snens: Sııfflı•" 
\'8 

et uorıın. ! - Hcrmıın: Hommn,:e: 4 -" 
3 - Driızo: T.n foret cnchantec. 5ıll 
Ts<'halkowı;ky: Don~e arohe. 5 - ~;er' 
nomance. 22,4fı Ajanı; hnherlrrl. 23 ,b.,r 
ve operet, sololar, pltıkla. 23,20 Son f1 ,,. 
Jcr ve ertesi günün programı. %3,30 So 

l 
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Ne-den 
Aspirin 
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~ünkü ASPiRiN seneıer
• denberi h~r türlü soğukal
gınlıklarına ve ·ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
lsbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emın olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

_marka~ 

a l<: ~if !.>edeli 302 lira. 79 kuruş olan İstanbul tebhlrhanosinin ta.miri 

1 ~~ e' slltmeyo konulınl\ştur. }{eşif evraklle şartnamesi Levazım MUdilr
b nd~ görUlcbllfr. !stPkliler 2490 mımnrnlı kanunda yazılı veslknrlnn 

7~Ş!ra Fen işleri rnüdürltığlindeH alacakları Fen ehliyet vesika.sile 22 lira 
tUn~Uruşluk ilk teminat .makbuz veya nıektublle beraber 1-3-938 ııalı 

U saat H de Dnlml I!Jncümende bulunmalıclırlnr. (B.) (818)) 

... Scnclilr muhammen kirası 90 lira olan Eyllpte Nişanca mahallesinde 
" ı-1•1mur Runıf l\lcbmetpaşa moktcbl 938 ,·eya 939 vo 940 seneleri Ma
"'8 lla 11011urn kadar ltfrnya verlJmek u~ere nçık nrtırmaya konulmuştur. Şart-
lu~esı I~evnr;ım MUdilrlUğUndo sOrUlel>lllr. lstekli olanlar 6 lira 75 kuruş-
1:1 il}{ teminat mektup veya malt buzu IJe ı - 3 - 938 Salı gUnU saat 14 do 

illtnt EncUmende bulunmalıdırlar. ( l.) C 819) 

it Ş U B A T - 1939 

f~Birinclmnır Opernrnr~f .~~~~~~~~~~~~~~~m·~~~~·~ 

tJr. CAPt..R TA YY AH 

ı - KURUN 

l'muml cerrahi ve sinir, dimnR eslctik 
cerrahisi mlitehassısı 

P:ırls Tıh Foküllesi S. asistanı, erkek, 
knılın nmeliynllnrı, dlnınR estetik 
"yüz, meme, karın huruşuklu(tu ve 
gençlik nmclı}"ntı". CN:ısaiye ve duğum 

mutclınssısı.) 

\luııyene solı:ılılnrı 

R ılen 1 O n knıl:ır Mecconen 
f'ıt:leılen o;onrn firrelliılir. Tel. 44086 
l1c\ oğhı. Pnrrn:ıkknrıı, Rmııeli han . 
.. S:.:zz:ci~~li!:ZllS'llll&I! ...... 

Dokloı 

Hafız Ce al 
LOK!'IAN UEKlM 

Dahiliye Mütehuuın 
Pa:ı:arı.tao ~ka gtı.nteroe ogıeoe.o eonrı 

mat (2,11 tan 6 ya) kadar lstıwlıulda DIVIL?. 

yoıwıoa (104) ounıaralı tıwıwıl k.8blı.!es1ndt 

cıa.staıannı kabul eder. Sah, cumarteal g1lJl 

ıen eab&b .. 9,11 12" antıer1 nak.Jk.J rukaraye 

matısustur. Muayenellane H et t.eıefOD 

1239ıl. Kışlık t.eletoo: 2ıou.. 

---~----··--.JJa Ea !@i A ~ D rr9 
ECZAHANE Si 

Her nevi reçeteler, Sıhhi levazımat 
ve ıtnyat. 

Beyoğlu İstiklal caddesi No. 419 
Yerli Mallar Pazan k~rşısında 

Pazar dö Bebe sırasında 

"-
0 1 11 • • • ~ .1. • L ' 

~-- Dr. Ihsan Sami --
öksUrU k şurubu 

>ksürük ve nefes darlığı boğmaca· 

ve kızamık öksürükleri için pek te 
sirH ildçtır. Hcı eczanede ve ~eza 

- depolarında bulunur. 

1938 
at at 

Almanağı 

ÇJK1 /! 
Kütüphanenizin en güzel eseridir. 

1937 yılının tarihi, en meşhur mu· 

Ye 
g 

• • 
•• 

r 
Buruşukluklardan irnrtulmağı ve daha genç ve gtb:cı 
görUnmeği seversiniz değil mi? Açık beyaz taze ve 
bir genç kız tenine malik olmak istersiniz değil 
mi? Evet dersınız, bu basıt giizellik tcdbirinJ tec. 
rlibe ediniz. Her akşam, yatmazdan evvel pembe 
reııgindeki TOKALON kremini kullanınız. Bu kre. 
mln terkibinde Vıyana üniversite Profesörü Dr. Ste. 
jsknlin cazib keşfi olan ve büyük bir itina ile intl. 
hap edilmiş genç hayvanlnrdan istihsal ve ''BIO. 
CEı .. " tabır edileu mi.ıceyreleri canlandıran yeni cev. 
her, mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cıldinizi 
besler ve gençleştirir. tık tatbiknidan itibaren erte. 
si sabah, cildinizin ne kadar tnzcleşmi~ ve gençle§
miş olduğunu göreceksiniz . 
Hastanelerde 60 • 70 yaşlarındaki kadınlara yapı

lan tecrUbelerde 6 ho.fta nihayetinde buruşuklukla,_ 
nn tamamen zail olduğu görülmüştür. 
GUndllz için (yağsız) beynz rengindeki TOKALON 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krema ve tas!i. 
ye edilmiş zeytinyağı mevcut olup bu unsurlarla, 
mesamata nlifttZ ile derinliklerde gizlenmiş ve hiç 
bir sabunun ihraç edemediği gayri saf maddeleri 
barice atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beynzlatıcı kıymet. 

11 unsurlar ise. açık mcsamntı knpatır ve Uç gün zarfında en çirkin ve 
en sert bir cildi beynzlatıp yumuşatJT. 45 - 50 yaşlarındaki kadınlara 

bile bir genç kızın tnzeliğinJ ve yunµışaklığmı verdiği teminatlıdır. Be. 
me;ı bu gUnden bir tUb veya bir vazo TOKALON kremı nlmız ve t.arif 
edildiği veçhile kullanınız. Neticesinden son derece memnun kalacaksınız 

inhisarlar Umum 
ğünden: 

lzmir Fuarındaki inhisarlar pavyonunun vaziyetin icabına glSre her 
Ik! veye. Uı; senede bir, yenilenmesi tekarrür etmiştir. Bunun :lcl11 bu se
ne bir müsnbnka açılacaktır. 

~fil abnka Şnrtlan: 
ı. - :MUsnbalcaya iştirak edenler ,n.pncaklnrı pldnı muhtevi kapall 

zarfı ikinci bir zarf içerisine isim ve adreslerini muhtevi bir kartla ko. 
yup nihayet 1 l\lart 938 tarihine kadar neşriyat şubesine V()rmlş olacak· 
!ardır. 

2. - PH'mlar fslmlerl bUtibara bildirilecek blr JUrl Heyeti tarafından 
tetkik edilecektir. 

ta 'OskUdnrda DUzbalt mahallesinin Şnir Ruhi eoknğmda 55 No. h evin 
lı.t ın ~6 esinde ve sokak üzerindeki ar sn içinde ağr.ı acık kuyunun mahzur
ııtııg6rtıtdUt'il ''o sahibinin do lknmotgtıhı mnhim olmadığı nrllon rapordan 
<la :şıırnakta olduğundan llfln tnrlhlnden itibaren nihayet bir hafta zarfın
te~rtrıatılmnsı aksi takdirde ahkllmı cezaiye kanununun 4 Uncu maddesine 
oıu ltan munmele lfn krlınncnğı tebligat makamına kaim olmak Uzcre lU\n 

harrirlerin maluJ~lcri - Gündelik, Müsabakada kazananlardan bl rlnclye 300 Lira 

hafta4k, aylık gazete ve mccmualaula " " 1 hinclye 
mUkdfnt verllecektlr. nur. (D.) (820) 

100 ,, 

isimlerini gördüğünüz bütün muhanir- 3. - Yapılacak pavyonun nznmt bedeli 16,000 liradır. 
tre ~akil Ynsıtnlnrımn tren aynr ve muayenelerinde JUzumu olan bir tane lerin resimleri, iılatiatikle.r, - faydalı 4. - Pavyon, cephesi 18.40 olan 24X18.4o m. ob'a.dındakl arsa nze-ı 
tuı lltnetre cihazı açık eksiltmeye konulmuçtur. Buna 3700 llra bedel tah- bilgiler. rine kurulacaktır . 
~ 4;0 ectıınııeur. Şartnamesi levazım nıUdUrHlb11nde görUlebllir. lsteklller ö. _ Yerilecek plc1nrn mikyası l 0011 olacaktır • N ı k a ı ık ,, ıık t ı t k Fiyatı 50 Kuruştur buı ,. · 1 nnun a ynzı 1 \'CS a ve .. 77 lira 50 kuruşluk em na ma • ___________ _._ Gönderllecek olanlar: Zemin, mnktalar. dahllt fasal etudn "renkll o.ı 

llıe 0ta mektublle beraber 25 - 2 - 9S8 cuma gUnU saat 14 de Dalmt Eneli- lacnk .. cepheleri muhtevl olacaktır. 

l~lunmnltdırl-nr. (D.) (817) • Bütün kitapçılarda arayınız A - rn,·yon dnhill:. 

Toptan aatıı yeri: htanbul BASIN ı. - Hem içerdo hem de dışardan satış ynpılnbtlccok tnrzdn bir sntış 

A 
1 KURU.'1U -Taksim. yeri. "Burada tUtUn, tuz ve kapalı şişe içki satılacaktır . ., İşbu satış yeri .. 

n a r a C a d d e S I• n d e -.--------------:. nln tozdan, topraktan mahfuz ve mnmulMm çalınma tehlikeshıe karşı: 
_.. masun olmasına itina edilecektir. 

2. - Du satış ycrlno yakın ve eh erlşll bir yerele muameJlltın stok o. 

1, ,· r a l ı k d u• 8 k k aA n K ~:: a ~ TO ~ 8:' n dilmesi fc;in bir depo yapılacak. 
' 3. - Milnaslp yerlero vestiyer ve birkaç tu .. ·nlct yapılacaktır. 

Operatör - Üroloğ 4. - Çatıuın Uzerlno veya mUnaslp bir yerde kufi derecede masa ko. 

'7akit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri ~e arkadaki 
depoları kiralıktır. 

Galata • Karaköy - Abdullah ef. nııbilecek v0 ayakta içilecek bir içki barı ya.pılncalctır. 
lokantası karşısında Galiçi Han 5. - 5 X G m. eb'adında bir sigara imaHl.thanesl kurulacaktır, 

1fr :e· leştirilmek suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi
• lateycnlerin Vakit yurdu idare memuruna milracaatleri. 

Hergün 15 den 20 ye kadar n. - Tezyinat: 
Telefon: 41!35 1. - Bir Atntlirk köşesi. 

' ~------~--ll!m ............................ . Nafıa Vekalet-in_d_e_n_: ___ _ 
\ ~Snğ . 
~cll;Q · ıda cetvelde parti ve miktarları yazılı cem'nn 12G455 adet normal kavın travl'rsf avans V"rilmek Uzerc 

htbare:nddesi tadil edilmiş olan şartnamesl dahilinde yeniden 3 partide 28 -· 2 - 938 pazartesi günü saat 15 ten 
~ı nyrı ayrı eksiltmesi ynpılmak Ozcrc kaı)ah zart usuliyl0 eksiltmeye konulmuştur. 

lıa tSlJt 
Q llıesı . ıno Ankarada Vekdlet ~lalzeme Ekı::;iltme Komisyonunda yapılacaktır. Her pnrtiye nit eksiltme şart· 
erı atı 'le lt>ferrUatı cetvelde hizalarında yazılı bedel mukablllnde Ankaı-ada. Vekll.let Malzeme MildUrlül,'iln· 

:ıs t~rı 1:abllfr. isteklilerin her parti ic;Jn ayrı nyrı tanzim edecekleri teklif mektuplarını cetvelde hizalarında 
Qlrıılttc : ınuval<kat teminat ve talimatnamesine gl>ro Yckdletteıı alınmış malzeme müteahhitliği vesikası He 
l>ır. 8 Şubat 938 pazartesi gtinU saat 14 e kadar Anlrnrada Vekt'ılet Malzeme Müdürlü ·Une vermeleri IAzım-

ll.ı-tııcr 
llllktarı 

~orın ı n travers 

Gı 901 
lt 

tı1 
• 289 

g5 265 

Muhammen 
bedel 

21665~.50 

27867.00 

175190.05 

Muvakkat 
teminat 

12082.68 

2090.03 

10009.50 

Şnrtname 

bedell 
Lira. Kr. 

10.83 

1.39 

8.76 

llu eıtent 
llley() hususi orman sahipleri de girebilirler. (363) (782) 

Dolu viltl.yetl DUzce kazası Girlşkuzu 
ormanından. 

Bolu ;UO.yett DUzcc kazasındaki Ko
kurdan ormanından. 
Bolu vildyct1 Akçakoca kazasındaki 
Orhandağı ormauından. 

2. - G vitrin yapılacaktır. 
A - Yaprak tUtün. 

B - Sigara. 
C-Tnz. 
n - lçkt. 
E - Barut. 
1', - Mağaza vttrlnl numunesi 

C - Grnfildcr: 
1. - lçlı:l satışı .• 
2. - TUtün satışı. 
3. - Tuz satışı. 
4. - 1tıhlsnrlnrın köy1Uyo yardımı "TiitUn, incir ,.o UzUm mUbayaasl 

noktasıQdan köylüye yapılan yardımı gösterir grafiktir." 
D. - Pırnolnr: 

ı. - Türkiye harltnsı "4 X2 eb'admda barltn hazırdır. 
2. - Rarut satışını g~sterir bir panonun esqufsse'i yapılacaktır. 
Bu panolar icfn kullnnrlncak maheınenln intihabı mimarın takdirine 

bırakılmıştır. Ancak buulurda endirck ışık, ni~ on, mUteharrlk levha vo 
1lynlar tercih olunur. 

E. - )Jnkct: 

1,5 x 2 x 25 eb'ndmclakf Clbnll bbrlknsı maketi hazırdır. 
F. - Otomntfk şarap fıskh md "Fontalnc lumineuse" bu fıskıy:ı .• 
Fazla ta!slHlt için Ncşrlyat Şubc~!ne müra\:_aal edilmesi. (813) 
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ÜZEiR GARiH 
SABIK DEVLET DEMlRYOLLARI 

DIŞTABIBI 
o;, muayenehanesinde sabahtan ' 

öğleye 2 den 8 e kadar kabul eder. 
Beyoğlu İstiklal caddesi 'fokatlıyan ı 
sırasında. Kapısı Mektep sokak ~•.,..19 

. Hamdi Bey han birinci kat. lı 
TeJ: 21721 

lstanbul 3 cü icra McnmrLuğuna 

Paraya çc\.Tilmesi karar veril.en 
Sir-.:;cr dikiş makinesi ayna ve saire 
15-2-938 tarihine tcs:ı.düf eden salı 
günü saat 9 buçukta Beyoğlunun ls
tiklfil caddesinde 185 sayılı fotoğraf. J 

çı dükkan.mm iUıtünde birinci açık art
tırması yapılacak ve kıymetinin yüz.. 
de 75 ini bulmadığı takdirde ikinci a
çık arttırmanın 17-2-938 perşembe 
günu ayni mahal ve saatta yapılacağı 
ilan olunur. (24591) 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karıkay - E.l5prllba1 
T&l. 42362. Sirkecı Milhllrdar Zac!e 

•-• H~ telefon: 22740 ---

Mersin Cuma 
postası 

Yalnız bu sefere mahsus olmak 
Uzere 11 Şubat 038 Cuma günü 
Mersin postnsını yapacak "Sadık
zade" vapuru Galata rıhtımından 
saat 17 de kalkacaktır. 

lzmire Pazar sabahı varacak
tır. (783) 

,_ 

X 9 un 

Maceraları 
BUyUk bir clld halinde. Yaln1% re. 
simlcrden ibaret. içindeki kilçük 
kcınuşmalarla hfç yorulmadan X 9 
un harikulide maceralarını ta.kip 
etmiş olursunuz. 

X9u 
'41z.in gıöl çocu.alarınız da çok se. 
ver. 
Bu onların ayni 7.amanda eğlenceli 
oır okuma kitabı da olur. 

~!.. 30 kuruştur 
Çocuklarınızı teşvik ediniz. Rafta 
= ıklarmdan ayıracakları k'Jçük ye. 
k unlarla bu kUc:Uk takamı kısa blı 
~ımanda elde ederek 

nnocralan ki!b~n:n birer tane 1 
~ :linmelidirler. 

Müracaat yeri 11 

\rıkara caddesi VAKIT kütüphanesi [ 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gUn sabahlan •eku buçuğa 

ak~amlan 17 den 20 ye kadar l.alc 
U tayyare apartmanlan ikiııci daire 

17 numarada haatalannı kabuJ edcı. 

Cumartesi günleri 14 den ZO ye :ta 
dar hastalarını parasız. Kurun. Ha 1 

ber okuyuculanru dakupoo muu· , 
bılinde muayene eder. Telef: 23&5::ı 1 

Göz hekimi' 

Dr.Muıat RamiAydın 

lLüköır 
©}o (çjJ o ri o~ liifi1 o 

.. 

Misafirlerinizi ağırlamak için 
en mükemmel ikramın 

inhisar likörleri 
Olduğunu 

UNUTMAYI IZ! 

MemDeketımnzan en nefis meyvalaırır'caaın yapnlan, çnnek0 AhucdJoJ, 

cıu, VUşne, PcvtakaB, Mandarin, Kayası, Na!Flle llll!<~ırOeırnnD 

Tercih ediniz 

KOKTIEVIL 
Yapıyor musunuz? 

En iyi Kokteyl'leri 
HiSAR LiKCRLERi 

ile yapabileceginiz 
gibi bunları sade soda 
vegazozlakarıştırıpta 

• 1 

• • • • • 
IÇEBILIRSINIZ 

HER YERDE 

A R A v 1 N 1 Muayenehanesini rakslm. Tallmarıt
hrlabaşı Cad. PRFA Apt. oma 

aak.letmigtır. reı: 41553 

.>azardan maada hergün: Üğledeı 

•~nra saat ikiden altıya kadar 

ııa ......... a,.•1 .... lllii~ ........ ll':?!l• ........................................... ı .. 111:1mıııaım• .. ı::ı::m ..... ~Aı:::m .... .-ıı:: 

r=:·· ±::::::.-::::::::::::::::::::::::::::.::::::: 

P Meccani muayene ii 
Ü P•'lf!tnbe ı110ıert ..,., ı den il • kadat H =! •• f: Ortaköy l'aşbaearnak Palangada 2f- H 
.! numarada DoktoT MUmtaz Gürso} :: 

fıtklrterl parıısı:r. mu~vene eder. İi 
L~:=m m•: w:a ı:::::.. ::{ 

ilanlarınız için yalnız 

20335 N o. ~!~!~; 

lstanbu.1 Asliye //;inci Tiooret Mah
kemesinden: 

Müteveffa Bodos Sakalakcı oğlu 
varisleri Madam Katına Yuvan, Niku 
veklli avukat Ali Semih tarafından 

Beyoğlu Aynalıçeşme caddesi No. 36 
da Lconidas Piçkopulos aleyhine ika
me olU111lJl alactı.k dava.sın.da: Vaki i
lanen tobliğata rağmen Mahkemeye 
gelmeyen milddealeyh Leonidas Pi~ 

"', 
kopulos hakkında ittihaz oıuntıJl ti~ 
yap karn.rmm ilanen tebliğine '"' t )1 

kikatın 15-3-938 tarih ve ~ ,.~ 
de talikine karar verilmi~ 0~1l 
keyfiyet tebliğ makamına k~ 
Ü1.Cre il~n olunur. (245 " 

Sahibi: ASThf US ~ 
Ne&riyat müdürü Refik A. Sc' 



Resimleri ıı 
* .~ '1-A' , 

~ 

Jltsır Kralı Majeste Faruk ile 61Jlencn Mısır Krali{ıen l'erld6'nUı i111CJ ııe 
babası .... 

" ····· 

-~~ t... • 

..___ ~0· 
Çin - Japon harbinln mıToat 'bu"aktığı Çinliler, 

~ 

ltalyrmlar H~tanda imar hareketlerine tlewm ediyorlar. ~ 
Demi'de 11n7an lıir banka qörUlllt1t1J".; 

Bir tayyare w labomtuNr 1ıaliM iaf, 
nan te~ tayyareai., 

\. ' ~ 

. 
..2 

ispanyanın Taragon.a limanında F~ 
ko tayyareleri tarafuıdan bombarde. 
man edı?tm lngiliz bandra'lt TOf"P6"d 
vapuruna dllşen bombalardan ~ 1 

ı 
t 

.. 

No. 109 ...... ____________________ _, 

. . . . . .. . . . . . ·.~ ... ·"" . ... . 

Sayın okuy ,uciılarznın dö t Bag· 
ram g ,ününü neşe ve ~aade·t 

içinde geçirm,elerıni diler 

-



Dün b ir yıl önce yapılmı~ bir vaadi ha
tırladun. Bu vaad ne devlet tarafından 

ıJünyayn bildirilmiş bir teahhüddür ne de 
hükOm~t tarafından millete verilmiş bk 
söz. 

Size, bir dostumun aşk ve sevda .macc 
ralanndan bahsetmek niyetinde olmadığı· 
da sanmayınız. Hayır, Allaha çok şükiir, 
bu nevi maceraların can daman olan tatlı 

vaadlerden birile bugünlerde hcrhangfbir 
dostumun bumuna hallın takılmış değildir, 

Ben sadece bir artistimize yapılmış olan 
bir vaadı hatırladun. 

Hatırladım ve elem duydum. Zira bu 
vaadle o artistin ne masum bir heyecana 
tutulmuş oldut1'\lllu iyi bilenlerdenim. 

Aktör Na~din jübilesinden bahsetmek 
istiyorum. 

Görünüşte Türkiyenin en büyük halk 
artisti ve hakikatte {inkişat ) imkaruamu 
ve fırsatlarını bulamamış büyük bir kome~ 
diyen olan Naşid hic kimseye baş vwııp: 

- Yahu; ben bu kadara yıllık artistim. 
Bana da bir jübile yapsanıza. .. 

Demiş değildir. 

onu takrur edenler beğenenler, sanat ha 
yatına devamlı feragatli ve sarsılmaz baglı 
lığını bilenler ·sanki sözleşmişler gibi- bir 
b'ÜD hep birden Naşidi hatırlamışlar ve ken 

di kendilerine söylemişlerdi: 

- Şehir tiyatrosu her yıl artistleinden 
birinin kocayışını kutlular. O artistin ha~ 
yatı ve sanat hayatı etrafında neşriyat ya
pılır. Bir merasim proğramı hazırlanır. 

Belediye işin basına geçer; programın tat 
bikini himayesi altına alır ve günün birin
ce lstanbulun muhtelif kültür müessesele
rinin, tiyatro truplarının, ediplerinin işti
rakiyle debdebeli bir jübile yapılır. 

Şehir tiyatrosunun artistlerine belediye • 
;tarafmdan ve bizzat şehir tiyatrosu ta· 
ıafmdan gösterilen bu alaka ancak takdir
lerimizi cclbedebilir. Bunlar güzel nümu
nelerdir. Fakat, bu güzel nürnuneleri gör· 
dükten sonra Naşid gibi çok yüksek bir ar 

tisti umumi bir takdire muhatap tutmamak 
büyük bir hata olmaz mı? 

Bir müddet sonra güzel sanat muhit
lermizdeki bu kohuşmalar gazetefcre intikal 
etmiş ve büyük halk artistimizin adı etra
fında dikkatli neşriyat yapılmıştı. Büyük 
bir itina ile kaydetmeliyiz ki, bu .neşriyat 

alakadar makamların ani rukkatmı celbet 
miş. büyük bir hassasiyet gfütenniş Na
şıd ıçın brr jübıle yapılmasi ne resmi ve 

ne hususi hiç bir itiraz ile karşılamamıştı:. 
Ye günün birinde İstanbul belediyesinin 

bu jübileyi himaycsı altına aiaca!:rı okun 
muştu. Hattft jübıle proğrammın bazı e 

sa!'lan da kulaktan kula&ra ulaşmıstır. Şöy-
le ld: 

ı - Jübilenin büyük merasimi şehir 
tiyatrosunda yapılacak. 

2 - Mtrasimc şehir namına Muhiddin 

S! - KURUN'UN tlJA VESi 

~ 

Banatkôr .Na§it 

Yazan: 

amettin 

Nazi 

Üstündağ reislik ·edecek; 
3- Şehir tiyatrosu artistleri ve dığer 

sahne müesseselerimizin artistleri Naşid 
gecesinin sanat nümayişlerine iştirak ede
ceklerdir. 

4 - Gazeteler o gün Naşidin sanat ha
yatından bahsedeCekler. 

5 - Radyo Naşirun hayatı ve sanatı 
etrafında neşriyat yapacak, 

·6 - Halk artistimize şehir nmma bir 
madalya verilecek. 

llfilı... 

Naşid çok mütevazi bir adamdır. Gü· 
rültüden daima çekinir. O günler de öyle 
mahçup, öyle utangaç bir hal almıştı ki
Adı etrafında dönen şayialardan, sanat 

·<.trafında toplanan umumi alakadan ne 
duyduğunu bütün ısrarlarıma rağmen ken 
disinden öğrenememiştim. Fakat, hiç şüp 

hesiz çok sevmişti. Hangi artıst beğenıl 
rnekten, hatırlanmktan haz etmez. 

Sonra günün birinde jübilenin yapı)l 
cağı tarihin tesbit edildiğini de duymuş · 
tuk: 

Nisanın son haftasında bir pazartesi ge 
cesi. 

Şehir tiyatrosunun tatil rnevsimıne girdi 
ği bir zamana tesadüf eden bu geceninüs 

tünden bir seneye yakın bir zaman geçrnis 1 
bulunuyor. Hani jübile? 

Hani vaadlar? 

Hani gazctlerin neşriyatı? Kültür rnfies, 
sesclerimizin alakası? 

Radyoda Na~id için bir kvnf ~ veril 
diğini duydunuz mu? 

Hepsi unutuldu. 
• • • . 

Celal Bayar hükfunet prol:rrammda gU 
:ıel sanat ve fikir filemi etrafndaki dü~n .. 

1 
celerini bildirdikten sonra, kültür bakan 
lıI:11ndan sahne artistlerimize cemiyette ve.1 

rilecek şerefli mevki üzerinde bazı §eylet 
crtiattı. 

Faraza bunlara kıymetlerine göre, dev· 
let artisti büyük artist, halk artisti ve saire 

' gibi muhtelif unvanlar veril~nden bali· 
sedildi. 

Bu güzel fikrin bir an evvel tatbik mev. 
kiine konulmasını temenni ederken şunu 

hatırlatmak isteriz: / 
Türle sahnesinde az büyük artist yoJCi 

tur. Falcat, halktan böyle bir unvan almıg 
tek artist vardır. 

N "d •i aşı • i 
\ Hallan artistine, Türk sahnesinin btl .. 
yük dürüst artistine, Istanbulun ve mem~ 
:leketin her sınıf halkına sahneyi sevdir• 
miş ve tiyatro .manasını öğretmiş olan bir 
Brtiste yaptığunız vaadi tutmalıyız. 

Nizameddin Nazi/ 

(SaTho§ kendi kendine) - Ne yap. 
tım da acaba beni hapi8hancye atttJ 
1ar1 •• 

Nl ı~LDK 

.Boşluğu dolduran dil§il.ncemle beraber. 
Buz tutan gözlerim ümitle panldar"' ' 
Kırık aynalarda hatıran gülüm8e1', 
Eriyen gime§te kömür kıokusu oor. 

.Simi çanwr1.arta .~ bu dere: 
Böcekler toprağı, zaman hayatı yer 
'istekle dalarım ag'1ayan BCSlcre, 
Gemiler yabana bir diycra güler. 

lamall Safa Esaln 

Balayı seyahatinde: 

- Şimdi Bernilcn Parise geçiyoruz ... 

- Size bir kadın bıUdımı .•• . Son dere
ıc zenqin ve em yaşında. 

- Çok genç.! Bekleain seksen ya§ına 
gelince evlenirim. .. 

..._ 
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- 3i::-~ l:ucaklamak istesem acaba M 

yapars:nız, d.iyc nıcrak cdiyom m. 
- 'J.ffJ1'a1: ediyorsanız §imdiye ktı.iiat'. 

bir tecrübe edeydiniz .... 

\ 

- Bazı zamatı olu.yor ki kocamın pek 
aptal şey 

olduğımu an7ayor:um. .. 
- O halde scnin"le evlcnmcl-. istediği 

zammı aııla-

kımaıı lazımdı .... 

Aımıpa ve Amcrikada kadın1ar, bil 1ıassa lııgilizler vacut glızc1lik1eriui st/ 
spora mcdyıt1ıdurlar. lııgiUl1'cdc spor yapmrıyan bir tek kt.uluı yok-tur. Yu
kar'ki resim geçenlerde Lom.lrada 11·ı 71ılan genç ktzlar atleti..~ müaalıGJoıl. 

anıda çckılmi§tir. 
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Söt1meyen yıldız 
Con Krovford ilk parladığı gün .. 

den itibaren hakiki hayatında gös -
tcrdiği yeni canJılığı muhafaza e
den mlistcsna yıldızlardan biri oldu. 
Belki de bu müstesna vaziyet, çc .. 
vircceği filmler de doğrudan doğru
ya kendinin müessir olmasmdan ile.. 
rl geliyor. Çünkü Con Krovforda bir 
Jkl yıldız gibi rejisörlerin işareti al
tında değildir. 

Hayatı itibariyle birçok aşk felA
kctlerlne uğrayan Krovford bir iki 
senedir mesut olduğunu ela söylcyor. 
BIJlndiği üzere genç yıldız Ji'ranşot 
Tonla evlenmiş \'e güzel bir yuva 
kurmuştur. 

Reshndo yeni ccvlrdit;l filml!'rdeu 
blrlslnclo görülüyor. 

ıc: Büyük komik sanatkar F~-nandel 
meşhur olacağını hiç bilmcyormuş. 
Hatıralannı anlatırken diyor ki: 

- Hayatın çok garip ciJveleri var. 
Şimdi otuz dört yaşındayım. Yirmi al
tı yaşına kadar, hayatımın sonu ne o
lacağım dilşlinmedim. Biliyorsunuz 
ki ben, sanata dokuz YruJmda b:ışJa -
dun. 

•• Gi:>cclPrf, hususile yszı ..... büyiik 
kardc:3imle b<-raber lmnr.crlerdc şarkı 
söylf'mfye gidiyordum. O, on iki ya.ı:ıın
da idi. Ru suretle 25 frank kazanıyor
dum. 

Zara Leander 
Son günlerde k('ndlslnden en çok' 

balıscıttlrcn yıldız, bllhassn sesi ftl .. · 
bnrlylo de nnznrdlkkatf çeken Zara 
Lenııder Garbonun memleketi olan 
lsvecto doğmuştur. iFlmlerJnde ar. 
cak bir hakikat ve tabii bir edaya 
ınnllk olan yıldız ilk defa sahnede 
oynamıştır. Bugün Almanyada arka 
arkaya çevirdiği blrcok filmlerin 
hepsinde ayrı ayr.ı bir canlılık göste.. 
rlyor. 

Resmi yanlış ta
nınan suçlu kadın 

Son zamanlarda Fransada i~enen es• 
rarengiz cinayetlerdenbiri de gizli polis 
memuruReis'in öldürülmesi idi. 

lsvicreli olan bu adamın öldürülmes! 
hakkında Brüksel hükfuneti tahkikat 
yapmış ve Fransada tutulan Lidya Gr-Q; 
sovski isminde bir rus kadınının muhako 
me etmek için, mevkuf olarak gönderil• 
rnesini istemişti. 

Bu kadın tevkif edilmiş, fakat bic 
müddet sonra kefalete bağlanarak ser. : 
best bırakılmıştı. Şimdi de kaçını~ bulu~ 
nuyor.Uikin kadının kaçması tamamiylo'. 
,polisin hatası yüzünden olmuştur. 1 

Lidya Grosovski dire gazetelerde çr .. 
kan ve herkesin gördüğü resim meğer Q 

nun resmi değilmiş, başka bir kadmm•' 
mış. Kendisini başka bir çehre ile tanı•! 
yan poils Lidyanm ellerini koJlanru sal•' 
hya sallıya gitmesine seyirci kalmıştır, 

.... -
Çocuk/ak h,afrra/arrndan .· 

Arap düğünü 
Yazan: Dr. Cemil Süleynıan 

Ş AMDA annemi bir düğüne da
vet etmışıerdı. Yumi kadar ka

dı,., ıenerlerle geldiler; bizi evimizden 
aldılar. Geçeceğimiz sokaklardan ara
ba işlemiyordu. Yer uıaktı. Herbirimi 
ze kırmızı kadife palanlı birer beyaz 
eşek getirmişlerdi. Bir ulay olduk; 
"daracık Şam sokaklarında tı1'ır tıkır 
yürümeğe b:i§ladık. Gelenler geçenler, 
durup bize bakıyorlardı. Rahvan eşek 
üstünde seyahat, çok zevkli ve eğlen· 
celi bir şeydi. 

Eşeğin beyazını hiç görmemiştim. 
Bana, bir kedi bir tavşan gibi sevimli 
gelmişti. Hem değnekle vuruyor, hem 
iğilip boynunu okşuyordum. Ne tuhuf 
yerlerden geçtik; ne korkunç delil;lere 
girdik 1 .. Bir kale burcu gibi yükselen 
yosunlu duvarlann içinde siyah oyuk
lardan sular başomyor; kemer altlann
'dan geçerken sel basmış gibi korkun~ 
bir utruıtu aksediyor; her oyuktan tasan 
su, büyüye büyüye bir nehir oluyor; so 
Jta~tarın ortasmdZlll akıyor. 
• Şam, sanki yer altında bir memle
ket .. 1nsanlar, dünyada çilelerini dol 
durduktan sonra topraklara giriyor • 
lar; burada yer yüzünden büsbütün 
bc:şka bir ileme karışıyorlar. Biz de 
sanki öldük; toprağa karıştık; şimdi 
onların lleıninde yaşıyoruz. GördUkle• 
rim, hiç benim bildiklerime benzemi. 
yor •• 

Nekadar gi~ hangi deliğe girdik, 
nereden çıktık? Bilmiyorum ı 

- Burası .• dediler. < • 

' Bizi büyük bir demir kapının önün
de indirdiler. Kapının ortasından bir 
delik açıldı; fenerler birer birer onun 
içinden geçti, Burada hayat, s::.nki bir 
oyun sahnesi_ Her şey, renl:Ii kağıt. 
lardan, resimli mukavvalardan yapıt. 
mışa benziyor. Perde kalkıyor, sokak 
görünüyor; bir baş~ perde açılıyor; 
insanın kı:ırşısına bir bahçe çıkıyor. 

Tıpkı Libade de olduğu gibi, zenne. 
Jer kavuklular, pişekarlar meydana ge
liyor; muhavere başlıyor. O gece yal
nız kapıda bir kavuklu gördük, bütün 
ev, zennelerle -dolmuştu. 

Biz girer girmez, hepsi yeni h' r şey 
gannek içln oraya toplanmış gibi, b:ış
lar bize çevirdi; herkes gelini bıraktı, 
:uzun boylu sarışın ~adını seyı:e daldı. 
~nnem, çarşafın içiniden çıktığı zaman, 
6ıkmtısmdan kıpkırmızı olmuştu. ö
nümüze düştüler, bizi, havuzların ke
narından, limon ağaçl<•rının altından 
ge~."rdiler; büyük taşlığın sonunda süs 
Jii bir odaya götüı•düler. Burası, gelın 
odasıydı. Fnkat içinde gelin yoktu. 
Bend<'n biraz k<"baca b'r krz co::u \u-

Vay Cemil Süleyman 

ııı.'llflmıt?ıiıı~•~r'"ıu:w111rıııı.!1ıııı:1 1 

llayntuıın uzun ;ı;cncl<"rhıi Hicnz 'o 
Sul'lycüo gcçlrcı. tnnınmış cılib J>ok

tor Ocrnil suıe,,nnnın bugün '\'Crdiğl
nıiz yazısmün bir Arnı, <lüğUııllnün mı
sıl ynpıldığmı okuyncnksınız. J:Ur so-
3·nhnt cdchlyntırun bütün nısıflıırmı 
tnşıynn bu güzel yazı, hu :mczlyctin
clcn bnşkn, DJ·rıcn, eski giinlcrimlzc nlt 
bJr çocukluk hntırnsmı dn en ,·nzllı 
çlzgUcrlo cnnlnndrnnnktaclır. . 
lll1Jnım1ttıııı:ııuıımuııııuııın1uııı11ııııırııı1uımııırımıı111uıııııırııı 

sedirin üstünde kadüe bir k.oltuğa 
oturtmuşlar; tıpkı bir gelin gib' tel 
duvak takmışlar; uzun etekli bir pem
be atlas giydirmişler; başını ç'çeklerle 
süslemişler; kulaklarına salkım küpe tak 
mı~lar; önünde bir bakır tepsi, şekerleme 
lerin birini bırakıp öbürünü alıyor; 
ısırıyor, beğenmiyor, onu atıp oir 
ba5kasını istiyor; M emur ailesi 
olllcak, Hk defa, Türkçe konu;ıan bir 
J-.a1ın gördüm, el'mden tuttu, beni se
dirin yanına götürdü. 

- Bak, gelin .. diyordu. fstcrscn bu
nu sana alalını .. 

- Hi._r öyle gc.liıı olur mu? 
- Ni,in olrrıo;ın, görmtiy(•r•nııc;un? 
Teli \Jr, clun•1ı var .. 

-- B;:ni al ~..ıtıyoı::.lınuz, c. ,_,: 11 rı ·

Bir k<.dıkaha salıverdi. Yanındakilere 
Arapça anlattı; odanın iç:nde bir kıya· 1 
met koptu. Niçin güldü\lerini ne bile• i 
yim?. Şaşırdım, annemin yanına sokul 
dum. Birçok seslerrn arasında işitiycr 
rum: 

Yatsı namazından çıkıyorlar, nerede' 
ise güvey gelir .... Diyorlar. 

Hakikaten geEn bu muydu; yoksa 
gelinlik mi oynuyordu? içime merz.Jc 
oldu. Annemin ağzı açık kalmıtşı. Söy• 
lcnenleri anlamıyor gibi şaşkın şaşkın 
bakıyordu. Gelin için onbir yaşında di· 
yorlardı. Bütün gözler ona di1'ilmiş, 

herkes onun etrafını almıştı. Portakal 
veroyorlar yemiyor, nar istiyor. Nar 
getiriyorlztl", kestane diye sızlanıyor; 

ayaklannı yere vurarak tepiniyor; ne• 
rede ise haykua haykıra ağlayacak gi
bi yüzünü buruşturuyor. 

- Sus kızım, diyorlar. Sen gelinsin, 
ayıp değil mi? 

Demek ki sahici gelin .. Küçük başı· 
mın içinde tuhaf lir ilıat'-Gızlık vardı, 
Ben annem kadar gelinler görmeye 
alışmıştım. Adım adım ya1'}aştım; geli
ni yakından görmek için koltuğun ya· 
runa kadar sokuldum. Gözlerinin etra 
fında sürmeden kalın bir çember var
dr. Rootıktan, kaşları acayip bir şekle 
girmiş; küçük çocuk, bir koca kan si-

. ması almıştı. 

t-!:. lyi saatte olsun, siyah kalkanın için 

• 
de, gözlerini bir maymun gibi, şıldır şıl 
dır oynatıyordu. 

Çocuklukta insan, hadisatı ve çeh
releri ne kadar kuvvetli zuptediyor ı .• 
Başımın içinde belki binlerle hayalden 
tek bir çizgi kalmamıştır. Fakat bu 
küçük gelin portresinin bütün ekspres
yonlannu, bugün gibi tek bir çizgisini 
kaydetmeden muhafaza ediyorum. 

Bu onbir yaşındaki gelin; bir kedim 
vardı, mürekkepten, yüzüne k<q yapar 
dım, bıyık yapardım, tıpkı ona benzi
yordu. 

- Kardeşine şeker versene.. dedi-
ler. 

Tabaktan bir avuç aldı, önüme attı. 
Ben topladım, tekrar ona uzattım: O 
gene attı, ben gene topladım, verdim. 
Bir d~~ika içinde hemen dost oluver
m:ştik. O artık teli duvağı unutmuştu. 
Koltuktan sıçradı, yanıma gel<li, benim 
le oynamağa !xış:adı. Hep 1Jir ağızdan 
ba ğrı~tı hr: 

- Çı1' ye:-ine •. lliç gelin yerinden 
kıınılJ ır mı? 

- Çıtkı, tekrar koltuğun<> oturdu. 
Annem, elimden çekti, beni or!a~an dı
şa~ ı'ya ç k;ırdı. Zav.ıl~ı galiba Çl.k sıkıl
m tı. 

nu, hamam pcykeleri g;~ıi ,.r,::· •, 1ir 
.Vil ;ocuk o .. 

•• - numH,'UN lr.AVF.St •· - ·u.ı.x.-ı:~ JJ.aı,,~t (Pmııı !fi m•rıuia) 



Çin-
ıCinlilere gör1:.. 
• -Japonlar k ültilrle

:w-lni Ç!nden, mües
seselerlnl A \'ru
padan kopye et
mişlerdir. 

avonlara göre: .......,. ________________ ...., __________ __ 

Cehalet Çinlileri 
beyaz ırka t~sır ~ıl
mıştır. Halbuki iki 
millet e~ele vere
cek olursa •• 

\ 

Bir Anıerikalı gazefPci 
Çinde görd.ülılerini an

-atuıoı· 

Meşhur Amerikalı gnıeteci Knukerboker 
Çin-Japon harp cc..ph '"inden gazetesıne 
gönderdiği bir röportajda şunları yazıyor: 

"Japon donarunası Singapurun şarkına 
öüşen bütün denizleri kontrol ediyor. Sang 
haydan Kobcye doğru Fransızların Jnn 
Lnbord vapuriyle seyahat ediyorduk. 150 
(len fazhı Japon harp gemisinin ve diğer 
:vapurların dolaştı~·nu gördük. 

Amiral gemisi Idzumanın yanından ge· 
terken bu geminin guvertesinde gazetecileri 
kabul eden Amiral Kioşi Yıazegawmm J?i!.· 
len yüzfi ile tatlı ve yumusak sözlerim hatır 
tadım. O vakit japon amiralı bize karşı çok 
milltefit davranmıştı. Gene ayni günlerde 
idi ki, mitralyözler ile lngiliz ve Amerika
lılara ateş acan korkunç japon tayyareleri 
Çin topraklarının içinden Şanghaya dönü 
yorlardı. Bu tayyareler amiral Yiazega\'a· 
nin kumandası altında olup üçüncü hava fi. 
losunu teşkil ediyorlardı. 

Japonların Şanghaydaki Mkimiyetleri 
§Ulldan ileri geliyor ki. lngilizler buraya 
asker göndermemişlerdir. HJ27 sencsınde 

lngilizler Şanghayda 25000 asker bulundu
ruyorlardı. Bugünkü askerlerinin sarısı 

2500 dür. 
lngılizler uzak şarktaki karışıklığın bas

ladığı gün, Şanghnyı müdafaa edemıyecek
lerini anladılar ve ipin urunu kendı halıne 
bıraktılar. Çinlile.r deniz &ilahlarına malik 
drğildir. Japon kuvvctlcrıne denizlerde kar 
§1 koyamiyacaklnrını anladıkları ıçırı bütün 
enerjilerini kara kuvvetlerine tahc,is ettiler. 

Uzak 53rktaki japon rleniz kuvvetleri o 
derrce kuwetlıdir kı. diğer devlctleı japon
Jarın buralarda polıs muhafaza v:ızif~mi 
gördüklernıl itiraf ediyorlar. 

Fransı.:: vnpuriyle harclcet ederken. fran 
sız zabıtleri bize fotoğraf makinelerimiz) 
kullanmamamızı söylediler. Bundan ba~ka 

~ - ıt.unm·uN tJıA , .. ES1 

in t\ü 
..., 

Çin • Japrm harbinden acık1ı bfr manzara., 

\'apurun insan gözüne gö:ilnen yerlerine 
fızerlerlnde müstahkem mevkilerde resim al 
rnak ve dürbün ile sahillere bakmak ya!33k-

• tır.,, cümleleri yazılı levhalar astılar. 
Her şeye rar,rmen Vangpunun yanından 

geçerken dilrbünümü kaldırdım ve şehrin, 
yakın zam:ına kadar mamur olup, bugünler 
de bir harabeye dönen manzarasını temaşa 
ettim. Biltün binalar tahrip edilmişti: Ja· 
ponlann harp sistemi böyledir. 

Üniversite komisyonu reisi olan generai 
Neyli l\1alkolm'un topladığı malfunata göre 
Şanghay, Nankin. Paufintfu ve Nançouğ 
da üç üniversıte tamamıyle ha:ap olmuş · 

on dort üniversite zarar görmü~ 53 akademi 
ile 25 başka mektep içine girilemiyccek bi: 
hale getırilmişitir. Maddi zarar on milyon 
dolardan fazladır. z 

50 bin talebe mektepsiz kalm.ştır. Japon 
lar (japon aleyhtarı propagandayı) öldü· 
türken en bUyük düşman sa;-dıklan kimse
ler profe<;()rlerle taletx>Jerdir. 
Japon ta}~·arclerinin §ehir ve köyleri bom 

bardım.-ın edişi. Çm halkı ara.;ında japon· 
tara karşı mütiıi~ intikam durgula. ı doğ· 
masına ~b oluyor. 

Fclsefi bazı eserleriyle tanınmış bir Çinli 
filim bana şu sôıleri söyledi: 

"Japonlar Çinlileri bir esir vaziyetine 
getirmrk makr-adiyle bütün mektepleri YI· 
Çirlll'Clııi ılartu,~ğı ,ögdyazd mi~urc ucet.H 

kryor"çlnlilerle japonlarm akraba oldukları 
.maJOmdur. Bôyle olduğu halde saç saça 
baş başa denecek derece şiddetli olan 1üş.. · 
mamlk nereden ileri geldiğini Çin felcsofu .. 
nun sözleri çok güzel ifadelendiriyor. l 

~ 

Garpten gelen bir Avrupalı Çinli ile Ja .. 
ponluyu yan yana görünce hangısinin Çin 
hangisinin Japon olduğunu katiyen fark ~ 
demez. 

Bir Çinliye sorarsanız Japonlar hakkında 
§Unları söyler: 

]apouların kendi kültürleri )'Oktur. Kül 
rikah ve Ingiltercliler de söze karışıyordu. 
tiiriinü btzdcn, müesseselerıni Avmfxıdan 
kopye edip alan Japonlar, maymunlar gibi 
Molaya adalarından R<'lmişlcrd~r. 

Japonlar ise Çinlilere şu cevabı verirler: 
"Çirılilercskiden büyük bir millet olduk· 

Zarı lıaldc, cclıalct onları beyaz ırka esir yaP. 
1mştır. Bızim idaremiz altında terakkiye u 
laştırılacak olan kalabalık Çi1ılilcrlc Japon· 
lar el ele til':TUel~ olursa. Beyaz irısmılan 
Asvadan lwıımak ('Ok kolay olacaktır. Çin. 
lilcrc büyük bir millet olduklarım biz öğret 
mck istiyowz. Fakat, otılar beş on gmcralm 
esnrt'li altında eziliyorlar. Biz olmazsak Çıtı 
beyaz ırka mıistcmleke olaraktır." 

Çin-Japon muharebelerini bir kaç ay 
cep!1elerde takip etmi-ştim. Kobeve gider
ken vapurumnı:da Çinli yoktu. fakat pek 

(Sonu 13 ilncü sayı/ ada) 

~~-e. ~'"~-=~~,., .....__..,__ -- -
arşı -.-Ş a .. 

Vazen: Mn ın=navno ~,eşte:ınkc 

eviren: Mahmud Necmeddln Deliorman 

"' Bir eece, tanıdıl.lanmdan birisiriln 
evinde yınnı senedır gonııediğ.m bir. 
aJamla karşıl~mayx hiç bir vakit unu 
lamıyacağun. 

1 Vaktiyle bu adam çok .zengindı, üç 
Barayı vardı. Bir sUrü bi%metçi, Kamer 
P-iner, l;apıcı, aşçı ve sa.re bunlarla hep 
mümtaz bir ckıp teşkil ediyordu. 

Bu bd:ınun. mayetimlel.'ilere ne de· 
rece sert muamele 'ederek, yüksekten 
Jconuştuğu görülecek bir şeydi. 

MescU, yalnız hiç kimseye scl!\m 
:vermemekle k,almıyor, onunla karşıla
pn birisi, önünde istediği kadar eğil· 
m.i.ş olsa bile, o, yağlı yüzünü öbür ta
, rcıfa çeviri}·ordu. 
t Hele bir kimse ona mürtıeaat ederek 
:vardun istedi mi, görece~ şey: mcrha· 
metsizce dışarı kovulmak 1 

ı Evlennden birısinde tamirat yapa
rak çalı§'!n ustalan, o, parr: almak için 
yirmi kere ayoğıruı gelmeğe mecbur e 
!diyordu. üste ı;stalan aldatıyor. lacak 
lan paradan bir kısmını vermiyordu. 

Ciddi söylilyor ve katiyen mübalağa 
etmiyorum. lnsruraı bu adam adeta ağ 
latacak derecelere getiriyor ve insanlar 
onun yanından, bütün vücudlan tltrc
yerclı: ayrılıyordu. Bütiln bunları nasd 
anlatacnğnru bilemiyorum. Amma on
daki mlıdi büti.in insanları gücendirici 
idi. 

J3ir tek akr:ıbası vardı. Her cumnrtc
si giinil ihtiyar haltlsı yardım istemek 
için ona geliyordu. nabaaı ölürken bu 
1'adrnn bakrnasnu vasiyet etmi~ti. 

Fakat, halasmo;, nasılmua mele ettiği 
:ae görülecek bir §t:yıdi. Paralan kadı· 
nın önilnc atarken bağınyordu: 

- Gene gelmişsin! .En nihayet ne 
ı:aman gebereceksin, ki bana da bUyUk 
bir bayram olsun 'I 

Çok küçük yaşta bir çocuk olmı:ıklığı 
ma rağmen bu menfur adamın hayatı 
zihni:ne aaplnnrp katmış. .. Ve casavvur 
edin lçi. o zomanadnnberi tam yirmi yıl 
geçmiştir. Evet, tam yirmi yıl, bu ada 
mı bir daha görmemiştim. 

Dediğim gibi, tanıdıklnrdan birinin 
miikcllcf b'.r akşam yemeğinde idile. 
Masaua ve tam benim karşımda kUçUk 
kcn zihnimin içinde naqolunan bu a
damın y\lzilnU gördüm ve derhal tr.ıru• 
dnn. 

Hiç şüphesiz çok ihti}'nr'.lıınuş ve 2:1 

yıfiamıştr. 'Fakat, çok kolay tanıllryorı. 
du. Göıletinde ball o aksi balaşlar var 
dı. Birisi ona bir 15f söylerken ba~nı O 

tc tarafa döndürüyordu. 
Beni tr.ıniyanuıdı .amma, ben kendiı;i 

ne: 
Gospoclln Lesef beni taruyablldi 

niz mi? liır vakıt slı:in evde ya~ı~ 
tını, dedim. 

Zorla gtüümsemiye çahşatl:lk: 
- Mazımi herkes biliyor, ben bunu· 

saklanı.yorum. Evet, evım vardı foknt 
şimCü frnnsu:ca dersi verıyoruın. Eğer 
siz berum mazım içın konu~mnsını is 
tiyorsmm:, ben bunu kendim anlatırım. 

"Gençtim, aksi idim. Zengmliğim ba 
na istediğim şekilde yaı!amak itnk5.nını 
veriyordu. Fa~t, o zanınndanbcri çok 
sular nktL Gerek ruh, gerekse vücudca 
şimdi büsbütün başka bir ndamım. Bu 
nun için mazimi hatırlntmnkln keyfi 
mi bozamiyacaksınız." 

Bizim konuşmamız herkesi alUkndar 
etmişti. Bütün gözlerin kendi tara!ma 
~evrildiğini görünce: 

"Hiç şüphesiz ki. dedi. Beni yalnız 
menfi taraflarımdan tanıyonıunuz. Fa
kat, sizi temin ederim ki, her şey bir 
d~'ıa geri dönmemek üzere kaybolmuş-
~r. Şimdi artık büsbütün ba~ka bir a
ldamını. Benim karakterimi burada ha4 

.zır bulunanlara lUtfen sorabiliıs;niz. 

:Su evde ya;ıamakla mesudum, bilhassa 
benim şimdiki boyatnm da öğrenebilir 
siniz. 

Evde ~rabct yaşıyanlardan bazıla-

n: 
- Evet, o ~iındi gnyet makul iyi bir 

.adam olduğu gibi.sempatik ve mahvi
yetgflrdır. da •.• Daha dün akşam gene 
bu evde yaşayoo bir kadıncağıza fena· 
lık :gelır.işti. Derhal eczabaneye l\O§aı
rak piramidon getirdi. Çok iyi ve h1tuf 
kfu' bir adamdır. Onun hakkında bizim 
icna hiç bir fikrimiz voktur. Divc or
taya atıldılar. 
Lesef bu defa: 

- işte görüyorsunuz ya. Benim hak 
:krmcln mazimi göz önüne getirerek hil· 
küm vennek k,atiyen doğru değildir. 

Ben, büsbütün başka bir adam oldum. 
Hoyatımda tek bir siyah leke vana, o 
1da, artık seksen yaşını bulan halfınrdır. 
Bu kadın benim yanıma hala geliyor 
ve ben kend..s!yle, km kere bittrı~i gU 
lcrck konu~aıni}'•( rum. Çünkü halfim 
tam kırk yıldır beni izaç ediyor ve ben 
öyle unnediyorum ki, bu kadarı ~ faz 
ladrr artık ••• 

Kiracıfard:ın bazılan bur:ıda ,gene: 
,g62e lmnştılm' ve; 

L 
- Halil meselesine gelince bu, böy 

ledir. O geldi mi idi, her ıeferinde ri.
cnlar, mmnetler, bağm~lar duyuluyor 
doğrusu- Fnknt, başkn §eylere gelince 
bu adam methedilecek gibidir. dediler~ ' 

Lcsef gene dayanamadı ve: 
- Hatadan başka benim §ımdiki hı> 

yntım bir ümck olacak derec~e lek~ 
6izdir. 1htiynrlık bastırdı. Düşüncem 

değişti. alçs.lik ve gurur beni çoktan 
:ter ketti. 

Masada oturan ve bayntın cilvelerini 
blldiği anlaşılan ev srıbibinin genç oğ~ 
lu da ortaya atıldı ve: 

- Çok 'milmkündür ki, &izin deği§
menize sebeb olan şey, yalnız ihtiyarlık 
olmiyacak. okla dnha yolan gelen, zen
ginli{;riniz ıelinizdcn ııhndıktnn sonra 
l:lişleri ıırasındn kaldığınız ba~ka bi!' 
kuvvet olsa gerek 1 

Misafirleden birisi ~öyle bir ır i.ı.I~ 
:za yilrüttil: 

- Belki de budur. Mesclfl saraylan
nız, adamlarınız, paralıınnı.zı Rize yeni• 
öen iade etseler. Ohhh. Muhakkak ki 
siz elinize düşen herkesi tekrar boğma 
ğa başhycr..aksmız. 

Lesefin göderinde aksi bir bakış pa· 
nldadı. Fakat, gözlerini aşağı indire
rek: 

- Bilmem ama, dü~ünUyorum ld, bu 
b8yle !değildir. 

Hayatın cilvelerini anliyan genç a
dam yüksek sesle: 

- Siz bilmiyorsunuı ama, ben bili· 
yorum, öyle bir şey vuku bulsa siz ken· 
di mayetinize ve size müracaat edenle 
re daha haşin ve merhametsizce mua
mele edeceksiniz. 

Bu söz üzerine Lcsef inadından tit 
rcyer.e~ ev sahibine döndü: 

- Sizin misafirleriniz hnkaret et· 
mekte devam edecek olurlarsa ben sizi 
terketmek mecburiyetinde ka!acağun. 

De'di. 
ıı.v &ahibi de: 
- Bn yirmi sene içinde giz ruhunu

zun derinliklerine kadar hakik~ten de 
ğişmiş iseniz, ben o takdirde siı:in kal
manızı rica cdcccğhn. Fakat, arl;ada~ 
lann dedikleri gibi ise, o zaman sizi a· 
:lakoyamanı ı .. 

Lesef, sandalyasınm Uzerirnle on da 
kika kadar öteye beriye dönerek hiç 
kimseye bir tek lif söylemden oturdu 
,ondan sonra "ingilizvarr" tıeHim verme 
ğe bile teneuül etmeden od.:dan çıkıp 
gitti. 
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ötekini düşünüyorum 
(9 uncu .ahi/adan Jenm) 

Yemekte hep ~raberdı.k. 
Gece, otomobile binip gi:Jerken yol 

da: 
- Ledi Hamşeıi bu kadar yalçından 

f<ınıyacağmı his; zannetmezdim, ded=. 
- O kadar yakından tanıyor değilim 

r:aten; dedını. Gençliğimde bir iki kere 
görmüştüm. Bir evde ayn ayn iki bQ. • 

lükte aturduk. 
... - Desene çocukluk nşkı. 1 ı:ı 

- Yol A§k falan yo~.. !\ 
Karım: "' 
.:._ Sen ona çok yakından tanıyormuı 

gibi bakıyordun, dedi. Haıtti beni tam • . 
siığmdan daha fada.... 1 

- Hayatımda lir kere görü~müşüm•. 
iilir onunla, dedim. 

Döndil, uzun uzun ytızilme baktı: 
- Doğru mu söyleyorsun? dedi. 
Bu suali, yalan söylediğimi zannede ı 

~ek değil, cevabımdan hayret ettiği için 
sormuştu. 

- Hc:akikati söyleyorum ,dedim. 
- Zannetmem. 
- Neye böyle söyleyorsun? 7:~ 
- Bilmeyorum. 
Biraı durdu, ıonra hiç li.r şey soy • 

lemedi. · 
Belki hiç bir neticesi olmayan J:>u hi

kayeyi neye bu kadar w:atıyorum, diye· 
ce~siniz. Evet, belki bu hik~yenin sonu 
yoktur. Daha doğrusu, hastahaneye gf.r
memiı olsaydmı hiç bir sonu olmayacak· 
tI. 

ı Bir tren kazası geçirm!1tim. Belki bü
yük bir kaza değil; fakat gazeteler be
nim kaldırdığım hastahaneyi. o kadar bil
yü~ harflerle yazmışlardı ki duymay<'..ln 
kalmadı. 

Tabii Nora hiç başucumdan ayrılmak 
istemiyordu. Bir iki gün içinde belld on 
defa geldi. / 

Üçüncu günde Karlota gelli. 
Hastabakıcı: 

- Lcdi Humşer si.ri.nle görüşmek is
teyor, diye haber vermişti. 

Hemen arkasından Karlota girdi ve 
başucmna oturarak, elimi avuçlanrun i
çine aldı. 

- Daha evvel gelecektim, bırakmadı
lar Frc::d;, dedi. Motos~lctle geld:m, sa,.. 
bahtanberi yold:ıyrm. Nasılsın?... ıy.: ~

lacalr ıru:;m? 
- Tabii iyi olacağım, dedim. 
O zaman, Karlotn hayatımda beni en 

;ok hLıyrete düşilren sözü söyledi: 
- Sen .>aşamazsnn benim de yaşaya

cağımı hi~ ıı:annetm :yorum ... 
:s- I;.~ •'/o 

Başımı ona do~ru çevirdim. 
- Ne güzel şeyi dedim . 
- DeğJ mi? dedi. Fakat b=zim ara • 

mızda -d.ıh'l güzel bir fey vaı dı. 
- Demek sen de hissettin bunu'.! 
- Evet, daima ... 
- Fal:at şimdi yapacak hiç bir t;ey 

rok ... 
- E.,et artık yapacak bir şey yok •.. 

;;'ırcat bize 'k_end'ni bundan senelerce ev-

2 - IH'llU;\T:" IL.l\'ESI 

vel göstemıi§rA tatifadc etmcs.uıi bilo \ 
medik. 

- Çünkü ben deli Idim o zamı:ırı, de .. , 
Sim ... Deli idim ve ahmaktun... f 

l - Fakat şimdi bir kahramansın, dedi. 
· :- Ben mi kahramanım? 

- Evet İkinizde kendimiz için çok; 
iyi hareket ettik, Franl;. Belki vaktiyle 
öyle hnrcket etmeseydik bugün biribiri• 
mizi tamamiyle knybetmiş olacakuk. Fa
)tat, ~ındıye kadar beni her işte ileri 
sevkeden ıenin aklımdan çık.maman ol·• 
muştur. Senden ne ka'dar uzak olursam 
9 kadar çok dU§Unüyordum. •• 
't - Ben de öyle. .. Garip değil mi? 

- Evet, garip. Şüphesiz ki ~suı 
'söylemiyorsun... . 

- If..ahıus böyle söylemek için bir so 
hep yok ki. Sen ba!la bugün bUtiln ha· 
.]dk.ati söyledln. Bunlar hep benlın öğren 
mek istediğim şeylerdi. Şimdi .mesudum 
olabilirim. 

- Ben ide mes'ut\ olabilirim, artık; 

Frank. Bu son görüşmeni% olabilir ... 
t, - Öyle mi olacak? . 
f - Öyle olmalıdır-. ikimiz de kendi· 
mize birer yuva teşkil etmiş bulunuyo -
ruz. Şimdi bunlan ~betmek istemeyiz 
tabi?... 

- Haklrpı var, dedim. 
: crtmek Uzerc ayağa kalktt. Sonra, > 
ğildi, alnımdan öptü. 

- Allahaısmarladık, dedi. 
Kapıya krdar gittikten sonra, arkn· 

sına döndü, tekrar: 
- Allahaısmarladık, dedi. 
- Gülegtile, dedim ve bagnnı ~bilr 

tarafa- çevirdim: Son olarak batınında 
kar::ı."'llıkta sargılar içindeki yilzilmün 
kalmasını istcmi)•Ordum. 

İşte bu kadardır bu bik8.ye. "Hiç bir 
şey değilmiş,, mt diyonıunuz? Evet, hiç 
bir şey değil, fakat her §ey. 

Tabii mes'udum. niçin mes'ud olmay~
cakmışım 1.. Nora çok i}-i bir kadın, ço
cuklarımız da iyi. 

Fakat arasıra ötekini de düşi.inüyo • 
rum. •.• 

Çin- Japon 
düşmanllğl 

( 4 üm,fwıı devam) 

.ok Japon vardı. Japonlar vapurdaki bütün 
muh::ı\· crelcri dirJiyordu. Japon toprakla· 
rında gibi idik. 

Fran~ızlar, rukc;ek f.-e<"lc k(}O\JŞ:ıyor, /\m~ 
bütün honu~m:ı1ar beyaz ve san ırklar ara
sınrfa rapılacak muharebele aıddı. 

Fa1:1t. böyle hir muharebe h.ıkiknten O· 

Jacak mıdır? 
Kohe lim«nma girerken ku::ımın içındc 

bu düşünce v:-u-dı. 13u dlişünceyi gözümüo 
önünde sıralan:ın düzinelerle tahtdbtihir tnr 
kat d:ıhJ ağırlaştırdı. Tahtclb:Jhirleri gi.'zti· 
rr.ün ucu ile sa} mağa ba~ladım. 

Paı iste bir ishandal , 

936 Rus güzeli ' 
Yirmi gilolük koca- 1 

sından ayrılıyor 

Babası Moskovada bir huh'llk müşavid 
olan Adriana üç sene evvel Parise gclm~ ı 
v.e bir sene sonra Rusya gilzeli scçilml~ . 
tir. , 
Meşhur film sanayicilerinden Piyu • 

Patenin genç oğlu bu kızla tanışmış ve kIZI 
r sevmiş; ve ailesinin muhalefetini dinleme-. 
yen deliknıılı, Rus güzeli ile evleruni~tir. 
Bu evlenme, bütün Pari5tc bir h!dise ola. 
rak karşılanmı~. Genç çiftler Pol Dumer . 
sokağında 21 numaralı apartmanlarında 
mükellef ziyafetlerle misafirlerini kar~ıla• 
mışlardrr. j 

Evliler balayı günlerini büyük bir saadet , 
içinde ya~rgörünürten, bir gece en yakın 

dost \re akrabalariylc birlikte yemek masa• 
sma otunnu~lar ve içki iÇIDeğe başlamıslaQ 
dır. Bu sırada cıgaralan bitmiş ve Patcnia 
yeni evli oğlu, cıgara almak maksadiyle ı;o. 
katta çdanışt:ır. Fakat, çıkış o ~ş alrou,t 

tur. 5vdckiler saatlerce beklemişler; gece 
yansı olmUB ve nihayet misafirler ı:-ık•P 
gitmi~lerdir. 

Gelin yeni kocasının d~nmeyişinden 
miitee3Sir olmağa başbmıs butcessür yava2 
}'avaş şiddetini arttrnu~. en sonra polise ha 
ber verilmiştir. 

48 saat sonra hususi bir dedektif acen 
tası delikanlının rus gUzelinden biktığı için 
firar ettiğini tesbit etmi'1ir. 

Fakat nereye? Hiviyeraya mı, Isvicre 
yahud Italyoya mı? Bu cihet s.rizli tutulu .. 
yor. 

Rusgüzeli ise rn:.ikcllef evde hfila koca· 
smı bch.lemcl;tedir. Fakat beyhude, çOn!:ü. 
oğlanın annesi apartmanın bo~altılmasnu 
}'eni gelinine teblığ ettirmiştir. 

Pnrislıler bugünlerde nıahkc:mede cere-
yan edecek bu meraldı a~ \·e ayrılık s:.tha .. 
tarım dinleme-~e hazırlanıyorlar. 

, 

-
en sıkııma-
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Berber diikkanlarına, çenemizde sakal, başımı 
saç ve fak at elimizde de bir mükaleme listesi 

gzrmekten elde edeceğimiz faydalar 
r-::::= Yazan: 

l~met Münir 1 
Bcroer uuıtıu.u .. ..-·ında. bulunan 

rııdyolardım lfibiyat rcsnıl almıığa 

knlkışPuşlardı dıı, berberler Lir iti• 
r:ız<la bulunmuşlardı galiba ... O hA· 
cllse, luma, berber dükkAnlnrma rnd• 
70 makinelerinin konulmnsındnn 

hasıl olııbilccck faydayı dilşUndUr

dll. Berberlerin, bizi trn, ettlklcıi 

sırnlnrda, "çene ile dn.hJ" trw;ı ctıno
lcrine mani olnmııdıı,"1Dlızl\ göre .hiç 
olmnzsn bunu bir yola koynhm; 
müştcrinlıı zevkine uygun gidel.ıllo
cck bir hl~lmc getirelim. 

llugUnkü l'ıtzlyctten şu nnlrı.51lı• 

yoı-: Dcrbcr, makası veya usturayı 
cllno aldığı znmıın, bizleri ynlmz 
trnş etıncklo bırakmak istemiyor; 
bu maddi nmcJiycyi ynpınakla \'ttzi• 
fcshıi görmüş o1dur,'Unn hınnnınyor. 
:Ayni znmımdn nıruıevi bir ftminnn 
da vermek nı"Ln cdlyor. Onun için 
konuşuyor. görUşllyor, her telden ça
lıyor ..• Hlllllsn, tnzla saçlnrı kısaltıp 
aznltnınk surctlylo blr randıın knfa· 
mızı hnfifictlp kUr:UltUrkcn, dfğc.r 

t.ıırnrtan ttırlU gcyczcllklc nynl knfu
)'l tokrnr dıwuJ haline getirerek bize 
sunuyor ''O bunun Ucrctlnl nlıırak 

tnth dlllo Uk'Urlayor. 

Geçenlerde berber dUkkllnlarımn 
birinde, elime, uEccl :köprUsU" d.lyo 
bir Jdtnp tntnştnrdulnr. Bunu, ınUş
torf lıcsnhına bir iltifat snrınadıın 

dn. heni trtH; eden berberin bcrhan• 
gi sebeple ecshıln kısılmış ,·cya ço· 
nı•sinln yonılmuş olduğuna bUknıot

fim. Hom "Ecel köprU~U", sn~lnrnu 
kcsth·enlc.r fı:ln - berberlik bnkı· 

nımı1nn - okunncnk bir kitaptır sa
Jıırnn . .. En;:bJ~you nıczn lfmi" ficrl• 
Eıiniu en müthiş romnnlnrmdtın bJrl 
değil midir o? Okudu~mnz sırnda 
bclkJ snçlnrınrzı diken dll•cn eder, 
bPrh<"r tlo kolnyhkln rnnknsmı yUıil· 
t.ür. 

Hcrhl"rl<"riu tı·oş csnasmda elini 
:lşl<'tip çenesini tntmnk için yUz<lo 
yUz tesirli bir uo;ul bulobllc"c~lmi7J 
znnnt•fmlyorıım. J\imblllr, kontıf,'lll~ 
dıklnr.ı takdh"<lo kcndllorlnl pclc so
ğuk lmltı<'nfrımızn '\'C bir dnho. dUk· 
lı:flıılnı•ma oğramnyncağunı7,a fnn· 
nnn 1' h<'ı-leı· <lo \'nr; onun için vo-

l'lyorlnr lmvvcU çr.ncyc ... V"<~rlyorlnr 
nmn, hiç olrnnzsa bizim hoşlnnncnğı
ınız mevzulnn scçcbflselor <le o mcv
:ınlnra <lnlr <Ul difüsclc.r! 

llıuıun çnrt"'..sinl bir ecnebi lrnrf. 
kntUıiindo göı-<llim: n:npıdım lçcrlyo 
{.,rfı1nce, berberin eline bir fisto ver
meğl ta\•sl)'O ediyor... Herkes, kon• 
<11 nlıtkıulnr olcluı;"lı mevzuları Uç boş 
l•<"l.lmc ile kA,r.'lt ilzl'rlne ya:r.Ar vo 
snnılttlynyn oturur oturmaz bu kftbrı· 
dı bl"rherc uzatır: 

- Al, <l<>r. Ucnf frnş ettiğin sıra
<ln konuştuğun milt'Mctçc, bu mevzu
lnrrn çcrçc\'('Si dışınn çıkınıync-nk· 

sm. Renim dln1emcf;e tnhnmmül o
<lchilcceğim meV?:tılttr bunlnrchr ... 

Ynhnt hu 7.0r gcliyorsn, <linlcmc-
ğ-o fahnnımU1Unl1z olmı)·nn mc,·znlıı

ı·r yıw..nr, oıılnrr verirsiniz. Berber 
de, uı:;tnrn V<'yn ıun.k~la biı·Ukto ço
nc çnlnrlwıı, sizin hoslnnıırndı.~mız 

o ınc\'Zulnra trnıns efm,.ktcu knçt
nır. 

Ho~lnmhnrycn mc,·zııları ynzıp 

h<'l'h<'I'<" ,·ermek uSlıl ·:; umumilcşo

cc•k ohırstı, 'ist<'nin crı bn~ma ynzılıı
cnk ı;;:ırt, - hnnr. Jrnlrrsa - şudur: 

"Snçlarrn azalmar.ındnn \"<'Ya ho
yal.lnnnınsrnılan asla bn.hsC'tmlye
cı>ksln !" 

Yokı;,a yanılıyor nıunım! fc;hılzdo 

hu UH'\ Ztlfi <Jnir htı!;fln O)fllRZRt\ rn• 
rm, nzım boylu mutnl,..ıı ilhılı•ychilo
rf'k htr knhmınan \'nr rıu? 
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Ço7• de1:otte su.vare roblanndan bin.; 
Bu rolnc., genç l;ızıar giyemez. EteN 
külrcngi yünlü 1•unuı§t<m yapılm~tır. 
Korsaj, bir 1.-cırpadan ibarettir, ve bo
yunun etrafına atılmak suretiyle robu 

tutm<.ıldadt1' 

/' 

- 1'ahtaUırı ne!u: bu /,":(',(lar parla 
tnrırsım! Kc11dimi baş':şağı yilrilyo
rıtm ~nncdiuorunı ... 
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ta karnavaldan bahis açılıyor. 
liristiyanlann bu eğlence devresinin 
en şatafatlı geçtiği yer olarak, Nis şeh 
ri bütün dünyaca tanınmıştır. Ancak, 
ha'lka b:.zı yerlerde, karnavalın ~ata· 

fatına ötedcnberi sahne olmakla meş· 

burdur. Mcsel5, Almanyadaki Maynts 
şehri .• 

Bu sene için, işin ayrıcr.. kayde de
ğer tarafa, Maynts §ehrinde karnaval 
eğlenceleri y<Jpılmasının 100 iıncü yıl 

dönümü olmasıdır. Bu vesileyle orada 
bu seneki karnaval mevsimi kat kat 
eğlcncclid r; bu 100 üncü yıldönümıi
nün emsalsiz tarzda tesidile hususiyeti 
armakta•:iır. 

Maynts ~ehrine k<ırnaval vesilesiyle 
birçok yerden seyyah tıkın etmiştir. 

Eğlencenin tam kıvamını bulması için, 
ötedenberi zaten mc,·cut olan Maynts 
şehri karnaval cemiyeti bu sene bilhns 
sa faaliyet göstermektedir. Kaç zaman 
dır, çizilen programlari't gfüe alınan 

eğlence tertibatı bu cemiyetin eseri
dir! 

Kana\-al eğlenceleri bu şehirde 100 
seneden daha eski zamanlarda da adet 
ti. Ancak, 19 kanunusani 1838 tari
hinde ''Maynts şehri karnavc.ıl cemi
yeti,, nin kuruhiuğu ve bu suretle bu 
adetin kesenkes benimsendiği tarih ol
J;ıak itibarile, mebdei olarak belirtil 
mektedir. O zaman Maynts şehiıl te
rinden, bu arada giizel sanatlar men
suplanndoo, şairlerinden teşekkü~ eden 
topluluk; karnaval faaliyetini bariz 
surette canlandırmağı ve olageldiğin-
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Perhize girmeden mutat olan 
bu eğlenceler; Avrupadage
niş ölçüde yapılır, alaylar 
qolLarı kaplar, aam altiaı ı 

da dolup dolup taşar I 

J{:.ıı·ıı:ı.,·al mc,·simlndcn bahis nçı
lmcn, blltun dünyada hııtıra bilhnssa 
Nis şehri gelir. llu nrnda l\Iııyııts şehri 
ele km·.nn,·nllnıiyle hnyll meşhurdur. 

nn scuc, oracl~ kamn,·al cğlcııcclcri
J1ln csnslı henimscmMrlne mobdc olan 
tarllı gözönündc tutulnrnk, knrnn\'nı

hn 100 Uncii yılcfönUmil de tesit olun
mak surcU:rlo, knt lrnt fnzla eğlence
ler huzırlnnnuştır. nu ~c knrşısmdnld 
sayfalarda Mnynts lrnrnn\alı tnrihçc
si, knı•ıın\'nl mc\'shnhıde nnsıl cA,lcnil· 
dlğt ,.e no tiirlU kıyafetlere hUriinUl· 
<lliğli. lmılmlnrm girmesi yasnk olım 

lıJr eğlence yerine, gcnt; bir kadmm 
cı•kck kıynfctimlc girmc~i ,·,s. nnlntıl· 
nınktntlır?! .... 

den daha derli toplu bir hale getirme
ği bir nevi etiket içerisinde cereyanı
nı temin etmeği, gözleri ve ruhu okşa
yan bir manzara ve hava yaşatmağı 

göz önünde tutmuştur; ve bu gayeye 
doğru başa;1lı bir tarzda yürümüştür. 
"100 sene evvel vaftiz edilen çocuk 
karnaval, ebedi gençlik tazeliğini mu
hafaza ediyor!,, denilmektedir. 

Bu arı:ıda "Karnaval Prens ve Pren 
sesi,, nin, tanınmış ol:ın hak.larından 

layikile istifade edemediği, hatta hiç 
istifade edemcd"ği safhaların gelip geç 
tiği olmuştur. Eğlenceyi aksatmamak 
m~.'c~adile kunıl:ın cemiyet. memleke
tin ve şehrin geçirdiği felak<:tli bazı 

senelerde, evvelce eğlenc~ye tahsis 
edilmiş olan parayı, zaruret çeken şe· 
hirlilere yardım işi için harcamıştır, 

Harp sıralarındaki askeri işgal de, ta
bii eğlenceyi arızaya uğratmıştır. 

Karnaval Prensile Prensesi olarak 
bu sene tahta çıkmağa hak !~ananlar 
Maytsli Martin Oh"'7s, ve nnnesi May
tsli olan Hildegard Künedir, Prens, 
Fil .pin adalarında Maniladan, Prenses 
de Berlinden gelmişlerdir. 

100 senedenberi Maynts :<amavalın
da Prens ve Prenses oltaılann resim
leri, karnaval görünüşlerine ait tablo
lar ve başkaca hatıralar, kurulan husu 
si ve hususiyetli bir müzede saklanı

yor, mevsiminde herkesin görmesine 
açık bulun:duruluyordu. Fakat 1876 da, 
bu müze yruumş, o yangında orada ne 
varsa, yanıp kül hal"nde havaya sav• 
rı~lmuştur. Şimdi elde mevcut olanlar 
o .::amanclıın sonı·a toplanan hatıralar• 

• • 

Bu mesei İganalı 
tekrar 

bir ilim lzeye 
ortaya atıldı 

Viyanadald psikoloji cemiyeti, tiyatrn 
ile sinema arasındaki rnütekatil mi!na~e· 
betleri ilmi bir şekilde tahlil rnaksadiyle 
bir komisyon teşkil etmiştir. Bu komis
yon tetkiklerini bitirmiştir. 

Psikoloji cemiyeti üniversite salonunda 
umumi bir içtima yaparak komi~yonun tet 
kikleri hakkında izahat vermiştir. 

Bu izahata göre tiyatro ile sinema arasın
öa mukayese yapmak icap eder. Görünüşte 
gerek sinema ve gerek tiyatroda (komedi. 
dram ve trajedi) oynanır .. Artist ve aktrıs 
ler girip çıkar. Her ikisinde de seyircının 
hoşuna gidecek sahneler tertip edilir. Bu 
sahneleri ortaya koyarken seyircinin kültür 
seviyesinin yükseltilmek istendiği söyleni· 
lir. Fakat bütün bunlara rağmen sinema 
perdesi ile tiyatro sahnesi arasında dağlar 
kadar fark vardır. 

Bu farkı anlamak gayet kolaydu. Çün
kü, tiyatronun intihap ettiği mevzu ile si
nemanın intihap ettiği mevzu arasında ay
rılıklar vardır. 

Viyanadaki ilmi komisyon bu hususta P"...K 
~k materyal toplamı~tır. Ve 500 tiyatro 
piyesi ile 1000 film üzerinde tedkikler yap· 
mıştır. Şu cihet katiyetle anlaşılmıştır ki, 
tiyatro piyeslerinden ancak yüzde beşi, bazı 
deifüiklikler yapılarak, yeniden i~lenmek sa 
yesinde. filme çekilebilir. Ost taraf sinema 
lara uygun d~rildir. Yalnız tiyatro sahne
lerinde oynanabilir. 

· Tiyatro piyeslerinde yapılacak bazı kü
tük değişiklikler piyesin ruhunu söndürür. 
Binaenaleyh yüzde beş değil, hatt~ bir tek 
tiyatro piyesi bile, hiç bir veçhile sinemaya 
elverişli olamaz. Bilhassa dramlar katyen 
sinemaya çekilemez. Rejisör ve müellif is
tl>clikleri kadar çalışmış olsalar.yine bo;tu: 
Viyanada250sinema vardır. Bu sinernala· 

ra günde 50000 kişi girip çıkar. Küçük bü· 
yük 15 tane olan tiyatrolara gidenlerin sa· 
yısı ise 3000i geçmez. 

Tiyatroya devam edenler günden güne 
azaldığı halde sinemaya devam edenlerin 
sayısı çoğalmaktadir. Bu, yalnız Viyanada 
değil bütün dünyada böyledir. Bunda!1 ba~
ka, sinemalara devam edenler arasında rnil · 
yonlarc;a çocuk vardır. Çocuklar, tiyatro· 
lardan ho~lanınazlar. Bu itibarla, sinerm 
perdeleri zamanımızın kültürü üzerinde rol 
oyniyan çok mühim birer ~mıl olmu~tur. 

Sinema SC\;r~'erinin kendilenne mahı:U3 
zevkleri vardi~. •·atrolarda oynıvan derleıt 
tif ve cinai pi} e-.,ıer seyircinin arzusunu tat
min etmiyor. Sinemalar bu piy~leri güste· 
rirken milvonlarla insan perdenin ka~ısı· 
na koşuyor. 

Fakat. sinemanın teknik tcfevvuku•1d l 
teknik şebebler de vardır. Böyle piyeslPrde 
vakalar süratle gelip geçer; dekorlar drği-

Sinemanın a11~~1anan yt1dt::lanndcm 
Manika IWk 

~ir. Bu dciri~iklikleri sahnede tatbike kal
kışmak müşküldür. Sinemada lfizım olan 
§CY, hadiselerin süratle cereyanı, dekorların 
çabuk deği5ffiesİ, manzaranın \'e zamanın 

başkala~sıdır. 
Asnmızm tiyatrosu buna ehemmiyet \'f!r 

rnez. Sahneler, seyircilere duyl:ru verir. ruhu 
yıkar,temizleı.Vakalann üzerinde durarak 
kalbin içine hissi doldurur. Bunun içindir 
ld, mesela Tolstoyun. lb5enin. Çı>kohm pi
yeslerini filme almak miimkün değıldir. 

Bir tiyatro piyesini sinemaya almak na 
sıl mümkün değilse, bunun ak~iııi yapmak 
da yine mümkün değildir. Tiyatronun ~yir 
cisi ayrı, sinemanın seyirci~i a)Tidır. 

Tivatroyu e\'\'elden anliyarn.wmılar gı. 

nemayı seyrettikten sonra onun zevkin~ 
doyamazlar. Milyonlarla film S<.'''irci~nı 
sahnede oyniyan piyesler tatmin edt>mı>z. 

Komisyon ec;a::ı itıbariyle şu neticeve var 
mıştır. a 

Tiyatro ile sinema ::ır.nnda ·C>kab~t h.11' · 
si konuşulamaz bile. 5inema t(knık hu ~uo; 

!arda çok terakkı et mi~ \'e ed"''."kt ir """'r 
cileri seneden seneye daha çcığalacahtır. 

i tarafından 

Fakat, tiyatro sahneleri de kaybolmiyacak-
Onun esaslı müşterisi kültür seviyesi nis

peten daha yüksek kımselerdir. Şu kadat 
var ki, zamanın icaplarına uyarak daha 
canlı, ~imdiki insanların kültür 8eviyelerine 
daha uygun piyesler oynamak mecburiye
tindedir. 

PoJu; ınese,et;i: 
. 

t!m 

21 kilnunusani 938 de B. Etem Bor
da, evindeki çalışma odasıncia ölü ola
rak bulunmuştur. Kalbine bir kama 
saplanmış olduğu d.:ı görülmektedir. 

Öldürül.en adam sağ elinde, }çın 

içinde l:alr.-ış bir kitap açma bıçağı tut 
makt?.dır. 

Krt;il od"1da her tarafı kanştırımxş

tır. Fakat ne para almış, ne de evde 
bulunanların bildiğı bir şey ortadan 
kayboJ:nuştur. 

Cinayet polise haber verildikten son 
ra polis komiseri Heraner gelmiş ve 
tahk'Y.,ata başlamıştır. Od'ltlak: vaziyet 
reaimde gördüğünüz gib'dir 

Komiser masada oturuyor. Karşısın
d ·ı bulun:mlar d:. (soldan rn.~a) şun· 

lardır: Kız kardeş~nin oğlu Ynhya 
Lira (bu, Etem Bordamn hasmı olan 
tek kiş.idir); adamm katibi ş_krü Ti~ 
bet; hizmetçi Cemal Pire ve daktilo 
Cemile V cf:ı .. 

KA TJL KlM? CiNAYETE SEBEP 
NE? 

Komiser od··laki vaziyctı gözden 
geçi•iyor. karşısınuakilerc dlkkatie ba
kıyor. Siz de şimdi kend 'siDc yaroım 
cclc:eksi-1iz. Rcsim:lc gördükler'nizden 
katilin kim olduğunu ve Etem Bordayı 
niçin öldürdiiğünü ~öyleycbilir misi· 
ni:-' 
(Cevabmı oııurıcu s~hifada bula

ca1:!>'!mz.) 
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ra. 
(Ba§ taro/ı üçüncüde) 

::_ Beni eve götürün diye ağlıyor· 
dul. 

G VVEY geliyor.. diyorlar. 
' Insana, umacıgeliyor gıbi tesir 
yapıyor .. 

Hiç alı§Illodığım bir çılgınlık içinde 
Herkes kendini kaybetmiş, ellerini çır· 
parak bir ağızdan ahenkle bir şey söy· 
lüyorlar. Elele, lı;olkola, çifte ·sandık. 
kırmızı fındık makamında, herhalde 
manasız bir şey .. Ne söylediklerini an· 
liXnıyorum ki?. 

Bir ihtiyar kadın, çakal gibi bağın· 
yor: 

- Auuuuha.. lu lu lu lu .• 
Bu sesi işittikc:e korkuya heyecana 

benzer bir ürperme geliyor; tüylerim 
'dikiliyor. , 

- Korkpıa çocuğum bir ney değ:l, 
bak güvey geliyor .. 

Kırmızı sakZılh, abani sanklı, ye~l 
cübbeli biri.. O devirde bu kıyafette 
eskici yahudiler vardı. Bizi, iğneli fı· 

çıya sokar, kanımızı i~er diye korku· 
turlardı. Zahir onlardan bir cüvey gi· 
riyordu. 

- Ismalla aJcyh •. Lu, lu, lu, lu, lu 
Allahın isır.i üzerine olsun.. Güveye 

de maşallah gibi bir şey! .. 

Bütün dünya ellerile ~kı~ yapar, 
Arap ka•dmları dillerile •. lu, lu lu .. Gü
vey iki tarafa başını sallayarak alkış
çıları selamlıyor; bir şey mırıldanıyor, 
bir dua o~uyor gibi, yürürken dudak· 
lannı oynatıyordu. 

Y~ınm saat sürmedi, içerde kıyamet 
koptu. Galiba gelin, güveyden korktu. 
Çığlık çığlığa bağırıyordu. Sünnet dü
ğünlerinde çocuğun se~: işitilmesin di
ye def ça1'dıklan, gürültü yaptıkları 

gibi, bağrışmalar zılgıtlar, dünyayı 

tutuyordu. Bir kere sünne't düğünü 
görmüştüm; çok korkmuştum. Arkar.-ı
dan biri yakalayac~ık. beni de oraya 
sürük.liyecek gibi içime korku dü~ü. 

- Gidelim anne .. diyordum, eve gi
• delim.. 

- Bak şimd: çalgılar çalınacak; 

oyunlar oynanacak. 

gece kadınlar, sabaha kadar el
ele tutuştular; ort~da biri def 

,çaldı: hora tep.=ştilcr. Asıl alem, gelin 
od.asının karşısında büyük sia.:>nda idi. 
Herkes 'sıra He kalkıyor; parmaklarına 
zilleri tal\ıyor; bir köçek gibi şıkır şı

kır oynuyordu. Annemin kollarından 

tuttular; zorla od:mm ortasına Çekti
ler. 

- ille oynayacaksın.. diyorlardı. 

Düğünün şerefidir •. 

Zavallı utangaç kadın!. Yüzüne bir 
kan dalgası hilcum etmiş, yirmi ka'dı

nın elinde ıztırap çelfyor gibi krvra
nıyordu. Bu sefer çığlığı ben bastım. 
Elime ne geçerse kadınlDrın haşına fır· 
latıyordurn. 

- Bırakın bırakın.. dediler çocuk 
iıziilüyor .. 

. 
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düğünü 
Allllem hep söyler&: 
- Beni sen kurtardın.. derdi. Eğer 

sen olmasan y.üreğime inece~ti.. 

O gece, düğün burnumuzdan g~ 
Sabaha karşı çıktık. Gene fenelerlo 
kadınlar önümüze düştüler; bizi beyaz 
eşeklere bındirdiler; karanlık sokakltır ' 
dan, korkunç dehlizlerden geçerek, evi . 
mizfo kapısından içeriye buaktılar.s i 

• :t K AHlRE hayvanat bahçesinde 
gördüğüm acik,h bir manzara ıdaima. 

gozümün önüne gelir. Yerde sürünen 
hC"JyvanJar paviyonunda, büyük bir .bo- ' 

ğa yılanı var. 
Her öğünde ona biri bir tavşan 

verirlermiş.. Halk toplannus, bu fa 
ciayı seyrediyor, zavallı müdafaasız 
hayvan 1 •• Felce uğramış gibi bir köşe· 
ye sinm:ş, korkunç akibeti bekliyor~ 

Y:ıl<nı ağır ağır başını kaldınyor; tav
şana dönüyor; kıvnlarak süzülüyor; 
pamuk gibi beyaz ve yumuşak ba§t 
ağzının içine alıyor; canını teke çeke 
~nını eme eme tavşanı yutuyor! . 

Bu faciayı gördüğüm zaman, bilmem 
ntı:;ıl ruhi bir intikal ile o zavallı kil· 
çük yavru ve hırsından gözleri dönmş, 
kırmızı sakallı kudurmuş insan gözü
mün önüne geldi. 

Oda o gece, tıpkı midesi boş yılan 

gibi, hafo ve iştahalı bakrşlarla önüne 
atılan taze ava y~ıklaştı; pamuk gibi 
n:ırin ve yumuşak başı ağzına afarak, 
kanını eme eme, canını çeke çek,e yut· 
maya başl:dı. Ve zavallı gün görmemi~ 
yavru, hayatta ilk acıyı, ilk yarayı, ge
ne kendi mensup olduğu cemiyetten 
aldı!. . 

Dr. Cemil Süleyman 

- 20 I kinci kanım 938 

"GVNEl'SU,, 

- Eliııızden i§ gelir mi bari 

- Si:: bana iş mi yaptırarohsrnız' 

Ben işbaş.ı arayorsımıtz sanmıştrm ... 

~ ô7n"U.rn'# ~e.~e/e
s/nin ceuabı 

,,. B. Etem Borda katili ile fBrpı§tıktaa 
sonra öldürülmüştür. Çünkü elinde hl4 ı 
kağıt kesecek bıçak !;'Örülüyor. 

Kağıt bıçağını sağ elinde tuttuğuna 
göre karşısındaki sol tarafından yara-. 
lanmış bulunacak. 

, Resim<le görülenlerden katibin sağ 
eli bağlı. Ym-alanmış olan bu olamaz.' 
·Buna mukabil, Etem BoJ!darun yeğeni 
;sol elini cebine sokmuş duruyor • 

Masanın üzerinde bir pipo duruyor, 
'Odada bulunanlardan pipo içen katip 
var. Fakat, m<:Ganın gözünde iki pipo 
daha bulunması, Etem Bordanın pipo 
içmek adeti olduğunu, hatta pipo bi~ 
riktirmesini sevidiğini gösteriyor. O 
halde masanın lizerindeki pipo öldüre~ 
nin değil, öldürütenfndir. 

Buna mu~ıbil, tablada söndilrülmü1 
cıgaralar vardır. Bir tane yanar bıra .. 
kılmış, sonra sönmüş bir cıgara d~ 
cıgarn içenin masanın kaf§ı tarafına 

o'turduğunu gösteriyor. Piponun vazi .. · 
yeti de masalda oturana ait olduğunu 
isbat eder. 

Odada bulunanlardan cıgnra içen 
yalnız Yahya Lira, yani öldürülenin 
yeğeni bµlu:ımaktadır. 

Bu cıgaralar Etem Bardanın, öldil· 
rülmeden evvel, odaya gelenle uzun 
müddet oturup görüştüğünü gösteri• 
yor. Masanın üzerindeki kurutma ka
ğındrl!d izl~r de adamın o günün tarl· 
hini taşıdığı bir kağıt yazıldığını ve 
bunu ~urutına kfiğıdınıtı üzerinde ku .. 
ruttuğunu gösteriyor. 

o hrude: 
Bu bir vasiyetname olabilir. Etem Bor 

danm yeğeninden başka varisi olmadı· 
ğına göre servetini ona bırakacaksa va
siyetname yazmasına lüzum yoktur. 

Demek ki vasiyetname ile servetini 
başkabrına bırakıyor ve yeğenini JDi .. 
rasından mahrum ediyor. Bunun üze· 
rine, Yahya Lira gelip dayısı ile evveli 
konuşuyor, sonra kavga ediyor ve üze-
rine saldırıyor. · 

Adamcağız, masanın üzerinaen eline 
geçirdiği kağıt bıçağı ile 'kendini mü· 
dafo 'l•''t r"t]r,,.·nr 

llyr:ıtda gt,.:me ilıctı lı<il.d 

grrmcdi. Yc.~ı ilcrlcdi~ii için, artı1~ ya

taı·~;cn hic totnııınıasın .... 

• 

dır, ki bun kır da az değildir; bilakis ... 
Elde bulunan resimlerden bazılarına 

'dair tarifler ve izahlar, bu mevzuda 
bir fik,ir verebilir. Mesela 1860 da kar· 
naval Prensi, Frants Şöpler isminde 
kumral koca sakallı bir şehirliydi. Bo
yalı oltan fotoğraflarından, bu Prensin 
mavi üzerine Hennelin kürk Y.::ıplı bir 
pelerin giydiği, kostümünün de sum 
sırma işlemeli olduğu anlaşılıyor; hat
ta uzun konçlu çoraplan da benek be· 
nek sum sırma cYJldrzlarla süslü görül
mektedir. 1874 de Prenses kaz d 'ye 
bir tip ortaya konulmu~tur. Bu figürü, 
.Y. B. Haym, ''Çizmeli erke~ keırli ve 

maiyeti,, grupunda sıraya rl:onmuştur. 
Bu tip, cemiyetin "hümoristik hayvan 
muhiti olarak alaya katılıyordu. Pren
ses kaz, beyaz tüyler takmş, eline be
yaz yelpaze almış ve sarı kıvrımlı saç
Jan üstüne beya% bir' kr..t oturtmuş 

olara~. alayda kurula kurula ihtişamla 
ilerledi. 1884 de Mihsael Dis Prens ve .. -
Avgust Vedekind Prenses olarak tahta 
çı~mı_şhırdır. Prenses de erkektir; ka
dın k'ıyafetine gir en bu erkek, erguv:ın 
renginde ve üzeri sarı renkte silslü bir 

esvap giymişti. Kocası, pala b~yıklı, 

yandan kısa sakallı ve çenesi ~zerinde 
ide bir tutam sakal bulunan bir adam
dı; pao1 parıl bey'ı.ı: Üzerine mavi süs
lü crgt.-Van renyinde bir pelerine bü-

rünmüştü. l 888 de Havbinger ha!lsa 
muhafı?:hln binbaşısı Enders, kadın kı
yafetinde; kend!dne çehldüzen vermiş
ti. Şarp kırm•zısı ete.ki~ bacaklarına 
siperliyordu; kırmızı kadife üzerine 
sırma fşJemeli çizmeler ve belinde de 
boynuhdaki '-ı!tın sarıst bit zincire · ta
kılı kısa ve enli kılıç.. Sn·tırrda kar gibi 
beyaz .danteleden bir blOz, belinde ya
rım .zırh, ellerinde eldivenler, baŞmda 
uzun lepisk:ı saçları lizerinde miğferim 
ıi bir küllah bulunan ımkallı, bıyıklı 

bir adam .. Şonr:t 1900 tnrihir.de füay.n 
nehri üzerinde donanmış bir vapurla 
gezinti yapan bir grup. Alaca bulaca 

Solda. yuT:arila neşe Baçar görü len şişman "kadın,, 1uıdın değı1 •er. 
kck"tir! Şimdi l>a§layışının 100 üncü yıldönünıü tes'it olunan Alman
yada Maynts şehri kanıavalları na, her mevsimde 7:.atılır ve nüldeler 
savurur. Bu kadın lcıya/etinc girmi§ erl;ck, ayni resmin köşesinde asıl 
layaf<:tiy"le görlilü.yor. Sold4 ~ğıdaki §'flkuli resimle s!lğda yu1:anda
ki uf ki. r6Sim, llfiiııih şehri 7wnıa val eğlencelerinden güze çarpar dere
cede cazip görünü§lcrdir. Sağda aşayıdaki scvimıi lcı.ı, 19S8 kanıaval 
fr.CVsimi için Maynts şehrinde karnaval .Prensesidir .... 

ucı.yraklar, er~eklcrin başlarında k:dın 

!arın gece yatarken saçlarının bozul
maması için başlarına geçirdikleri gilıi 

boneler, çocukların başlannd" görül
düğü gibi kukuleteler ve !rncaklannda 
hepsinin birden babası olduklan - zen
ci bir bebek 1 .Derken 929, derken 933. 
Prenses Hildegard fon Narragoniyen, 
Maynts de daha çocukken il~ karna
val balosunıı g:den bu genç kız, şimdi 

karnaval tahtındadır; bu sene, bu mev 
sim.. Onun köpeklerile yanyana ve at 
üstünde çıkarttığı birkaç resimden son 
ra, 938 de karnaval !arayı k~·lınları 

tarafından süslenmesi ve.. 933 kama
va lmda dünya seyahatine çıkış yollu 
h:ırcket eder görünen ,öyle levazımla 
c:ı:aya katılan bir l;afile.. İ§te bütün bu 
şimdi neıir sahasına da intikal eden 
resimlere bakılınca, bunlar göz önüne 
get:rilince, Maynts karnavalının eski 
vı,: yeni zamanları hakkında bir fikir 
edinilebilir 1 

Mııynts §ehrinin karnaval eğlence
lerinin tadını nüktelcrile artıran muh· 
telit tiplerin en bcllenmi~!erinden biri, 

Filip Kep!inger isminde bir şehirlid\r. 
O, fıçılar devir:r, masalar ilstilne ~ıkıp 
mutl~ka söyler. Bu sene de Vays F<crdl 
ismile ve kıyafctile görünerek, neşeye 
neşe katacaktır. 

Sonra Yosef Maver, bu zerz:ıvatçı 
da, karn:ı7al dalgaları arasına atılır. 

kc.-n:lısile ahbap olan b:r likör fabrif:a
törü ve ba~ka biriıile birlikte ''Knortsl 
ilesi,, d'.ye ltomik bir aile vücuda geti
rip, boyuna hitabeler saçar. Nükteler, 
cinaslar, gayetle mahallidirl 

1·.'h;;nts de karnaval mevsiminde bir 
bina içerisinde yapılan toplantılara ka
dı:ı!ann girmesi, katiyetle yasaktır. 

••y nlnız b ri müstesna!,, Ve bu "miis· 
te!lna olan,, da, işte bu zerzavatçı Josef 
.Maverdir. O da erkek değil mi? Evet; 
frı':at bu toplantılarda kadın kıyafetin 
de gözleri okşar! Ve kocasile, oğlan 

çocuğile bu ''kadın,, - hepsi birlikte 
"Knortsl ailesi., - mükafat dağıtan ko
mite resi tarafından 1 in ci mükafatla 
takdir ve taltif olunur! 

Kadınların girmesi yasak olan hu 
topi. ı:ıtılara, ş'mtliye kadar hiçbir ı>. 
dın girmek fırsat ve imk~nını bula:n.ı· 
mı§ mıdır? "Yalnız biri müstesıw '., 
Lilo ~sminde genç ve modern bir kr.,· ı 

otel oda!rn:la esvap deği~tirmiş, er 
elbisesi giyerek oraya yollanmış, ka; ı
daki karnaval polis'ni atlatmış, ~ 

trolde onu da erkek s<.r.ııp avuccna 
"crkelik al:'.imeti,, ni basmışlar ve '.1u 
suretle 4000 erkek arasına karışmıştır. 

V c bütün o gece, sabaha değin, bu 
smokinli ve külahlı kadının 4000 trrl:e• 
ğe l:iiltih giydirdiğinin hiçbir erkek 
farkına varamamı~tırl 

Maynts şehri karn:ıv<:ıl eğlenceleri

nin hususiyetlerinden bir kmnı, bt•n
lardır: ve daha pek çok hususiyet dl" 
vardır!? .. 

llRfı"f\Ja abone olu
nuz v~ a/Jo.ne ediniz 

7' IOinlJN'lTi\' ITıAVESl 



•.Mesudum tabii 1 Niçin mesut olm:tj•a-
• -1uıuşıml Nora hem sevd.ğim, hem be-
Di aeven bir kadın. ÇoculÇarımız güzel. .. 
Fa.kar arasıra ötekini de düşünüyorum .• 

Evde, benim doğup büyüdüğüm oda
Dlll yanındaki odada oturuyordu. Evimiz 
eski zamandan kaim~ büyük lir bahçe 
ortasmda geniş mer"iivcnli, bir konaktı. 
Evin eski sahipleri, biz:mlc beraber, on
iar da kiracı olarak, y:ne evde kalmış • 
Jardı. Fakat, bir müddet sonra Vilsonl<:ıc 
bir apartman tutarak çıktılar. 

Bundan sonra evin yeni sahipler;\ gel· 
W. /!yn bölükte oturuyordu. 

Bir gün nihayet gördüm onu: Yani 
lon. On altı yaşında ancak vardı, fal<at 
ben o zamana kadar öyle b'.r kız görme
miştim. Siyah saçları, çok ince bir yüzü 
vardı. Belki yüzünü bu kadar ince gös
teren gözlerinin ir.'. iri ve uzun kirpikli 
olması idi. Fakat vücudü de ço1'ı narin -
di: Yüksek ve geniş bir kalçası, çevik 
bacakları vardı. 

Bazı geceleri onun, benim oda ile yal
nız .ince bir tuğla duvarla ayrılan oıdı:da 
yatbğı aklıma gelirdi. 

Yazın taraçaya çıkardım. Onu bahçe
ôe ı;örürdüm. Uzun saçları dizlerinde 
okumakta olduğu k'tabın üzerine düşer
di. Daşının bir hareketi ile saçlarını ar
kasına atar, o zaman beni görerek gil • 
lümserdi. Ben ide sevincimden deli olur
dum. 

Bir gün, o .• Jt.itabına dalmış okurken, 
gözlerimi üzerine diktim ve dakikalarca 
ayırmadım. Sanki içi;m onu görmekle 
doyuyordu. Kendisine baktığımın far • 
kında olmadığmı zannediyordum. Fa • 
kat, biraz sonra başını kitaptan kaldırır 
kaldırmaz bana baktı ve .... gülümsedi. 

Bu gülüşte hem masum, hem · davet • 
lırir bir mana vardı. 

~ - I\TllUN'U~ 11 . .A\'E~f 

ÖTEK\~\D~ 

. İngiliz Hikayesi --

Yazrn: Oshaı Gı ev 
Çeviren ; VD ır ~ lYl O 

Birdenbire, saçlarımın dibine kadar 
lçpkırmızı kesildiğim! hissettim. ncı:. 

gibi koştum ve odama kaçtım... Evet, 
bakikat~n deli gibi id:m. 

ismini bile öğrcnemcmişimdfr onun ..• 
O yaz, hava tebdili için uzak bir kö

ye gittik. Bunu annem bilhassa ben:m i
çin isteyordu: Biraz açık havada yaşa • 
yıp sihhatimi düzelteceğimi söyleyordu. 

Şehre tam beş sene sonra döndüm. An· 
nem ölmüştü. O ev bana hem büyük, 
hem işime uzak gelecekti. Başka yerde 
bir ev tuttum. 

Bir gün, habersizce, kalktım es'k,i .ma
hallemize gittim ve eski oturduğumuz 

evin kapısı; ı çaldım. 

Kapıyı bir .kız açtı. Kendisini tanı • 
mayordum, evde beni tanımayordu. E;s • 
kiden evde oturanları sordum: 

- ş.:mdi hurda oturmayorlar, dedi 
Çıktılar. 

~ Bu evden çıkanlann bir kızı olduğun~ 
söyledim ve ismini sordum. Bilmiyor • 
du. Belki yanımızdaki komşular biliyor· 
du .• .... , ' 

"' "' "' 
Fakat sormağa cesaret edemedim. Çün 

kü, k.endi kendime: 
- Muhakkak bir yeroe görürüm, di • 

yordum. 
O dakikada bundan çok emin bulunu

yordum, bir daha onu liç göremiyece
ğim aklrma gelmeyordu. 
Aldanmamışım da... . 
Bir gece, bir çalgılı gazinoda idim. 

Böyle yerlere pek aık gitmezdim. Fabt 
o gece bir tücrar orda buluşmak il.zere 
&öz vermişti. 

Birdenbire elckt&ıkler &Öndü. Sonra 
hafif bir ışılı; yandı ve gazinonun orta • 
smda bir şantöz göründü. ~ 

O kırdı bul 
Şarkı söylemeye başladı. 
Söylediği şarla şuydu: 

•sana yalnız a~kımı verebilirim, ya• _• 
nun-.... 

Bilirsin değil mi bu şarkıyı? Fakat o, 
ı> kadar güzel söyleyordu ki 1 

Hemen hemen hiç değişrnemi§ti. Ken.. 
disini son olarak beş altı yıl evvel gör. ' 
mü~tiiın. Fakat aradan hiç bu kadar za .. 
man geçmiş gili. gelmeyordu bana. 

Yine öyle ince uzun, güzel bir kı.zıdı.1 
Daha da güzelleşmişti.... . 

~ 

Şarkısını bitirdiği zaman ı~ıklar telç • 
tar yandı. Kız, gözlerini etrafa çevirdi 
re ..• beni gördü. Gözlerimin içfoe baka
rak güldü .. 

Kendisiyle göı üşmek isteyordum. Faı
kat bu gibi yerlerde şarkı söyleyenler, 
dans edenl,.ı- nasıl göriilür, b}lmeyor .. · 
tlum. Ömrüm<le böyle bir şeye teşebbüa 
etmem:ştim. 

Diğer taraftan, yanımdaki Mançester• 
li arkadaşı yalnız bırakmak istemiyor • 
dum. 

Birdenli.re baktım, masaların arasm
'dan geçiyor. Fakat arkası blıe doğru 

idi. Kalkmak üzereyken o nrkasma dön
dü ve bana doğru geldi: 

- Hallo t Frank ... 
- Ben sizin isminizi bilmiyorum.; '. 
- Annenizin sizi Frank !diye çağır .. · 

dığını .:.şitmlştim be.n ... Benim adım Kaı
lotta Grey .... Oturabilir miyim? 

O kadar şaşırtmıştım ki ayağa kal • 
kıp sandalye çekmeyi bile unutmuıtum. 

l)~~~~'-J~ \)~'-J~ ••• 

. 

Başı olmayan ve belki sonu da 
olmayan bir aŞk hikayesi. Bir gü-
lüş bir şark! bir iki cümle. Fakat 
hiç unutulmayan macera. Garip! 

. ilk davranan arkadaşım oldu. 
- Ne iyl tesadüf, Mis .... Mis Grey!,, 

ks~i. Şarkınız~ o kadar h~yran olmuş . 
tum kil , 
! Yine arkadaşım garsonu çağırdı• ve 
!bir şişe daha şampany~ · ·geif.rtti. Öyle 
1 - , • • • • . 

~büyük b!r neşe içinde idi lÇ 1 ,. 
1 . • ' - ~. 

ı. Arkadaşımın hurda bulunıncuına çok 
ft:anım sıkılmıştı. O olmasa öyle konuşa-
' ' 
ICaktım ki Karlota ile 1 
\ 

0

Yine bana ·ilk hitap ed_en o oldu: . 
f - Evde sizin yokluğunuzu o kadar hu 
ıetmi~tim ki, Frank f ded.=~ 
~ Biriblrimizdeıı ayrıldıktan sonra ken
Wsini daima hatırladığmu, onu düşün • 
nıediğim bir hafta geçmediğini söyle • 
nıelç isteyordum, fakat aöylemedfoı. Yi
lle o: 
· - Maalesef biribirimizi iyice tanımak 
fırsatını bulamamıştık, dedi. Bunları 

llÖylerken, dudaklarına götürmüş oldu .. 
gu kadehin üzerinde~ gözlerini kaldı • 
nrak ~a baktı. 
· - Biribirimizle t=mdi anlaşabiliriz, 

Öedi.m. Londradayım. Yalnız yaşıyorum.. 
- Z::wnnedensem geç Kıaldık, dedi. Ge· 

lecek ay evleniyorum. Şantözlüğü de bı· 
rakacağım .... 

Gözlerini etrafa çevirdi. B<lkışların • 
öa, buradan ayrılırken bir t~ssür duy • 
0

ır:ıaCığı görülüyordu • 
- Te'lgar bir yerde biribirimiz!. görü 

tüz, tabii? dedim. 
Bunları söylerken içimde büyük bi. 

l teessür, büyük bir ümıtsizlik duyuyor ı 
dum. 

- Evet, belki... .deodi ve kalktıl 
Allahaısmarladık. Annenize selam 

- Annem öldü, dedim. 
- O 1 Çok müteess.=r oldum. Beninı 

annem de öldü, - tam benden beklediğ1 

ıeyleri kendisine temin edece.fim za • 
mc:ın .... 

• • • 
Uçümüz 'de ayağa kalknuştık. Man ·• 

sestcrli ar~adaşınun elini hararetle sık

:tı. Sonra ayni şekilde benim elimi de 
aıktı ve tekrar: 
. - Allahaısmarladık, dedi, ayrıldı. 
· Uzun müddettenberi ttuıayyül etti 
lim, arzus:yıe çırpındığım her şeyi bir 
anda kaybetmiş olduğumu his~ettim. 

Nora ile ondan iki üç sene sonra ev
len<lik. Karım sok iyi bir katipti; benim-

le beraber çalışırdı, bütün gün yanımda 
idi, yemeklerimizi hep beraber yerd.=.k, 
11onra da işlerimiz .hakkında görüşürdük. 

Bir gün, yeme~ten sonra : 
- Şu <.ında jşlerinden bcışka hiç · bir 

§ey var mı aklında? diye sordu. 
- işlerimi d

0

üşünmek için bundan iyr. 
.vakit olur mu? diye cevap verdim, Bi • 
liyorsun, gelecek sene büyük bir tüccar 
olacağım .... 
! 'sofradan,· tuzluğu alıp öteye korken: 
( - Ne olursan ol, dedi. Yalnız biraz 
insan ol .... 

--tnsan değil miyim ben? dedim ve 
~züne oaktrm: 
Ağll)yordu .. 

-...a 

Hemen yanına gittim, ellerini tuttum: 
- Ne var, Nora1 Ne oldu? 

, - Danldım sana .... 
- Evlenelim mi? dedim. 

~ 

- Evet, dedi. Şu anda aklımda birisi 
olup olmadığını bunun iç:n aormuştum. 

Esasen seni anlamışımdır ya ben ... 
· Kendi!ıine daha e"/Vel evlenme t<..ı1e -
binde bulunmamış olmama sebep on se
ne evvel bir müddet gördüğüm, iki üç 
ıenc evvel de .ilk ve son tlefa konuştu • 
ğum bir k,adındı, fakat bunu Noraya 
nasıl söyleyelı=Jirdim? 

Evlendik ve mesut bir hayat yaşama 
ğa b<-şladık. Ben işimi büyütmüştiim. O 
yine bana işlerimde yardım C'diyordu. 
:Ayni zamanda iyi bir ev kadını ve iyi bir 
anne idi. (İki çocuğumuz olmuştu). Ha
' yatta artık h.:ç bir arzum kalmadığını, 
bütün emellerime eriştigimi düşünüyor 

ve kendimi çok mesut hissediyordum. 
: Fakat, bir gece, çı:llıştığım şirketin 
müdürü hususi bir eğlence tertip etmişti, 
biz de -davetli olarak gitmı= ştik. Karlota 
da orda idi ...• Şimdi isminin Lcdi Ham
ger olduğunu öğrendim. 

Fakat davetliler arasmda o k,adar y> 
kından tanıdıkları vardı ki hemen herkes 

t!.. kendisine Karlota diye hitap ediyo~du • 
~ . :,. 

y,:ne Eskisi gibi güzeldi, gençti. Saç
larını ybıe öyle basit bir tuv<iletle arka
sına bırakmıştı. Elbisesi de çok sade idi, 
göze çarpmayacak ve sade .•• llk göze 
çarpan o siyah saçları, parlak gözleri ve 
güzel ciltli idi. 

Beni görür gör:nez, gülümseyerek. 
derhal b<.ına doğru gelmeye bqladı ve 

·iaha uzaktan elıni uzattı. 1 ~' 

· - Hal o Frank! <leoı . .i.'1 erde olsa birl
lirimizi buluruz, ereği! mi? 

- Sizi b"ura·da bulduğum için çok 
ınemnun oldum. 

- Ben ~e kendimi bir gazinodan .kur
tanp burada bulduğum iÇ.n memnunum, 
dedi. c • 

- Herhalde be~m sizi tekrar .garoli
ğüm kEı:iar değil. 

- Va~iyetiniz r.yi imiş, dedi, Tom ba
na sizden bahsetti. 

Tom dediği b:zim ıirket müdürü idi. 
:Sen lnle kendisinden bu kadar teklifsiz
ce bahsetmezdim. Devam etti: 

- Şurdaki kannız, değil mi? 
- Evet. ı .ı( 

- Çocuğunuz var mı? 
- tk.i tane. 
- O halde beni iki m:sli geçmiş bu-

lunuyorsunuz. Benim hiç çocuğum ol • 
madı. Fakat bilseniz çocuğu ne kooar 
severim! 

Bfraz -durdu, sonra: 
- Aramızda bir macera yarısı var b._ 

zim, değil rtıi1 dedi. 
- Fakat herhalde bu yarışı siz kaz.an-. ' 

~ız. 
- Hayır, drca önümüzde çok yol var. 

Bu sırada yanıma karım geldi, sonra da 
Karlotanın kocası . 

(Sonu 13 iUıcü sa111fada) 
' .. 
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