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BugJn Daviet nazırı ve Hariciye nazır vekili olan a. 
Tatarasko beyanallnda dJyorkl : 

Müttef ıklerinzizle münasebetimizi 
· ·kuvvetlendirmek 

?"!-::1. 1 l hedefimizdir. 
p ~ Bükreş, lG (Hususi ı - Kabinenin 

., ·~ . ._,_..._ 

' \; ~tar687cu geçmt ~~ f 3fanbula 
' \ uMldiği .:.a1na11 Tak,lim Cmn1ıuriyet 

........__ abiaesinde 

~Ir Milli servet-· 
~ ·~kaynağı 

I • :a..i~ 

~sat \·ckJH Şakir J{eschlr bu de· 
··1.~ -~e mıntalı:asmda zirai Te ikh· 

'-lt tetkikler yaparken zeytin istih
cltı ili artirmak noktaın ib:cr1nde de 
'e 1'1ntıştur; z.Jrat tıııtihsaJ ~aha.~ında 
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1 ao llıll o unablllr; yani mik-
ronu bulan delicelerin il• 

ASIM US 
(Sonu Stı. 4 Sii. ~) 

istifasına dair çıkarılan haberler bu
rada da §3.Yİ olrnu;,sa da derhal tekzip 
edilmi~tir. Kabinede bazı değişiklik
ler yapıla.c:ı;ctırr. z.~aka.t, bu deği~ik -
lik kanunu esasi nllIT'lar meclie!n -
den gaçirildil<ten sonra o!acaktır. 

Baş\'ekil muavini B. Tatnreskunun 
başkanlığında te~kkül eden bir ko
misyon yeni kanunu esasi projesıni 

h:ızırlamağa ba.:~lamıştır. Önümüzdeki 
hıfta baı:ımda proje hazırhrnacaktrr .. 
Yeni kanunu esasinin i.stinad edeceği 
b~lli ba.§lı esuıl:ır rsunla:dır: 

Bütün eski b~veldllcrin iştirak e
deceği bir wtanat meclisi kurulacak
tır HUkrımeti, doğrud~n doğruya kral 
taJ.ift edecektir. Nazırlar vazift"lerinde 
muvaffak olmu~ yüksek memurlar a
rasmda.n ahnaca.ktır. Nazırlar, pul~
mento huzurwıda değil, J.n.la karşı 
mes'ul olacaklardır. 

(Sonu Sa. 4 ~ii . 4> 

Kral Faruk'un 
memleketimizi 

ziyareti 
Yeni hir devir başlan .. 

fi ıcı sayılıyor 
Kahire, 16 {A.A.) - "Elmukattem,, 

guetesi Kral Faruk'un memleketimi
ze muhtemel seyahati hakkındaki ma
kalesinde er.cümle diyor ki : 

Kralımız Tilrkiye Cumhuriyetini zi
yareti takdirinde birçok sıkı rabıta • 
tarla biribirinc b~ğh bulunan dost 
Türkiyeye mü~takil bir hükümdar sı
fatiylc geleeektir. Bu ziyaret iki 

(Sonu Sn. 4 Sü. 4) 

20 Şubat Halkevi 
bayramı 

DahUiye vekilimiz 
bir nululi söyliyece1' 

Ankaıa 16 (Telefonla) - :!O Şu

bat Parti, Ha J keYlerlnfn kurulu~ yıl
dönilmUdür. o ~n sut 13,30 da 
memlek~timltln muhtelif kö:elerin. 
ıie mern.eimle 4Z halkevi daha 11.<.;1la
<'aktrr. Diğer 167 halkevhıln de o 
gün kurulu~ yıldönümlerl kutlana
';al<ttr. 

Bu münasebetle. Dahiliye \'ekili 
Te Parti Oenel Sekreteri B. Şükrü 
Kayn bir nutuk eöyleycct'ktlr. 

O r;Un, .Ankara Jlalkevfnde Behçet 
Kemal Çdlar'ın "TimUr" i!'lmindeki 
piyesi oynanacaktır. Bu temsilde 
'1 lmUr roUlni deferll akötrlerlmfz. 
den H.nilt Rıu. Yıldırım rolilni llU
u.yln J{"nlal, Nurettin Hoca rolUnU 
de Sadt alacaktır. 

Yeni AvusturlJa kabinesinde 
AlmanlJa taraftarı iki nazır var 

f(ralcllar faaliyete geçti 
Ştarenberg vatanperverlerin başında 

Ba.1vckfl Şu~ıtig ııe yeni 1c.obincd.e yine 
hariciye na~rı oUırak kalan B. Şmit 

IJOmlrıı, l6 (Hn<ıu!'li) - Anı!-.· 

tııryndnki t'nzJrctı tahlil eden 
"Mnnc;«'..,icr Gnrdfynn'' gı\7:1'icf'Oi 

ıliyor kJ: 

Ant tnrynya. yardım ıtcnba kn· 
hil mhUr, A-nı"turya i!'!tlkltill fü• 

doğnırlnn doI,"Ttlya ve t".sash bir 
surette nlt\kndar olan memleket, 
en l>nşta Çckoslo\akra, ondan 
sonrn da İtalyadır. Çckoslovak
yanm bir şey yapam11acağı n
c,:ıkhr. Romanın sükfıtn ise. bariz 
hlr ~urettc bir şeyi, 1tnl;rnnnı 

rnafm1 ı:ö tcrmcktcdir. 

Jngllte~e ıcfn, AV115turra lstik
lı\ll l>hhwi derecede mlihim bir 
meselo değildir. AlAka lklnci 

derecedir ama, her halde İngil
tere gene tok bliy\lk bir allka ne 
A T'ustnrra işine ballı bulunmak-
tathr. 

Prm&3 Ştaren'berg ~ur bir arti3t 
o1an 1.xırı.tı ae b~ 

ikeıı fimdi birle1tirit.miı ve Dahiliye 
itibarla Hitlerci tnkuart hem Dahiliye 
numrun idareıi altına girmi§tir. Bu 
nazın, hem emniyet itleri genel lmiri 

Hitlerle Şuınig arasındaki görüımc

den sonra, Alman devlet reisinin iste· 
ıdiklerini Avusturya B:ıgvekilinin kabul 
edip etmiyece~i merak ediliyordu. Son 
gelen hahcrlere göre, Hitlerin istedik· 
leri Avu!turyaca Çsmen kabul olun. 
mu§ ve Avusturyadaki Hitlercilerdcn 
Zıys Inkuart Dahiliye nezaretine ge· 
tirilrni§tlr. Avusturya Bqvckilinin 

bir adamı da, ona muavin tayin edil
mi;tir. 

A'-usturya meselesi, acaba Ro
ma tle J.ı0ndra arasında bir lrti
hat temin edecek mi? nu, çok 
şüphelidir. 'Fakat ı;.?:lpt mümkün 
rlC" (fo~lldlr. 

Avusturya Baıvekilinin adamı, Da
hiliye nazınnın muavini olmakla bera· 
ber emniyet itleri milatepndır. 1 
bulunmaktadır. 

______ .,.. _____ ,... Yeni Kabine Şa Şekilde Teıeldıül 

Emniyet işleri §imdiye kadar dahili
yeden ayn bir §ckilde idare cıdilmctke 

Et komisyonu dün toplandı . ........ -........... -................. ._.._ .............. ...---... ··-···· ..... .... 

Et on bir gün sonra 
ucuzluyor 

Bt l<nmi~onu içtima 1ıalir..d~ ... • 

( Y n:m 2 nr.i ... nrfmln) 

italyanın bir tavsiyesi: 

Etmiftir. 
Batvckil ve milli müdafaa nazın: 

Şu~nig, B3'vekil muavini: Ludvig Hu
elgerth, Dahiliye ve emniyet nuın: 

Zays !nkuart, Hariciye nazm: Gido 
Şmit, emniyet müstetan: Mihael 
Skubt, Adliye nuın: Pr. Adamoviç, 

(Sonu Sa. ~ Sü. l) 

Stalinin heye
can uyandıran 

sözleri 
B. Stalin Kursk mıntakası komtl· 

nlst gençlik teşkllA.tı Azasından blrı .. 
nln kendisine yazdığı mektuba '\"'er· 
diğl cevapta, yalnız Rusyada komU· 
nlstllk kurmakla "sosyalist zaferi"· 
nln kaıanılamıya.cağını. bunu ta
mamlamak ve muhafaza etmek fcin, 
etraftkl kapitalist memleketleri de 
SoYyetleştlrmek IAzımgeldiğini, bu-

(Sonu Sa . .f Sfl. 5) 

333 ilkokul 
öğretmeni 

Yeniden kıdem zammı 
9ördüleı 
(Ya.mı 5 incı Mıyfaila) 

B• y h d• d 1 t• r- Ölllm Provası =n 
ır a u ı ev e ı Adlle9::::;:~:~ımı>a ~ 

k k ı
.A. d C'EP ROMANI urma azım }f Bu gün 

9 mıcıı tıe 10 utıeıı :sa.ytf <i/JJrda 
il 1111 mu •• 
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i_~,de hovardalık 
olur mu? 

YAZAN: Hakkı Süha Gezgin 
Vakıt vakıt, Avrupalıların hakkı

mızdaki bilgisizlikleriyle karşılaşırız. 
Yakın bir gcçmi§te böyle yanlış bir 
hüküm görün.cc, duruksardık. Kafa
mızda ya.~yan heybetli frcnk, daima 
hatanın üstünde kaldığı için, kusuru 
kendimizde, kendi anlayışımızda. ara
mak moda idi. Pek açık, hiç tevile 
gelmez, su götürmez, sunturlu yanlış
lara saplanınca, apı§ır kalırdık. 

Avrupalı ile bizim aramızda bUyfilü 
bir billür duvar Yardı. Onları bize bir 
tavus kadar süslü, güzel, eksiksiz gös
terirdi, siyasi bir yılgınlığın eseri olan 
bu duvar bugün yıkılmıştır. Ve onlar 
da bize oldukları gibi görünmektedir-

ler. Siyaset bakımından ~tlayıp yıkılan 
bu duvar, - bazılarımıza göre - ilim 
!bakımından hfila eski sağlamlığını 
muhnf aza ediyor. Bu inanışı yersiz 
lbulmayorum. Fakat §UDU da açıkca 
söyleyeyim, ki frenk ilminin de bil
lbassıı. şarka, bire ait bölümlerinde çok 
yaldız sezenlerdenim. 

Pir aşkına çalı§ma.ktan, yalnız ha
ldkat peşinde koşmaktan zevk alan 
ilim ada.mları yok değildir. Ama, on
lar da Şark hakkında. yanlış hUkmU, 
l:>Uyük bir ayıp saymayorlar. Mesele 
bir doğu İ§İ, bir şarklı davası olunca, 
o kadar mübimsemeyorlar; inceleyip 
mk dokumayorlar. 

Eski b;ı.skılı büyük ansiklopediler 
§Öyle dursun, en yeni "yirminci asır 
Larus,,u bile softanın meşhur saldır
masiyle bile kazınamayacak yanlışlar
la doludur. Titizliği, inceleyi.sindeki 
derinliği herkesçe teslim olunan "Bri
tannika.", belki bunlardan aynla.bilir. 

Ga.rpte bUyUk tanınmış adamların 
da bu hu"ustaki bilgileri şa.şıla.ca.'K 
kadar noks~ndrr. Nitekim bUyllk sa
snş sonunda lnırulan konferanslar, 
bir"ok diploma.tla.nn tarili ve coğraf
yai.,n sıfır alacak derecede cahil ol-

M ...... - ........ _..-....... - -rl 
~r-........ -... -·-·-· ···"••:; 

il Gü:;r;~~~~n:;n~ 1 
t göz ÇI armak f:İ: 
E • 
~ Geçen bayram günlerinden birin- İl 
1 deyiz. lstaıibuZ so7ccıklarında yolcu fi 
İ ile dolup ta.,an bir tramvay ~raba- B 
i sı dzıra7~crinde durdu. Arabanın İ: 
i kapısı açıldı. iptida içeridekilerden ıi 
~ bazı yoü:ular inecek. Sonra durak-il 
• yerinde bekleyen yolcular binecek. 

Tramvaydan inen bir ~olcu, du- • 
İ rak'IJerindc bekleyenlerden 'birinin 
: tanıdık bir dost olduğımu görilnce i· 

I·:.; çoktanbcri görülmcmi.ş bir dost :i 
•• 1ıak1-.ınila yapılmı tehalük ile onu u·: 
:: H seMmladı. Ondan sonra bayramla§· n 
H ma, daha sonra haı vo hatır sorma :: 

l
i::::. başladı .•• Fakat 116 tramvaydan i- n 

nen, ne de tramvaya binmek için • 
bekleıJen bu se1ômlaşma, 'bayram
~, hal oo hatır soruşmanın • 

H tramvay kapısını kapadığını, içeri- El 
c n :: den fdı.;,~nycı çıT-."mllk 'Ve dl§Cırıdan 

duklarını ortaya koydu. Loyd Corcun 
kırdığı potlan bundnn sonra. harcana
cak bütün emekler onaramaz. Son 
çağda seyahat edebiyatı moda o
lunca, realist kalemler, bu modayı 

benimseyince, kitaba biraz gerçek gir
di. Mütareke lstanbulunu böyle çıp
lak bir dekor içinde anlatan eserler 
gördük. Siyasi düşmanlık, bu toprak
lar üstünde mahmuzları şıkırdayan 

yabancı orduların bulunu.5u bile o ka
lemlerden hakikat aşkını kaldıramadı. 

''Piyer Loti"nin ne Krızanteminde, 
ne Isfabanında, ne de Sipahisinde 
hatta ne de "Dezan Şante,, sinde böy
le mulıite sadık bir ha.va bulunamaz. 
Fakat bir yanda pek seyrek ol 'rak 
böyle giizcl eserler doğmakla beraber, 
yanlışla dolu olanları da bol bol türe
yor. 

Bir roman, bir hikaye bir piyes ni
hayet birer sanat eseridir. Onlarda 
bir tek adamın görüşü, anlayışı, du
yuşu haklın olur. Eserin kötülüğü, 

sahibinin suçudur. Lakin böyle bir 
yanlışı ilmi bir tetkikte, hazırlıklı bir 
konferansta belirmiş görürsek, i§in 
rengi ansızın değişir. 

Ben, dün böyle tatsız bir hükümle 
ka.rşıla.§tmı. "Konferansiya,,nın son 
sayısında bir "Prenses Leylfi,,dan bahs 
olunuyor. Arap edebiyatını konu ola
rak seçen konferansçı, dinleyicilerini 
eğlendirmek için, araya bir de dans 
numaralan kat.mı~. Zaten bu salonun 
böyle bir Meti var. Konf eranslarmı 
çok kere ya bir dans, ya bir projeksi
yon veyahut bir orkestra ile süsler. 

Dinlemekt.en yorulan liletıer tıstilıı
den yumuşak, taUı ve serin bir sanat 
süngeri geçirmek, §Üphestz zevkli bir 
§eydir. Halkın nıhunu yakından kav
rayanlar, böyle inceliklere sık sık baş 
vururlar. 

Arap edebiyatından bahseden bu 
konferansta da "Hiyeroglif,, dansının 
yer aldığım görüyoruz. Arap edebiya
tının esld :Mısır ''Papiros,,lariyle ne 
alakası var, ki araya hiyeroglifler ka
nşıyor? Bilmem. Bunu da boş gör
mek güç katlanır bir şey değil. 

Fakat, bu ilim muhiti için gerçekten 
bUyUk bir eksiklik sayılan kocaman 
yanl!§lar görmek adama güç geliyor. 

''Hiyeroglif,, dansının figürlerini 
yapan kadın "Bedirhani prensesi Ley
lA,, adiyle takdiın ediliyor. "Bcdirha
nt,,ler bir saltanatın hanedanı değil
~er. Sonra bu genç kadın kendisi
nin kürd prensesi olduğunu, Kürdis
tan dağlarında doğduğunu söyleyor. 

Kürd prensesi! .• Bu da ne demek? 
Kürdistan nerede? Böyle bir vatan 
yer yüzünde var mı? Leyla, hangi bU
kUmdarın soyundan gelmi§tir? "Be
dlrha.niler", elli yıl önce İstanbula 
yerleşmiş kalabalıkça bir aileden baş
ka bir şey değildi. Abdülhamidin şı
marttığı bütün zavallılar gibi mem
lekette hak ve gerçeğin yerleşmesiyle 
onlar da patlamış balonlara döndüler. 

Coğrafya aleminde bir Kürdistan 
yokken, Atlaslarda böyle bir devletin 

Romanyada 
Yeni llabinenin aldığı 

lıazı karaı /ar 
MalUm olduğu üzere 44 gtin Roman 

yayı idare eden Goga kabinesi istifa 
etti. Eski Başve~l Goga gazetecilere 
verdiği beyanc:.tta (İsrail galip geldi) 
sözünü sarfetmiş ve kısa bir cümle ile 
istif anın sebebini anlatmıştır. 

Yeni kabineyi teşkil eden Romen 
Ortodoks patriği M.:Xon Kristea, kral 
Karol har:çtc yaşadığı seneler zarfın
da veliaht Mihayır;e naiblik etmiştir. 

Yeni kabinede Başvekil muavinliği ile 
Har:ciye Vek€iletinin idaresi eski Baş
vekil Tatareskoya verihdi. Es'k.i Başve
killerden yedi zat sandalyasız nazır 
olarak kabineye girdiler. 

(Çiftçi) Nasyonal Saranist partisi 
lideri Maniyo kabineye dahil değildir. 
(Her şey vatan için) müfrit faşist par
tisi lideri Kortdelyo Kordiyano ise ka
bineye alınmamıştır. 

Yeni kabine ilk toplantısını kral Ka
rolun başkanlığı altında yaparak Ro -
manyanın dahili siyaseti bakımından 

çok mühim bazı kararlar almıştır. 
Kanun esası değiştirilecek, eski me

murin kanunu tadil edilecek, Roman -
yanın mülki ta~simatını yeniden tanzim 

etmek üzere bir komisyon tayin edile
cek; ölen, yahut azledilen memurların 
yerine yenileri tayin edilmiyecek, bil -
tün devlet memurlarile papaslann si
yasi mtıhiyetteki nümayişlere iştirakle
ri yasak edilecek,. nazırlann akrabalan 
devlet idaresinde iş başına getirilmiye
cek, Romen ortodoks patriği, (Her §ey 
vatan için) partisi mensuplarının parti 
lideri Kordiyanonun şahsı üzerine ver
dikleri yeminleri .iptal edecek, Romen 
üniversitesinin istiklaliycti alınacak, 

Blikreş gazetelerinin masraflarını nasıl 
karşıladıklarını tahkik etmek üzere bir 
'l\omisyon seçilecektir. 

Yeni kabinenin iktidara gelmesile, 
borsa yeniden canl<mmış. Romen leyi 
kıymetlenerek esham ve tahvilat yilz
de dört babalılaşmıştır • 

Satılığa çıkanlan büyük yahudi ma
ğazalan 24 saat isinde smışlardan vaz 
geçmişlerdir. 

BUkreştcn gelen liaberlerc göre. Ro
men harici siyaseti, Tatareskonun sene 
lerdenberi güttüğü siyaset olacaktır. 

Nazırlar meclisinin çok mühim olan 
toplantıları: kr-c.ıl Karolun, alelade top
lantılan ise, Başvekil muavini Tatares
konun baş~anlığında yapıla~ktır. 

ren.gine, sınırlarına, istatistiklerine 
rastlanamazken nasıl oluyor da. koca 
bil ilmi muhitte J{ilrt prensesleri halka 
takdim ediliyor? Kürdistan dağlarm
da plii.stik, hiyeroglif dansları öğren. 
miş kadınlar alkışlanıyor? Bu kor
kunç cehalet karşısında insn.ııın iliın
dcn tiksin.memesi kabil mi? ... Ben, 
"Konferansiya."nın yılla.rdanberi can
dan bir okuyucusu olduğum halde, bu 
kuyruklu yalanlara orada ilim dam-' 
gası vurulduğunu görünce, iğrenerek 
elimden o mecmuayı attım. 

Bilgiye susayan ve ona saygı iste
yen herkes de ancak benim gibi ya
pacaktır. Frenk kafası ha.la. mı değiş
meyecek? Hala mı şark, yalan için, 
palavra ve satış için bir açık kapı, 

bekçisiz bir smır olarnk kullanılacak.' 
Bunu yapanlar, bi~lerden utanmayor
larsa, ilmin kendisinden de mi sıkıl
mayorlar? Çıplak ve kıvrak bir ka
dına rütbe vermek, OJ\U prenses, im
paratoriçe yapmak yoksa bir hovarda
lık türesi midir? ... 

İi içeriye girmek için tc'Ui.§ eden yo1- i· 
:: culann yüzlerinde teressüm eden :~ 
=: E' ;: fstırap çizgilerini f arkctmiyorlar- ~ 
1! dı! ı: 

r zK 
.. ~. ~ •• Biribirlcri ile tant§an iki dostun :: 
H kar§tla§tıkıarı zaman seıamıa.,.muı- n 
:: Zan, bayram1a§1rı.aları, birı"birleri- ii n nin hal 00 1uıtırlannı sormaları gü- Ü 
g zel bir 8c11dir. Yalmz bu türlii. dJJst- :: 1 
~! luk te~hllrlerinin veri tramvay 7C(J- f: 2 

U pısı olmadığını söylemeğc de 7ıa- ji 3 
c: cet olmasa gere7dir. Herkes her1v.ın- :i 4 
:: •. 5 
:: gi bir adamın ho.!Una gitmek, ycı- :! 
E 1ıut gö11Zii11ü almak isteı.Jobilir. Fa- E~ 6 
i: 7rot bu maksat ile vapılan 7uıre1:et- :: 7 n lcr bıı.1kalannın en 1."ilçülc bir ra- !~ 8 
p hat8ız1ığını mucip olmamalıdır. U 9 
: Bıınun aksi olara7i- yapılan h.arc- !i 10 i ketler bir 1...-imseııin ka.~nı yaparken. ~i 1 t 
! birçok kimselerin göz?erini çıkar- :: 

Yeni bulma camız 

YUKARIDAN AŞAGI: ; mak dcmc1c dcqil midir,. i~ ·: .. 
ft HASAN KUMÇAYI ~~I 

* WllW::lmlnllllla--

1 - Beyazın aksi, hep. 2 - Anka
rada bir yer ismi, yem. 3 - Bir nevi 

küsük su kabı, dede. - A süvariler 
kulbnır, tok değil. 5 - kahraman, bir 
nokta. - 6 ciddi olmazsa, kemanda bir 
alet. Gece görünür. - 7 elemin cemi, 
birlikte değil. -8 bir kadın i::mi. -
9 bir eser, bir meyvn. - 10 şöhret, in
sanı yaşatan. 11 - Erkek,ler kadını av
lamak için yap::ırfor. köpek, mutfaklar
da bulunur. 

SOLDAN SAGA: 
1 - Gökte bir yıldız kümesi, ka

ranın tersi. - 2 ehli bir hcıyvan, fa
sıla. 3 - Ahenkli bir harcl:ct, iki tu· 
rafı keskin bir nevi bıc::ık. - 4 gaye, 
pratik. - 5 hur olmıyan, bir nokta. -
6 akıl, fcnamn ak i. - 7 bir meyva, 
gitme - 8 bir çalgL Bir nokta, dolaş
ma, 9 - Soğuk değil ayın tersi, AraP. 

-
Et komisyonu dün toplandı -

E onbir gün sonra 
ucuzluyor 

Kasap dükkanları hakkında yeni 
belediye zabıtası talimatnamesine 

hükümler kondu 
Et fiyatıarmı lndirecok olan ko- ) bu kutular her gün yıkanarak teıxılS-

misyon dUn öğleden sonra parti vı- lenecckUr. 
lAyet merkezinde ilk toplantısını Etler maden! veya tel çinko dl)Ş8" 
yapmıştır. 11 ve yağlıboyalı tel kafeslerde '\'8" 

Bu toplantıda eehir meclisi ·Aza- ya. soğuk ha.va dolapları içinde b~ 
smdan Bay Feridun Manyas, BaY. tun olarak veyahut bUyUk parcaıat 
Cemalettin Fazıl, Bay Mustafa Aşın hallnde ve biriblrlnden aralıklı oıa• 
ne et ticareti yapanlardan Bay Rıd- rıı.k asılı bulundurulacaktır. Dola; 
van, Bay Nuri, eczacı Bay Mehmet ve kafesleri örten teller kalaylı "' 
ne kasap Bay Mehmet, belediye ik- beyaz olacak: ve gözlerinin genişli" 
tısat işleri mUdUrU Bay Asım SUrey- ği iki mlUmetreyi geçmiyeceJrtir. 
ya, borsa komiseri ve mezbaha mu- DllkkAn dışında veya giriş, çııcıf 
dUril bulunmuştur. yolu üzerinde et asılma111 yasaJttlr' 

Et fiyatlarının indirilmesi etrafın- Et asılan çengeller passız olaca1'ı 
da uzun görüşmeler yapılmıştır. Ke> etler temiz olmayan şeylerle tenı&I 
misyon cumartesi gUnU tekrar topla.- ettlrllmiyecek, kafeslerde sinek bui 
nacaktır. lundurulmıyacaktır. . 

Evvelce de yazdığımız glbl et fl- Etlerin Uzerlerlne madeni var~ 
yatları bir marttan itibaren kllodu. Iar veyahut sUs makamında ren1' 
on kuruş ucuzlayacaktır. ktığıtlar yapıştırılması yasaktır. rr; 

JCnsnp DUkkAnlnn Hakkında mam veya pnrca hallnde bulun 
Yeni HUkUmlcr bUtfin etlerin ilzerlne koyun, keçi,~ 

Yeni belediye zabıtası tallmatna~ ğır, manda ilft. ... ile erkek veya 
mesinde )tasaplar, tavukçu dilkkft. .. şi olduğunu ve etin nevi ve mabl1~ 
ları, balıkçılar, bakkal dUkkft.nla , tinl ve fiyatını bildirir boyalı çtnlC 
lokanta, aşçı, kebapçı ve işkembeci~ veya omaya. etiketler konacakıd.' 
ler hakkında da esaslı ve mUhim hiı 1 Domuz eti satışı, diğer kasap cıııı' 
kUmler vardır. Şehir meclisinin ~ k!nlarının t!bl olduğu hllknınlet' 
nUmUzdeki toplantılarında bunlara.f uygun olarak tesis olunacak, •~ 
ait hUkUmlerl tetkik edecektir. dllkft.nlarda. yapılacaktlr4 Diğer :: 

Yeni tallmatnameye göre, kasa sap dükkft.nlarındo. domuz eti ı• .. ~ 

dUkktl.nları en az dört metre geni ması yasaktır. 
likte ve dört metre derinlikte ve u Keçi veya manda eti satan kB~ 
metre yükseklikte olacak ve lçlnd lar bu etlerin dUkkA.nla.nnda sa ee' 
oturulan ye yatılan başka yerler . dığını göıtermek Uzere beledlYJJıJ' 
alO.kası bulunmıyacağı gibi yan v& yaptırılan levhayı bedeli mukabl 
arka taraflarda. kapı ne ayrılmış g{~, de alıp halkın kolaylıkla glSrebl~~ 
11 mahalleri olmıyacaktır. ceği bir yere asacaklardır. Bu l 6' 

Knanp dUkkll.ıılnrında yukarda hataruı, etrafında veya nzerlnde ı ~ 
tahdit edilen eb'at haricinde olmak; rlllmeslne mani olabilecek hiç tı j 
ve en az bir buçuk metre yUksekllk- şey bulundurulmıyacağı glbl dal~ 
te bir camekAnla ayrı bulunmak şar temiz tutulacaktır. 
tiyle sebze satılabtlecekUr. Etlerin Satılan etler tartıldıktan sotl~ 
muhafazası için soğuk hava tesisatı evvela. yeni ve temiz ktl.ğıtlara ; 
bulunmayan dUkkft.nların ön cephe- sonra nmbalM ktl.ğrtl0;rına sarılar~ 
lerlndeki camekCtnsız kısımların ge.J ı her tarafı tamamen örtUIU, mutl 

·cc UrtUlmcsi için tçine kedi, fare, gir t zam bir paket hallnde mUşterlye ~ 
mtyccek, fakat hava. cereyanını te- • rilecekilr. Etlerin kaba kAğıtl"\1 
min edecek surette kalın telden ya• beraber tartılması, satılması yasll 
pılmış astörlil vasıtalar veyahut ıJ tır. 

' zeri ayni evsafta tel ne örtUlmUş de-1 BUytık parça etlerin dükk~ntflı', 
mir parmaklıklar kullanılacaktır dan herhangi bir yere gönderllıtl6 e' 
Bir akar su musluğu ile zemlnh si için çinko kaplı ve Uzerl ortuın t 
münasip bir yerinde doğrudan doğ mtz kaplar kullanılaca}Stır. 

1
, 

ruya lftğıma ve l!ğnn tesisatı olma- Kasap dükk!nlarında kıynıa ıııt 
yan yerlerde fenni çukurlara. bağlı; klnesi bulundurulması mecburıd1A~ 

, . )"' 
sifonlu vo demir ısknrah deliği bul Kıyma mUşterlnln gözü önUnde Y' i 

luna.cnktır. ıaJ.4" (Somı Onııncıı saY'ı - ~ 
'rczgAhlar mermer veya. mozayilt =-" 

' gibi su gccmez ve yıkanarak tı:ımlz-
lcnebillr bir mnd<le He döşenmiş o
lacak, ağaç kUtUklcrl, kıyma maki
neleri iş haricinde bir tol kafes ile 
dalma örtülü bulunacaktır. Tezg!h 

' altında içi çınlrn veya galvanize saç 
levhalarla. kaplanmış olması l!zım
gele~ dirhem dolabından başka do
lap veya çekmece bulunmıyacaktır. 
Hayvan nksamma ait her tUrlU ar
tıklar. sllprUntulcr ,.e çöpler ağzı kal 
palı madeni kutulara konacak ve 

cası 
Dünkü bulmacarun halledilmiı tekli 

alfabesinin yedinci harfi. - 1 O hay
vanların yediği. sanat. - 11 atılgan~ 

bir emir. 

K 

Aylık 

Saylık 
8 aylık 
Yıllık 

RUN 
ABONE TARiFESi 

Memleket MemteteC 
kinde dışındıı 

95 155 Jirt 
260 425 ,. 
475 820 ,. 
000 1600 ,, 

~-T n r i fesinden Bnlkan Blrllftl için ll)il" 
otın: kuruş \lüşillür. Posta birll!lln~ 
mcyen yerlere ayda yetmiş b~er. 
zammedilir. ıel' 

Abona kaydını blldireh mektup 'fC 'fe' 

srnf ücretini, obone parnsının poslllı;cll' 
yıı bnnkn ile yollama ücretini idare 
dl üzerine alır. • ııoıı' 

Yeniden & abone yazım veya 5 a ıJı' 
birden ynzılanlara, mekteplerle kÖY 

0 

lnrına nyrıcn tenzllnt yapılır. 
Türk/yenin her posta merkafndl 

KURUN'a abone yazılır. ııJf• 
Adres deAlşlirme Qeretl 25 kUJ1lŞ 

-0--

Geçmiş Hurunlar: 

11~ $ene eV'l61 

1§> lY ~ lYı li'il ~dr' 
tl: iV, 

lliikumel matbuasını temsil etrrıld v:,. 
şelırimi:c gönderilen Mister R0110 

50rtf' ~ 
:eye oa:elecller, dün ba:ı sualler e rrıDıır 
lardır. Bıı arada Türkiye • /ngl~ter alt şof 
sebatı müstakbelesi hakkındakı su 1 
le demiştir: • 'dtıde plf 

- Rıı münascbntın yaJ:ın bıt uıde/I 
samimi lıir :emine intikal cdecelf 
milvarım.'' 
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Şehir haberleri ~!lt_ered~ evi~~ üzerine bir istatistik 

;:::0:~puru b•r :atta IGG:;:~!.:~E:~um mUdUrU Erkekler genç yaşta neden 
sonra gelebilecek lzml~a gl~tı. 

!{aza w Bir haftadanben ıehnmızde bulu- ı • ı ? 
S .. ya ugrayarak Sinop limanına .. ··k1 u um müdürü Malı ev enmıyor ar ı~ı§ d . nan gumru er m -
l'tınuıı 

1
eruz yollarının Aksu vapu- mut Nedim dün tzmire hareket etmiş- • 

kadarı vaz yeti hakkında_ dün de ala- tir. Gümrükler umum müdürü §ehri-

lr.~ ara mallıınat g'?lmıştir. Bu ma- . d ld - 'b· ı mirde bir müddet "lllata ·· • . mız e o ugu gı ı z 
§i g~re, va~urun kurtarılması. ı- kalarak ümrüklerde tetkiklerde bulu-

da.ha bırkaç gün devam edecektır. g ~ .... 
~nkU b. . . .. ı nacak, ve a.lakadar muı:iur ve şeflere 
h. ırıncı ambarla vapurun mu - . . ,, · u .. 
lln bir kı . . . bazı dırektıfler verece"tır. mum mu-

buıunın smı tamam~n. su ıçerısır:de dür izmirden sonra Ankaraya gidecc1< 
" aktadır. Gemıyı bulundugu gümrük ve inhisarlar vekaletine yaptı-
,,ercten kurtarın k b d .. d · 
ı a ususun a gon erı- 'ğı tetkikler etrafında izahat verecektir. 
en. Bora tahlisiye gemisi ~ışmaları-

na devam. tm kte t l b l GUMROK KURSLARI DEVAM ~- e e , u um a ar vası-
<.<ıBiyle geıninin sularını boşaltmakta- EDECEK 

~ır. Fakat vapurun yarası ehemmiyet- Muhtelif §Ubclerde çalışan memur-
1 Olduğundan marangozluk kaynak ların bilgilerini artırmak mCJks:ıdil~ 
~:aaıre gibi bazı muamelele~i icap et- gümrükler başmüdürlüğünde her ay 
~1'1.nektedir. Bu itibarla vapurun Is- başında kumlan kurslardan çok iyi ne-

n.bula gelmesi bir haftadan evvel ticeler alınmıştır. l'll .. 
Urnkiin olmayacaktır. Bunu gözöl'lünde tutan gümrük ba~ 

Bir Vapur Karaya Oturdu müdürlüğü gelecek aylarda da kurslar 
aç<.ırak memurların bilgilerini artırma-

DUn. Boğazın Rumeli yakası açıkla- ya devam edecektir. Bu ay başında 
tında Yine müessif bir deniz kazası kursa 30 memur iştirak etmiştir. önü
Ohrı.u§, lstanbula gelen 1500 tonluk müzdeki ay kurulacak kursa 50-60 'ki
g!lı YiikIU ·Alınan bandralı Reinhrt şinin iştirak etmesi temin edilecektir. 
"apuru karaya oturmuştur. 
Runıeu Kavağı tahlisiye istasyo::dan alınan malfunata göre, vapu

d kaı:aya oturduğu saat 15 suların
. a denizde kesif 'bir sis bulunmakta 
ldi Bu .. nN..:ı •• .. u .. ttı.: .71LU.Uen vapur onun goreme -
lll !.§, Akpınar mevkiinde karaya otur
]( ll§tur. Fakat vapurun oturduğu yer 
h 

1
stnen kumluk olduğundan hiç bir 

d asar olmamış, vapur Uç dört saat ka
bar burada bocaladıktan sonra hiç 
d!r Yardıma ihtiyaç göstermeden ken
"jı kendini kurtarmış, tstanbula doğru 
?tıoı alnı.ıştır. Vapur geç vakıt limanı-

ıta, gelerek demirlemiştir. 

Gıdata ııolcu salonu 
ıı· ~'lata rıhtımı üzerinde yapılan ye
n! Yolcu salonu in§M.tına büyük bir e
Saıtlınıiyet ile devam olunmaktadır. 
tit .. 0ıı.un inşaatı yaz sonuna doğru bi
ba ılecek ve önümUzdcki Cumhuriyet 
~llıında açılacaktır. 

r :Su ınescle Uzerindc görlişmek üre
d.e b\lgün liman işletme direktörlüğün
~ llaurı 'Manyasın başkanlığında bir 
C\tPlatıtı yapılacaktır. Toplantıda yol
oı Salonu için şimdiye kadar yapılmış 

an işler üzerinde görlişlilecektir. 

Para boı sasında 
ttı.!ıstanbul Borsasında dün de mua -
tip eı~:1' durgun geçmiştir. Birinci ter
ltin 'l'Urk borcu "tahvilleri 19 dan, i
d cı. lertip Türk borcu tahvilleri 19 

ınuaınele görmliştür. 

ne:S~ndan başka diğer tahviller Uzeri
J\aı iç bir muamele olmamış, yalnız 
tıı;ıı. çiınento tahvilleri 12.70 den sa
~~§, bir İngiliz lirasına Merkez 
(!t) 1· 1~ ı:sı tarafından 630 kuruş tesbit 

... lll§tir. 

1eessüı ve taziyet 
lat 

ZQI) anbuz öğretmen ve kiiltür i§?Jar-

ö 
Yardım cemiyeti ba§kanTığmdmı: 
lUnı" 

lto~ lt u teessürle karşılanan Kadı -
UatUıı:· 0 rtaokulu direktörü Feridun 
cloıa~ lın aramızdan kaybolmasından 
~ar duyduğumuz büyilk elemi iz. 
ederi~ ailesine taziyetlcrimizi ııbeyan 

l( -0-

~1: 
l{IUt~ı •raa çıtı tedrisat 

te tedr~ Bakanlığı ortaokulların çif
b~lll.d sat işini önümüzdeki ders yılı 
"l!ttn~~~ itibaren düzcltme["l' karar 
ltı hl .~ Ortaokullarda önümüzde -
:Ulçey;ı le ~edrisat yapılmayacaktır. 
t Oo bin l'!enıden açılacak okullar için 
'Ur. lradan fazla tahsi:;at konmuş-

l'ic~= ~~a.:ın çift tedrisat işi de ted-
l(Qz edılecektir. 

tar l>i 
Orta rektörlilğUnde Toplantı 

lar-1 °kuııarı .. 
t etrafı d n ınuteferrik ihtiyaç -

-o-
POLiSTE 

Kızan eşek çocuAu ısırdı 
Çengelköyünde Halk caıddesinde 54 

numarada oturan yüzbı!jı Celalin 6 ya
şındaki oğlu Kayhan dün soka\ta başı 
bo§ dolaşan bir eşeğe rastlamış, hoşu
na gittiği için oynamağa b~lamıştır. 

Fakat küçük Kayhan bir ara eşeği 
kızdırmış, eşek de kendisini kulak ve 
burnundan ısırmıştır. 

Çocuk tedavi edilmiş, bu tehlikeii 
eşefin sahibi aranmağa bt-§lanmıştır. 

BİR iHTiY AR ÇUKURA DUŞTO' 
- Kuzguncukta Bahariye so~ğınd:ı 

10 numaradr.ı oturan müsevi 65 yaşın
da Yuda oğlu Yosef sebze satmak 
üzere Kandilli ile Vanıköy arasından 
geçerken, gözlerinin az görmesinden 
dolayı 15 m~trc klerinliğindeki bir çu· 
kura dü§müştiir. 

Yosefin sukut neticesinde bir kolu 
kırılmış, ve başından yarakmmıştır. 

Yaralı hemen Nümune hastahanesi-
ne kaldırılmıştır. 

iPLIK ÇALARKEN - Aksarayda 
Damadpaşa maheıllesinde oturan 14 
yaşında Ab:iülkadir ile aynı mahalk· 
de 13 yaşındaki Faik dün Aksarayda 
bir çorap fobrikasının bahçesinden ko
puk iplikler çalarken yakalanmış, adli
yeye teslim edilmişlerdir. 

AGZINDA ESRAR BULUNDU -
Ayvansarayda oturan Tanaş oğla 

Todori isminde biri dün sokakta dola· 
şırken vaziyeti şüpheyi czdip görülerek 
polisler tarafından çevrilmiş, aranma 
sonunda ağzında bir btçuk gram esnr ,. 
öulunmuştur. 

Tanaş yakalanmış, hak.kında tahki • 
kata başlanmıştır. 

---o-

Nişan töreni 
Gaziantep say!avı B. Ali Kılıc\:ı 

hemşire zadesi Bebek Amerikan kollc
ji talebelerinden Berin Kılıçla yükse.ı.: 
tİthret mektebi talebderinden ve Goı.:a 

tasaray sporcularından boksör Enver 
inselin nişan törenleri dün akşam B. 
Ali Kılıcın Taksimde Cumhuriyet apa: 
tımanındaki dairesinde kutlanmıştır. 

Meras:mde Atatürkü kız karde~ı 
bc:.ıyan Makbule ve yaverlerden Naşid 
temsil ediyorlardı. Merasimde bulu -
nanlar arasında Nafia Vekili B. Ali 
Çetinkaya, İstanbul valisi ve belediye 
reisi B. Muhi'Jdin tlstündağ, mebus
lardan B. SaJ:h Bozok, İsmail Müştak. 
Recep Zühtü, s:ıbık mebuslardan ve es
ki istiklal mahkemesi azalarından, B. 
Cevdet, memleketin siyaset, ilim, ede
biyat ve sanat adamlarından birçokları 
vardı. 

Nişanlılara sa:.:letler dileriz. 

-··- .. 
Doğum 

Oıgcneral r'a1ıwMiu Altayın km 
Ankarada bir erkek evlat dünyaya ge· 

lngüterede ikoca bek1iyen genç kcidınlardaıı biri .. 

Ingilterede yapılan bir istatistik o 
memlekette, erkeklerin geçkince bir 
yaşta. evlendiklerini ve kadınlardan 

da 1,645,000 kişinin koca bulmaktan 
ümit kestiklerini tesbit etmiştir. 

Bunun Uzcrine 43 ~mda bekftr bir 
kadın İngiliz gazetelerinden Deyli 
Ekspres'de bir makale neşretmiştir .. 
Ingilterede koca. bulamayan bir mil
yon küsur kızdan birini teşkil eden 
bu kadın hayatmı bulAsa olarak §Öy
le anlatıyor: 

"İşte bugüne kadar, kocasız kalan. 
lardan biriyim. Açıkca söyliyeyim ki, 
böyle olmasaydı daha iyi olacaktı. 

Zamanlar, eski zamanlar değil. Bi
naenaleyh, koca bulamayan genç ve 
yaşlı kızlar. evlerde müzayaka çekmi
yor, yahut az para ile yabancı yerler
de mürebbiyelik etmiyor. Bu günün 
b~kar ktzlarmdan birçoğunun kendi
lerine göre bir iştikl8.li var. Fakat bu 
istiklal, daha ziyade bir hayalden iba
rettir. 

Hiç bir kimse, kocasız kalmış bir 
kadının tnkdir edilecek tarafını bula
maz. Bir kadın, bir aile kurduğu za -
man takdire layıktır. Zevce olduğu 

zaman. anne olduğu zaman, büyük an
ne olduğu zaman! ... Tabii evlenme ya
şını geçirmiş olan bir bekar kız. ka
dınlık vazifesini ifada muvaffak ola
mamış demektir. Artık o, modası geç-

. ................. ......---
Çirkin bir manzara 

Taksimde eehir pl3nına göre ye-
ni inşa edilecek olan asri halaların 
yerleri hazırlanadursun; bugün A
bidenin karşısında bulunan eski ha- ı 

laların cidden çirkin olan manzara- · , 
sına bir kere daha dokunmak 1 

mecburiyetini duyuyoruz: Bu hala- jl 
lar zamanla buradan kaldmlabilir; 
fakat burada kaldıktan müddetçe 
şehir inzibatını üzerine alan me
murların dikkat etmesi lazxmgelen 
mühim bir nokta vardır. O da şu
dur ki: erkfıl:lere mahsus olan kü
çük haladan çıkan başıbozuk takı
mının edebe uygun bir şekilde dışa-
rı çıkmaları ve artık caddeye ayak 
bastıktan sonra kadın, kız, çoluk 
çocuk yüzlerce nezih vatandaş ara
sına karışacakları için bütün işle
rini içerde bitirmiş olmalarıdır. 

1

. . Yukarda da işaret ettiğimiz gibi 
edebe mugayir harekette bulunan 

i bu insanların polis vasıtasiyle ken-
1 dilerinc ihtar yapılması çok muva

fık olacaktır kanaatindeyiz. Bir iki 
1 kişiye verilecek ders, namuslu in
i sanlann geçit yeri olan bu kalaba-

mi§ bir süs gibi kimsenin oaKınadığı 
bir rafa konpıuf~ bir şeydir. Bir mu
vaf!akiyetsizlik örneği ... 

Ben dört yaşındayken, kendimi ev
li olarak tasavvur etmiş ve adıma 

"Madam Maknamara,, demiştim. An
riem §aşrnı§tı: ''Bu ismi de nereden 
işitti?,, diyordu. Bebeklerimle güzel 
bir aile teşkil etmiştim ... 

16 yaşına geldiğim 7.aman, evde 
sorduğum bazı suallere karşı aldığım 
cevaplar pek şedit oldu. Üzerime vazi
fe olmayan şeylere karışmamakhğnnı 
!5y1ediler. 

20 yaşmdn. evlenmek istedim. Fa
kat bu, rnUphem. bir hiş halinde içimde 
dalgalanıyordu. Nihayet, ''vakıt var,, 
diyordum. 
Dimağımı kendime sermaye edine

rek bir meslek sahibi olmak istedim. 
Meslek sahibi olduktan sonra, kitap
lardan aldığım zevka kendimi vere • 
bilir. kazancımla S('Vahat edebilirim, 
diyordum. evleneceğim adaıp da her
halde çıkardı. 

Hu sıradn, cebimde beş para yok
ken, kazanmağa baş1adım. Kendi pa
ramdan harcam3 k. bana kuvvet zevki 
verdi. Çalışmak ve bir insanın kendi 
parası olmak güzel şeydi. 

25 yaşındayken 45 yaşında bir a
dam beni sevdi. Fakat ailemi tercih 
edip yine cvimd~ kaldım. Bir yandan 
da tecrübe ile anlayordum 1d, çalış -
mak evlilik saadetinin yerini tutma
yncakll''. Bir yuva kurmak, çoluk ço
cuk sahibi olmak büyük şeydi. Ev
lemnediğim takdirde, hiç bir şeyle 
kıyas kabul etmiyecek bir kıymet 
kaybettiğimi hissediyordum. Bunun
la beraber, ''-daha vakıt var.. dedim, 
kaldım. 

30 yaşında, biraz düşünmeğe baş
lamıştım. ''Acaba hakikaten vaktım 
var mı?" diyordum. Lakin, işim yo -
lundaydı; kazanıyordum. Ufak tefl!'k 
şeyler almıştım, her şeye rağmen, be
ni alacak adamın yine bir gün karşı. 
ma çıkacağını ummakta. devam edi -
yordum. Sonunda evlenecektim. Bu 
kararım kat'i idi. 

Birdenbire 35 yaşına geldim. Artık 
asabiyet başgöstermişti. Erkek ah • 
baplarımız \'arsa da, beni istemiyor
lardı. 35 yaşındaki bir kadını artık 

geçkince bir erkek mülahaza. edebili
yor.. Ancak geçkin erkekler nazarın
dadır ki, 35 yaşında bir kadın oldukça 
gen~ f arzcdilebiliyor. 

a.!'>lt n a g·· . 
~.. lll dire .. oruşmek üzere dün or-
gullde bir tktorleıi kültür direktörlil-

Oplantı yapmışlardır. 

tirmiş tir. 
Yavruya uzun ömürlerle aileye 

adetler dileriz. 

, : ltk caddede, ayni zamanda bir ter-

1 

I 
sa- 1 

1 
biye ve edep dersi de olacaktır. _ ; 

Şimdi 43 yaşındayım. Acaba, 50, 
60, 70 yaşındaki bekar kızlar, neler 
düştinüyorlar!? Birçokları, cesaretini 
kaybediyorlar. Sıkı sıkıya kapanmış 

dudaklarında, donuk gözlerinde, gi -
yecekieı"-i soğuk rcııkli eföisele.rlnde ba 
husram sezersiniz. Genç neslin mak
yajına ve harekatına kaI'§ı !iiddetle dav 
randıkları görülür. Ve siz bu şiddetin 
ardındaki yalnızlığr, hezimeti ve hiç 

Piyasada kırll
maz cam 
kalmamış 

Cam sipariş eden ofo
büsçüleı ese/er müsa

adesi veı ilecek 
Otomobil ve otobüslere kırılmaz 

cam konmak mecburiyetinin tatbiki 
üzerine otobüsçülerle otomobilcilerm 
belediyeye müracaat edip piyasada 
cam kalınadığnu f ddia ettiklerini yaz
mıştık. Aldığımız malumata göre, pi
yasada iyi cinsten tripleks cam kal -
mamıştır. Evvelce getirilmiş olan mu
ayyen miktardaki camlar yirmi altı o
tobüse takılmıştır. Mevcut olan cam
ların ise gayet fena. cinsten ve çabuk 
bozulur olduğu da anlaşılmıştır. 

Bu vaziyet karşısında belediye dai
ml encU.meni dün de yazdığımız gibi 
camcılara cam sipari~ ettiğini vesika 
ile isbat edenlere mtihlet verilmesini 
düşünmektedir. Kmlma.z cam satan 
tüccarlar, Avrupaya sipariş ettikleri 
camların ne zaman gelebileceği hak
kında malumatıarma müracaat edil
mek Uzere bugün için belediye daimi 
encUmenine davet edilmişlerdir. 

Belediye, piyasada kırılmaz cam bu
lunup bulunmadığım Ticaret Odasın
dan sormqştu; Ticaret odasmm ceva
bının da belediyeye bugün geleceği 

tahmin olunur. Daimi encümen tetkik
lerini bugün bitirecek ve i§i bir ka 
rara bağlayacaktır. Mühlet karan plA 
kalan sökUlen otobtisler hakkında da 
cari olacaktır. Otobilsçüler, tripleks 
cam sipari!J ettiklerini isbat ederse 
plA.kalan geri verllcrek işlemelerine 
mü..c;aade olunacaktır. 

Taksi otomobillerinin senelik umu
mi muayenelerine !başlanmıştır; hur
de haline geldiği, seyrisefere salih ol
madığı anlaşılan arabalar usulcn iş -
Iemekten menedilecek, seyrisefere 
yarar halde olan taksi otomobilleri 2 
ay içinde kmlmaz cam takınağa mec
bur tutulacaklardır. 

Taksi otomobillerinin muayenesi kı
sım kısım, perakende olarak yapıl • 
maktadır; her otomobil için kırılmaz 
cam takma mecburiyeti muayeneden 
itibaren iki aylık bir mühlete tabi ol
duğu için taksilerin hepsinin kırılmaz 
cam takmış bir hale gelmeleri ancak 
hazirana kadar bitmiş olacaktır. 

~ir çocuğun kendisini "anne!,, diye ça
ğınnayacağmdan mütevellit acıyı 

hissedersiniz, 

Anne olacak yerde başkalarının ço
cuklarına, tep.e, hala olmak tatmin 
edici bir şey midir? 

Kardeşinizin hastalanan karısına 

bakmak Uz.ere c;ağrılmak veya onlar 
sayfiyeye gittikleri zaman bofi kalan 
eve nezaret etmek boş mudur? 

Fakat şunu da unutmayalım ki, ev
lenmemiş kadınların o husranlarma. 
rağmen, cemiyete faydaları dokunu -
yor. Çokları, evli insanlar gibi bir sa

adet gürültilsU içinde geçip gidiyor ve 
güzel bir tarzda ihtiyarlayorlar. Ba
zan genç yaşta seviliyor ve birçok di
ğer kadınlar kocalarını kaybetmiş, ya
hut yalnız kalmışken onlar, geç de ol
sa, bir saadete kavuşuyorlar. 

Fakat geç gelen hakiki saadef, oka
dar nadir bir şey ki, ona. güvenilmez. 

1 

Bugün lngilteredeki istatistikler, 
erkeklerin, genç bekar kızlarla evlen
mek için pek acele etmediklerini gös
teriyor. Kendi istiklfillerinin zevkini 
çıkarıyorlar, aile kurmayı masraflı 

buluyorlar öyle mi? Fakat şurası mu
hakkak ki; aile kurmuş ve akşam ü
zeri dönecek bir yuva tednriklemİ!i 

erkeğin zevkini, hiç bir beldir tada
;maz. 
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Yeni Avusturqa kabinesinde 
Almanqa taraftarı iki nazır var 

(Üstyanı: 1 incide.) 
Maarif nazın: Hans Pernter, :t~timai 
muavenet nazın: Reş, Maliye nr.ızrrr 

Neymayer, Ziraat nazın: Mandolfer, 
Ticaret nazın: Yulyus Raab. 

Devlet bakanları: B. Gic!o Zarnatto, 
Hana Rott, Galtıyz Jioıştcnav. Milli 
mudafaa müııteşarı: General Zchner, 
Endilstri müsteşarı: Albay fon Ştem· 
ski, İşçi him:ıyesi müsteşarı: Adolf 
Vatzck. 

KABiNENiN HUSUSIYETLERt 
Yeni Şuş!1ig kabinesinde bazı dik

kate değer hususiyetler vardır. İki ba
ru nasyonruist bulunuyor. Bunlar in
\uart ile Galayz Horştcnavdır. Salz
burg endüstri federasyonu reisi albay 
fon Ştomski, ''mutedil nasyonalist,, 
olarak tanmmışhr. 

Nasyonalist denilen muhalefetin lıu 

muvzıffakiyetleri karşısında, eski sos
yal - demokrat ve sendika sekreteri 
amele Vatsek'de kabineye girmi§tir. 
Hristiyan amele partisinden Hant Rott 
da kabinedeki mevkiini muhafaza et
mi§tir. 

Adliye nazın Pr. AldamoviÇ. devlet 
§Orasında mühim bir rol oym:ıma~ta 

ve Şu§nigin siyasetini tutmaktadır. Ye
ıü Ticaret nazın, mühendis Raab, kü
sük sanatlar federasyonu reisidir 
vo demokrat tcmayUllü sosyzıl hristiyan 
partisinden yetişmiştir. 

Diğer taraftan, Başvekil Şuşnig, cm 
niyet müsteşarı B. Skuble polis ve jan
darma 1,.-uvvctleri umumi müfettişi un
yanrnı vermiştir. 

ALMANY ANIN HUDUTTA 
ASKERi HAZIRLICI 

Dün gazetemizin ak§Drn tab'ında ha· 
IJer verdiğimiz gibi, Almanyanın Avuı
~ hududuna asker yığdığı ,,.c bazı 
harekat ;talimlerine başladığı bildiriJ
miıti. Son olarak, bunun doğnıluğuna 
inandıracak haberler ide gelmiıtir. 

Viyana 16 (A.A.) - Viyanuya ge
len haberlere göre, bir Bavyera gazetc
ıi, bazı Alman btalarının 1 şubattan
beri Tirol hududu civarında kış manev 
ralan y.ıpmtı!~ta olduğunu bildirmiştir. 
Bu suretle, tnsburk'tan gelen ve bu 
manevralara çoktanberi kararlaştml -
mış harekat mahiyeti veren haberler 
teeyyüt etmiş bulunmaktadır. 
PRENS ŞT AREMBERG A VUSTUR
Y A MILUYETPERVERLERININ 

BAŞINA CEÇfl 
Viyana 16 (Hususi) - Avusturya

(la kraliyet taraftarları ço'lç kuvvetle -
niyor. Monarşist ildare meselesinin bu 
ilkbaharda kati olarak halledileceği 

söyleniyor. Prens Ştercmberg tekrar 
milliyetpervcrlcrin bıışına geçerek mü
cadeleye başlamıştır .. 

MalOmdur ki, evvelce Başvekil 

~uşnigin muavini olan prens Ştcrem
bc;g memlekette krallık kurulması ta
raharıdır ve müfrit vatanpcrverlerlc 
beraber, Şuşnige karşı mücadele etmiş 
tir. 

Başve~ilin Almanyaya boyun eğen 

bir siyaset tutması üzerine, prens Şte· 
rcmbcrgin hı.ikumete karşr tekrar bü-.. 
yük bir mücadeleye girmesi beklenebi-
fü. 
ŞUŞNIG MUSOLINIYE MORACAAT 

ETTi 
İngilizce "'ivning Standaııd,, ga

zetesinin yazdığına göre, Avusturya 
Başvekili Şuşnig, Hitlcrle olan görüş
mesinin neticesini Musoliniye bildir
miştir. Şuşnig Musolin:nin tavassutuna 
müracaı:ıtla, Avusturya - Almanya an
laııması hakkında Hitlcrin ısrarla üze
rinde durduğu şartların değiştirilmesi
ni rica etmiştir. 

Viayana 16 (A.A.) - Avusturya 
hükumeti. bugünkü güçlüklerini halli 
hususunda İtalyanın fikrini sormuş
tur. Tcyid olunı::luğun<ı göre, A vustur
ya tarafından gösterilen uzlaşma zihni
yeti, İtalya tarafından teşvik ile karşı
lanmıştır. 

sinden daha <.ız: sert olmakla beraber, 
ikn:ci darbedaha indirilmiştir. Bu ikin
ci darbe de, Fransa ve lngiltere ve bü
tün diğer hilr memleketler için manalı 
bir ihtardır. Bunun üzerinde herkesin 
düşünmesi lazımdır. 

"Figaro,, lda şöyle yazıyor: 
İtalya, illç büyüle diplomatik mağlU

biyct:ni kaydetmiştir. Berlin - Roma 
mihveri siyasetinin ilk müıbct neticesi 
İtalyanın 20 seneidenberi tesbit ve teyit 
edilmiş olduğu tarzındaki orta Avrupa 
siyase't:nin ve faaliyetinin tam ıurette 
rcd ve inkarı olmuştur. 

''Er Nuvcl,, gazetesi de aynı fikirde
dir: 

"Musolininin siyaset~ İtalyanın orta 
Avrupı,:, tahtından feragatidir. İtalya 

Avrupa siyaseti planında istifa&ını ver
mi§tir.,, 

''Şu§nig Haklı,, 

Londra, 16 (Hususi) - Viyanadaki 
vaziyeti gözden geçiren ''Deyli Teleg
raf,, gazetesi Avusturya Başvekilini 
hareketinde haklı görüyor: 

"Avusturya ba§Yekilinln vaziyeti 
cidden güçtü. Şuşn.ig, İtalyanın bir 
müzaheretine dayanamayacağmı bil
diği için, , ~nzi Almanyasmm bu dere
ce şiddetli taleplerine mukavemet et
memi§tir. Almanyanın eartlarına baş 
eğerken Şuşnig, bu suretle hiç olmaz
sa memleketinin tamamiyle yutulma
snu geciktirmekte olduğunu ve bugUn 
kU hadiselerle .zaman kazanmanın ne
tice itibariyle bu akibett.en kurtu1ma
yı belki de mümtün kılacağım dUşUn
mUştür. Bu taI'7.da hareket, Avustur
ya için yapılacak yegane eeydi. 

Umumi Aften 1stifade Eden!er 
Viyana, 16 (A.A.) - ~ ilb edi

len affı umumt, en mühim mahkfımi
yetlere dahi şamildir. Bu nffi umumi-

Başvekil 
7ürhhvşu meydanını 

zigaı et edecek 
Ankara, 16 (Telefonla) -- Başvekil 

B. Ce1iıl Bayar'm yarın (bugtin) Türk 
kuşunun Etimesğut'taki meydanını zi
yaret edeceği söylenmektedir. 

Bu esnada kahraman kadın tayya
recimiz Bayan Sabiha Gökçen de ha
zır bulunacaktrr. 

Ankara, 16 (Telef onla) - Başvekil 

B. Celal Bayarın bugür.lerde tstanbula 
hareket etmesi muhtemeldir. 
Diğer taraftan, dahiliye vekili ve 

parti genel sekreteri B. Şükrü Kaya
nın da yarın (bugün) lstanbula hare- r 
ket etmesi muhtemeldir. 

den, ezcümle elçi rintlen, tethişvi 

Woitsche, Dolfuss'un ölümü ile netice
lenen başvekalet baskını mesc:tsinde 
suçlu polisler ve son zamanlarda nas
yonal ~ sosyalist pırtisinin Viyana 
merkezinin kapatılması esnasında tev
kif edilen mühendis Tavs da h-tifade 
edecektir. Mahkfimiyeti büyük olanla
rın hepsi, sakat ve yatalak bir halde 
bulunan Rintelen müstesna Alman-• 
ya tarafından kabul olllilacaktır. 

Affı umumi, ayni zamanda Marksis-
1~~ de şamildir. 

••Jtalyaya SitkUt Hakkı ,, 
Londra, 16 (Rad-yo) - Siyasi 

nw.114/ilde, B. Mııssolininin Al1ııan
yaya kar§& A 1'U8turyaya mil aheret 
göstermem.esi ~ surt;ıfle iza'k oifl
mektedir: 

Berlin Rinuıya, btt sükfttuna mu
kabil bazı tarizlerde bttlmıacaktır. 

Roma Hayret Etmiyor 

Roma, 16 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

Avusturya kabinesinde yapılmış o
lan tadilat, Romada hayret uyandır
mamıştır. Zira Berchtesgaden görilş
melerinden sonra bu tadilata ictinabı 
gayri kabil ?!.azariyle bakılmakta idi. 

Sovyetlerin 
Bükreş elçilik 
lşgllderl Romada 
Roma, 16 (A.A.) "Giorna.le d'lta

lia" gazetesi DUkreştekl Sovyet elçi
lik işgüderi Butenko'nun Romada 
bulunmuş olduğunu yazmaktadır. 

Butenko'nun kaybolması bUyUk 
bir akis bırakmıştı. 

Bu gazete, Butenko ile yaptığı 

bir mülA.katı neşretmektedlr. Bunda 
Butenko Romanya.dan ne şerait 

tahtında ayrıldı~tnı anlatmaktadır. 

Eski Elçinin İzi Kayboldu 
l\f~!Qmdur ki, Sovyetlerln Bükreş

tekl elçlleri Ostrovskl esrarımglz bir 
surette kaybolmuş, onun yerine de 
işleri B utenko idare etmeye başla
mıştı. Bir müddet sonra onun da 
kaybolması bUyUk bir endişe uyan
dırmıştı. 

ntğer taraftan, Ostrovskl hakkın
da da şu haber alınmıştır: 

Varşova, 16 (Hususi) - Eski BUk
reş sefiri Ostrovskf Lehistan hudu
dundan geçmediği için, Leh gazete
leri sefirin izinin l:aybolduğunu ya
zıyorlar. Ostrovskl hakkında Mosko
vadan da hiç bir haber gelmemiştir. 

itaıvanın bir tavsiyesi: 
\ 

Bir Yahudi devleti 
kurmak 18.zımdır 
italya da Yahudi alehtarı bir siya

set tutmıyacağını bildiriyor ' 
Roma, 16 (A.A.) - ltalya hllkfl- ı temsil ve himaye edecek bir Yahudi 

mctl resmi bir tebliğ neşrederek, devleti teşkil etmek. 
Yahudi meselesindeki hattı hareke- ! Hükumet, rejime dUşman olan un
tlnl tasrih etmekte ve Fllistlnden 1 surlar bittabi hariç olmak üzere, biç 
başkn bir yerde bir Yahudi devleti ı bir zaman yahudflcrln aleyhinde ya
lrnrulmak suretiyle bu meselenin hudldlr diye sfyast, iktısa.dt veya ah
lıalledllehlleceğlnl ilA.ve eylemekte- lA.kl tedbirler kabul etmeği aklına 
dir. g-etirmemi~Ur. 

Notn<la ttal) anın Yahudi alcyhta- Yahudi ccmnatlerinln hayatını 
rı bir iyasct taktı, edeceği hakkın- tanzim ve kootrol eden kanun. mU
dakl haberler telO'Jp edilmektedir. cs2irJyetini isbat etmiştir ve değişU

"lnformazione diplomatlca" gaıe- :rilmiyecektlr. 
t est ezcilmle şöyle yazmaktadır: Maamnffh faşist hükumett, son zn-

Romanyada 
(Vstyam 1 inci sayı/ada) 

Pnrlam.ento yeni bir sistem üzere 
intihap edilecektir. Halk, husust dele
geler seçecelC, mebuslar bu delegeler 
arasından ayrılacaktn·. Ayan azalarını 
saltanat meclisi tayin edecektir. Sal
tanat meclisi eski baş\,ekillerden baş
ka, yüksek rlitbeli askerler, nüfuzlu 
halk adamları ve yüksek mevki işgal 
eden memurlardan mürekkep olacak~ 
trr. 

Parlamento kanunları yapacaktır. 
Fakat, hükfimeti devirmek hakkına 

malik değildir. 
Yeni kanunu esaside, azlıklar hak

kında hususi ahk~ bulunacaktır. 

Memleket idaresine, Rumen ırkına. 

mensup olanlar karışabilecektir. 
Tatarcs1::u Ba:rvekı1 Olacak 

Diğer bir habere göre, yeni kabine
de Tataresku başvekil olacak, şimdi
ki 'başvekil patrik 'Miron, saltanat mec 
lisi riyasetine tayin olunacaktır. Bu
gUn kabinede sandalyesiz na.zır bulu
nan bütün eski başvekiller saltanat 
meclisine aza olacaklardır. Muvakka
ten idare olunnn nezaretlere runl na
zırlar tavin olunacaktır. 

Goga f B'l)içreye Gitti. - r ı 
Bükreş, 16 (Hususi) - Eekl b~ 

vekil Goga, ant olarak kalbinden has
talandığı i~in ka.rısiyle birlikte, teda
vi edilmek üzere lsviçreye hareket et
miştir. 

Bükreş, 16 (Telefonla)' - Devlet 
nazın ve hariciye nazır vekili B. Ta
ta.resku bugün gazetecilere bir beya
natta bulunmuş ve dahildeki değişik
liklerin Romanyanm harici siyasetin
den ay.nlm.asma sebebiyet vermiyece
ğini ehemmiyetle işaret ederek de -
miştir ki: 

"Başlıca vazifesi dahilde gergiı:ıli

ğin jzalesi ve anayasada islahat yap
mak olan milli birlik hükfuneti bey -
nelmilel münascbattn, milli birliğin 

emrettiği ananevi siyaseti takip ede -
cektir. 

Kilçilk antant ve Balkan antantı 

müttefiklerimizle olan münasebetleri
mizi mütemadiyen J..."Uvvetlendirmek, 
harici siyasetimizin da.fmt hedefi ola
rak durmaktadrr. Romanyayı blr ta.
raftan Çekoslovakya ile Yugoslavya, 
diğer taraftan da yine Yugoslavya ile 
Türkiye ve Yunanistana. bağlayan bu 
iki teşekklil, daima artan 8.hengi ve 
siyası, iktrsadi ve harst Gahalardtı.ki 

şümufü sayesinde merkezi ve §arki Av 
rupa sulhünün bir garantisi olduğu 
gibi bu teşekküllere dahil bulunan 
devletlerin bizzat kendi emellerinin 
tahakkuku hususunda dn. bir garanti 
teşkil eder. 

lsmarüınan Harp Malzemesi 
Bükl"eş, 16 (Hususi) -. Romanva.

nm harp malzemesi sipariş ettiği Çek 
ve Fransız fabrikaları mallan vcrme
ğe başlamışlardır. 

Kral Faruk 
(Vstyanı 1 incide) 

memleket ve devlet arasında. yeni mu
ahcdelerin ~ii akabinde iki taraf için 
hayırlı neticeler verecek ve yeni bir 
devir başlangıcı olacaktır. 

Atatürkle .11-fısır Kralı Arasında 
Ankara, 16 CA.A.> - Mısır kralı

nın doğumunun yıldönümü münasebe
tiyle, Cumhur Bhşkanr Atatürk'le kral 
Majeste Faruk arasında aşağıdaki tel
graflar teati edilmiştir. 

Mısır Kralı Majeste Faruk 1, 
KAHiRE 

:Majestelerinin doğum '!flld.önilmii 
mfüıasebctiyle, kendilerine en hara
retli tebrilclerinıi 'Ve ~hsi saadetleri
lc J'Jlısınn refahı için olan samimi te~ 
mcmıilcrimi arzctmc1;1e ::euk duyarım. 

K.ATATVRK 
Cumhurbaşkanı K. Atatürk; 

Am<:ARA 
Doğum yıldönUmU milnasebetiyle 

gönderdiğiniz telgraftan çok mütehas
sis olarak samimt surette teşekkilr ve 
şahsi saadetlerlnizle asil Türk mil
letinin refahı için olan temennilerimi 

Bir M·ni servet 
kaynağı 

"" (tJst tarafl 1 inci sayf<iiki) 
şılanmaması yüzünden nıemlek~ 
her sone ı2 milyon lira kaybettiil 
an1ıışılır. 

Her sene millt servet kaynaldafl" 
mızdan 12 mlJyon Um fada. varldal 
almak kabil iken nlcfn bugUııe ~,.. 
dar bu tcşcbllUs ihmal edllmfştir? 

BngUn artık bu suale cevap ar_. 
mak zamanı aeğildir.Yapılacakişb&
kümet tarnfmdtın hnzırlnnan kalluO 
pı·ojeslnl mUmkttn olduğu kadar ırll· 
ratıo Mecllsten çıkararak deIJceJe
rin aşılanması işine başlaDı.akttt• 

Bununla beraber hlildin•)t :zeytiı'" 
clll~ıi yalnız idrıuıte değil, ayni 1>" 
manda snnayilno de cbemmlyet #!' 

rerek y\lksck asitli 7ağlarm menıle
ket dahilinde rafine eclllmesi JJl~ 
sadlyle bir rafin tesfslnl de diiştlJl" 
milştllr. Bu snretle harice sovkedl" 
Iecek yüksek kaliteli zeytin :yağlart" 
getircce~<i ıscrvct memleketin f)CtıSI" 
di müvazeneslnde milb!m bir rol 1_. 
pacaktrr. 

ASIM US 

Stahnin heye
can uyandıraf1 

sözleri 
(Vst tarafı 1 'inci 8t&'!ff<i.<lt1) .. 

nun da ancak "kendi kuvvetlerlrl• 
yapılacağını s6ylemlş ve demttd' 
ki: 

Bu mesele ancak beynelmUel 
proleterllğln gayretler2 Sovyet xnll' 
letlmlzln daha faal gayretlorlle bit' 
leştlğl takdirde hallolunablllr. 

SO\'}'etler amele sınıf1nın burJuf6 

memleketlerdeki amele sındı ne O' 

lan beynelmilel mUnasebetlerlnl W 
viye ve tarsln etmek IA.zımdır. Meoı' 
leketimlze karşı bir taatTUZ taıtdf' 
rJnde burjuva memleketleri ışçnerl' 
nln bizim işcllere yardımını ve k•,. 
blzim !şçl smıflarımızm diğer me!SS' 
leketler lşçl sınıflarına. yardımını tr 
mfn etmek IA.zımdır. 

Berlln, 16 (A.A.) - Alman nıst' 
buatı Stallnln bütün memlcketıerd' 
sosyalizmin muzafrer olmneı ıuı.u•'IJ 
hakkında 1vanov'a. g6ndcrdlfi ıne•' 
tubu neşretmektedir. 

Gaz.eteler, bu vesikaya bUyUk blf 
ehemmiyet vermekte ve komlnteıf 
tarafından takip olunan hakiki ıır 
deflerin red ve inkA.r edilmez ııtt 
dellllnl teşkil eylediğini yazmaıct'' 
dır. 

Roma, 16 (A.A.) - Stalln'ln nı••' 
tubu burada derin bir heyecan uY~ 
drrmıştır. Bu mektup, Moskova tıO' 
kfımetlyle komlntern'ln haklkt ıı-:; 
yeti hakkında ltalyanm a~edenb• 
mildafna ettiği tezi isbnt eder xnall1' 
yette tcl{l.kki olunmaktadrr. 

"Rusya Her Memlekette 
1htntue ÖnclilUk Edecek" 

Varşova, 16 (A.A.) - Pat ajsııff 
tebliğ ediyor: 

St.alln'ln 1vanof'a gönderdiği ıııe~ 
tup hakltmda "Gazete Polska" dH'0 

ki: 
ol· 

"Staltn'ln mektubu bolşevUr t 
mıyan biltiln dllnyaca fevkalAde 111 ,. 
ehemmiyetle nazarı itibara aıın!SS 
hdır.. , 

Jf· 
Bu mektubun manası sarfbı> 

Sosyalizmin ikinci merhalesıne b~ 
lnmış olan Sovyetler, komfnterJl ı• 
nrtan faali!retı sayesinde bolşe" •· 
olmayan biltUn dünyaya karşı JJluc.,, 
deleye girişmiş bulunuyor. lcabıJl t 

bu mUcndeleye sllA.hla da muzab6~. 
edllecoktır. Bu mektubun roubte~sı 
yatı Polonya ofkArıumumiyesi iÇ 
hayret edilecek bir şey değildir· J' 

"Express Poranny" de şöyle ys.f. 
yor: .ı. 

Şimdi katlyen mal!ım oldU ,rı 
arzederim. Sovyetler Birliği ve bilhassa. ıcı ııl 

FARUK ordu, dUııyadakl bütUn burju"'n ıııe • 
-o leketlcrlni yıl..mak için çıkarrtaca 

ITAL YA MAGLUP OLDU 
Faris 16 (Hususi) - Avusturyada

ki vaziyetten bahseden ''Peti Pariz: 
yen., gc:.ızetesi d:yor ki: 

1\tesul Roma mahfclleri cihanşu- mıınlarda ltalyaya gelmiş olan Ya
mul Yahudi meselesinin bir tek şe- ı hudllcrtn faaliyetini nezaret altında 
kilde hıılledflebllecoğini zannetmek- buııı7ıdurmak ve Yahudilerin mllle
tedfrler ki o da şudur: Fillstlnde oı- ı tir unıuml hayatına iştiraklerinin 
mamak şartlle dUnyıının bir tarafın- , fertlerin ıatt meziyetleri ve camia
da, kelimenin mutlAk manaslle, ya.- Jarının adet itibariyle olan ehemml
nl dünyanın muhtelif memleketle- , yelleri flc gayri mütenasip bir hale 
rinde dağınık bir halde bulunan bü- gelmesine meydan vermiyecck su
tUn Yahudi kltlelerlnl normal dip- 1 rette hareket etmek hnkkmı muha
lomasl Ye konsolosluk yolları ile · faza eder. 

Avusluryah antrenör geldi fhtilAlde öncülük etmektedir. 
Ankara, 16 (Telefonla} - MemlE'- ___________ ___/_ 

Bıçak boğazına dayanmış oır vaziyet 
te bulunan Avusturya, verilen emirleri 
yapmak mecburiyetinde kalmıştır. 

Demokrat ve sulhperver Avrupayı, 

Ren sahillerinin yeniden işgali darbe-

kette antrenör yeti§tirmek üzere bir 
kurs açılacağı malilrndur. 1 Martta 
açılacak olan im kursu idare edecek 
•Avusturyalı ant.ren ör Linder bugün 
§Chrimize gelmiştir. -

K'-1RUNa abone olıl" 
nuz ve abone edl/111' 



Edebi roman: aa 

OSMAN OFLAR 
YAZAN; Kenan Hulası _, 

Osmanofların içinde meydana ge- zarasında değişiyordu. ÇiinkU blr 
lecek yeni vakaları hazırlarken Grl- meskenden ziyade tabit blr kayanın 
ıorofu tekrar anlatmak isteyişim birdenbire peyda oluvermiş bir man
hiç te mUnasebet~lz bir şey değildir. zarası vardı. 
Grlgorot Osmanoflara olduğu gibi, 
bana da kendisini bir muallim diye 
tanıtmıştı. Doğruyu söylemek Uzım 
·gelirse Grlgorofa bundan daha iyi 
'Ve Yerinde bir elbise bulunamazdı 

da. .• Sadece manastırın küeük mek
tebini Dlmltrl Aleksiyevlçin idaresi
ne bırakmıştr, 

Grlgorofun bu ihmalini araştır • 
Dlak istediğim dakikalar manastırın 
Bulgar çocuklarından çok daha e • 
hemmiyetll bazı işi.er için yola çık -
tığını anlayoPdum. Grigorof esma -
nonarın içinde de yoktu, n Halll 
Osmanof onu arayıp bulamadığı za
lllanlar: - .. Köpek, derdi; bir gUn 
ıebtrlenecek!" ne demek istediğini 
liaın Osmanofa sormaıpıştım: sade
ce, Grfgorofa böyle bir sıfat vermek
le, scvgt ve yeni yeni başlayan bir 
Uevl emniyetsizlik arasında · tuhaf 
bir sempaU göstermiş oluyordu. 

BugUn Grfgorofun odasına gitmek 
için bUyUk bir dikkatle muhafaza e
dllen yeglne yolu dUşUnUyorum: A
şağı balkanların ölüm yolu dedikle
ri giz?! mağara ile nihayetlenen yol, 
hakikatte Karnabat ovasına bakıyor 
du: ve bir dağ çobanı bu yolun baş 
tarafında yı.ıkarıya gelecek tehlike. 
leri gözleyen ısilAhlı bir gözcUydü. 
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Yeniden kıdem zammı gördüler 
Kültür bakanlığı ilkokul öğretmcn· ı 

!erinden yeni bir kıdem zammı görme
ğe hak kazanmış olanlarının raporla· 
mu tet1'ik ederek neticeyi dün Kültür 
direktöılüğüne bildirmiştir. Zam göre
cek öğretmenlerin 5ll inden 333 ü zam 
görmÜJ ve diğerleri zam görmemiştir. 
Zam gören ilkokul öğretmenlerinin 

adları şunlardır: 

Silivri 2 inci okul öğremeni Faik, 
Yalova Çağlıca köyü öğretmeni Meh
di, İstanbul 36 ıncı okuldan Ali Ek
rem, 34 üncü okul öğretmeni Düriye, 
Dumlupınar yatı okulu öğretmeni Ni
hat, Büyük Çekmece o'k,ulu öğretmeni 
Hüseyin Karni, Kadıköy 3 üncU okul 
öğretmeni Fatma Saime, Beyoğlu 5 in
ci okuldon Mehmet, Beyoğlu 43 den 
Leman, Beyoğlu 9 dan Nimet, Heybe
liada okulundan Kenser Cudi, )stanbul 
59 dan MualHi, Bakırköy Litros köy 
öğretmeni Mel~hat, Yalova Korukköy 
okulu Necmeddin, Üsküdar ~1 inci 
o~l Münevver, ttsküdar 48 inci okul

Ahmet Kemal, 22 inciden Zeyne~ 
22 den Hüseyin Hüsnü, 24 den Aıun.!f 
Bedrettin, Meliha, Neriman ve Ferhaa. 
de Melek, İstanbul 27 den Mehmet 
Tevfik ve Nezihe, 31 den pakize, Me
diha, Mesrüre, Münevver, 33 den Alı-.. 
met Faik, 34 den Fatma Huriye, ş4 
ıclen Süreyya Şükrü, 36 dan Hüseyiaı 
Avni, 37 den İbrahim Lütfi ve Fevzi4 
ye, 38 den Aliye, 39 dan Sabiha Rem
ziye, 45 den lhsan, 45 den Saime, JG 
den Zeynelabidin, 51 den iffet Failr, 
Bakırköy 1 inci o~uldarı Naciye, 2 dCıl 
Fazilet, 3 iden Afife, 4 den Emine Mak 
bule, 2 den Meliha Nevin, Safraköy~ 
den İbrahim Hakla, Ayagergiden ~ .. 
dettin, Mahmutbey köyünden Süreyya 
Silivri merkez okulundan :Vahid, Be • 
kirli köyünden Fatma Nazime, Çanta 
köyünden Hadiye, Fener: köyün'deıı 

Necibe, Kemerbcrgaz köyünden Fazl• 
let, Fener köyünden Asım, Fete kö~ 

den Mehmet Emin, Yalova merkez oku 
!undan Fazıl, Uledere köyünden Nu .. 
ri, Çukurköyden Emine, Repdiycid~ 

GrJgorofun Karnabattan uzaklaş
tığı dakikaları, O!!manoflar için, ha
kiki blr tehlike halinde düşilndUğilm 
zaman haklı idim: Grlgorof. Adeta 
ayaklarının ucuna basa basa kasa
badan uzaklaşmıştı: ve Dimitrl A
lekslye,·ıcın sabah ziyş.retlerlnde ol
duğu gibi Aydos, Yanbolu, hattA. 
Sofyaya kadar blltnn clftllklerl birer 
birer dolaşıyordu. Aşağı balkanla
J'Jn dağ aralarına kurulmuş gizli 
lllekteplerlni iki Bencdfr Grlgorofun 
idare ettiği doğruydu. Nitekim bal
kanların Karnabada açılan · kapıla· 
t;nda, bu dağlardan birinin köşesi, 

Eyllll ve ağustos aylarında Grlgo
rofun odasım, yahut bu kulenin hoş 
manzarasını merak eden bir yaban
cı, şimal yolundan yukarı çıkmak is
tedlğt takdirde, burada birdenbire 
şaşırıp kalırdı. Blltlln dağ yollarının 
taksim edlleceği bir saha gibi du
ran ve hemen istediğiniz yere götü
recek kadar size yakın gelen yol, a
dımınızı daha attığınız dakikada blr 
denbfre kayboluverirdi. HattA bUtUn 
yolları ıeyahatlnlze açık hissetme -
nize karşı, hiç bir rnklt beklemediği
niz bu karışıklık sonunda derhal 
geriye dönmekten başka. bir §ey dll
şUnemezdlniz. Yahut ileriye doğru 
yilrUdüğUnUz takdirde, kendinizi bfr- , .. __ , ___________ _,, 

dan Nimet, Beykoz 40 ıncx okuldan 
Muhterem, Kadıköy 41 inci okuldan 
Ayşe, tlsküdar 44 den İffet, Üsküdar 
45 den Refet, tl'sküdar 3 den NaMde, 
'Usküdar 48 den Remzi, Usküdar 25 
den İsmail Hakkı, ttsküdar 23 den 
Nedime, tiskudar 28 den Melahat, 29 
dan Naime, Üs'l\ildar 30 dan Zebra, 
Beykoz 3-4 den Aynihayat, Vesile ve 
Şükriye, Kadıköy 35 den Besamet, 
B~l:ırköy yeni posta baş öğretmeni 

\ HulQ.si, İstanbul 2 inci okuldan Fitnat, 
2 inci okuldan Sabahat, 3 iincll okuld&af 
Sadık ve GUzide, 5 inci okuldan Fed• 
C1e, 6 ıncr okuldan Gönül, 10 uncu ol\ül 

ldan Emine Seniha, 11 inci okuldan 
Hüscyi!1.ıFahri, 10 dan Fatma Nazıbl
ye, 41 den-~ustafa Nuri, 44 den~ 
met;1'47 ~n Nüzhet, 48den Safiye, u ... 
küdar 13 den Şakire, 14 den Fatma 
Zehra, 15 den Halil İbrahim, İstanbul 
29 dan Hüsniye, ttskü:iar 24 den AYJC 
Sıdıka ve Melahat, 2. inci okuldan Ali 

Doğan, 28 den Ahmet Hulusi ve Hati .. 
ce iman, 30 dan Ferruh, 32den Revi .. 
yet, 34 den Mehpare, 35 den Sabiha, 
41 den Mediha, 46 ldc:ın Ferdane, Meh• 
met Tevfik, ve Sıdıka, 19 dan Sai~ 
Beykoz Buzhaneden Surchan, BeykO\ıt 
Ömerliköyilnden Seniha. Beyoğlu 49 
dan Tevfik, Çatalcanın Elbasan köyün 
den lsmail Hakkı, Akalan köyUndeıa 

Tevfik, Boyalıköyürlden Remzi, Tef'I! 
kos köyünden Yusuf, Dursun köyün • 

den Mustafa, Şile Kaba~z köyündeq 
Azize, Bakırköy 4 üncü okuldan Neri• 
man, Maltepe 1 inci okuldan Huriye. 
Kartal yaylalar okulundan Nebihe, Şi• 
le 1 inci okuldan Zehra, Beyoğlu 20 
den Fatma Ulviye, 23 den Naime, Ne• 
bahat ve Fatma Sadık, 25 den Hayrife 
ve Fahriye, 28 den Fatma Saime, 33 

den Şahende, 34 den Naciye, 39 daıı 
Hasan Şevki İstanbul 36 dan Fi~ 
38 den Kazım, Beyoğlu 39 dan Nediııı. 
45 iden Fevziye, 46 dan Saadet, 48 d~ 
Demir, 49 dan Müzeyyen, 3 den MoYe 
met Faile, Rumeli fenerinden Sabite, 
UGkumru köyünden Mehmet, BahÇf4 
köyünden Abdullah Ferdi, Dumlupmil: 
yatı okulundan Ertuğrul, tts~dar 1111 
d okuldan Hikmet, 3 iden Hadiye, 4 
den Nureddin, 5 den Ayşe Adalet, 1Cl 

dc:ın Halide Münever, 11 den Adviy_e 
ve Muammer Ka1dıköy 12 inci okulun .. 
dan Senihe, Beyoğlu 29 dan Sabih* 
İstanbul 42 den Atifet, 54 den Fatma 
Nigar ve Hadiye, 40 dan Münevver,. 
43 den Mukaddes, 45 den Fahri, 50 
iden Saadet, 51 den Emine Melek, st 
den Leman, 51 den Fahri, 59 dan Mi.1 

bahm, İstanbul 
0

61 den Hatice Şükrlit 
63 den Şerife 63 den Lütfiye, 64 deil 
Mürvet, 64 den Leman, 64 den ibra .. 
him, Beşiktaş 39 dan Zeki, BeyoğrJ 
44 iden H. Kaniye, 2 den Behice, 2 dli' 
Ayşe, 4 den Emine, 9 dan NuriY!t 
9 da~ Mübahat, 10 dan Meliha, 14 d., 
Se~ı.ha, 14 den Fatma Fikriye, 15 dell 
Nafıa, 17 den Fettah, 18 den Hesna, 

etro Grlgorofun söylediğim gizli 
lrlektcplcrc aft bfr merkez '\"e talimat 
Odasıydı. Bu dağ odasını, 4;0lt eon
l'aJarı her şoyln bittiği ve Grlgoro
fnn mukadder bir l:HUmle sahneden 
Ceklllp knybolduğu daktkalarda öğ
fenmiştlm. Bir Bulgar dostumla be
t&ber kUtlik mağara kapıama yaklaş 
tttım sıralarda, Grlgorofla hayatın
da karşı karşıya geldiğim vakit duy
madığım bir korkuyu, tenime geçl
t.IImiş ikinci b!r dert kadar soğuk ve 
:rııucrcrek hissetmiştim. Bununla 
eraber Grlgorofun odasında kapı 

dedıt;tm şey, dağ tcerfslne batan ka
ranlık bir methaldl: ve ancak bir 
~eçı ayağmm geçebileceği kadar toh 

denblre bllyUk dağ tepelerinin orta~ 
sında yolunu şaşırmış bir kuş kadar 
Urkek ve garip bulurdunuz. Kaldı ki 
Grlgorofun odasına giden yolu keş
fctsenlz bile yilrllmcnize katlyen mü
saade edilmeyecekti. llerlye atıla
cak fazla bir adım, belirsiz bir taraf
tan birdenbire kurşun sesleriyle kar 
~ılaşırdı. Bilhassa gece Takitlerl, 
görünmez tehlikelere karşı bu lf;ur
şun sesleri, karanlık dağ eteklerin
de sabaha kadar ardı arkası kesil
meyen vızıltılarla işleyecekti. 

Grlgorofun anlatmak fstedtğlm o· 
dasını, bu ölUm yolunun nihayetin
de dfye tarif etmiştim. Kapının et
rafını yeşil ve esmer çiçeklerle dağ 
yoncaları silsleyordu; ara.sıra karşı 
tepelerde kanat açan bir kartalın 

bir kurşun hızlyle taşlara sürünerek 
geçtiği hfssolunurdu. lçerde tek ve 
tahta bir iskemleden başka bir şey 
yoktu; sadece odanın manzarası ora
ya gelenlerle değişiveriyor; çok ke
reler boş bir silAha. benzcijiğfm oda 
bu ziyaretlerle ateşe ha.zır bir kara
bina gibi dolduruluyor; ve sll~h Grl
gorotun emirlerinde yaylım bir ate
şe hazır duruyordu. 

Karnabat baskınının hemen aka-

fite cloluydu. Yan tarafta yuvarla
:an bir u~urum, şimalin bir ok ka
h ar hızla kopup gelen rllzgA.rınt da
l a aşağılara, nihayetsiz bfr ova yo
b:na doğru ısllrilkleyordu; ve 1900 binde Osmanorıara karşı yeni komp
ıe:.larından itibaren •. bu ova yolu U- Jolar hazırlayan Grigorof işte bura
ISak nde kaybolanların cesetlerini da doldurduğu sllAhları kasabanın 
lı layan uçurum Grlgorofun haya- en hUcra çiftliklerine kadar götilril-

kadar korkun.-tu. -s yor; ve yortu gecesi Knrnabatta çı-
d "Yukarıda anlatmaya başladığım karılacak yeni bir karışıklığı, içerde 
k~~ odası, içine ayak bastığım da- perdeleri indirerek, dışarıda coban-
2 alar, havası boşaltılmış bir mah- larm kulaklarına fısıldıyor: 
c enden farksızdı, Bir iki kemik par- - "Her şey, diyordu: Karnabntta 
.. ası Yos ı t ,_ un arın arasında ayaklara geceyarıst başlavacnk!" 
al\llıy d J b"'t or u .• Toprak duvarlar, rutu-
... ve lllb ıslaklık ltindeydi. Odanın 

de ayetinde, dnğ aralarına açrlan 
tnlr Par kl k kara ma ı h bir pencere, gece 

Onun içindir ki 1!:104 k!nunuevvel 
yortusunda düşiinUlen ikinci bUyilk 
baskın bir Scnbaı-telml gecesinde 
oldu~u kadar muntazam hazırlanı-

tol> nlığına tutulmuş bir fener gibi 
lı:a rak zemfnllğinln küf ve yosun ko· yordu. 
dun havasını araştırmaya calışıyor- Kasaba. gece yarısından daha beş 

saat evvel zaten uyumuş olurdu. Gri. 

en Orıgorofun bu odası balkanların gorof bunu blllyor; ne bUyUk yortu
l'lllc sarp geçitleri arasında dlk ve lar ve ne de herhangi bir panayırın 
lereS~k bir tepe Uzerinde bUtUn geclt- bu uykuya mani olamayacağını an
)erdı ·'~im kUçük bir kulübeye ben- ln.tıyor; hatta. daha ileriye giderek 
l'etıı' "lfe Yukarı balkanların nlha- bu dakikaları yalnız hayal etmekle 
laşa ı Uçurumlarını göze alarak do- kalmayor, olmuş bir ,·aka gibi çiz
herıı:ak bir seyyah bu kllçilk kulil- meğe çalışıyordu: lşte manastırda 
tntışk kapısını bulmakta en büyük Grfgorofun odasından geçilen sila.h 

0 
llIAt.a uğrardı. deposu bir kovan sUratile işlcyor. 

rfgororu d SllAhlar son kurşun ve son mekanlz-
taıırnd n o ası için yazımın bu-
harında bir kule derken, 1904 sonba- masın:ı kadar dağıtılacak. 
rır et a tıpkı glSzUktllğU gibi onu ta- Manastırın birinci "o ikinci kat 
datla~ek istcyorum: Şimale açılan merdivenleri gıcırdıyor; slll\h de
lan Ya~n eteklerinde, cenuba kıvrı- posunda kim ''ar? Grlgorof: "Sürat! 
l'ıt " ut kt'stlrme bir yolla Sofya- diyor: her şey geccyarısına kn.dar 

b aran to k b :lı)rııı Yu ı>ra şose nlbayeUndo, azır olmalıdır!" Vo aşağıda Karna-
Clr-1 ... 0r karıya kaldıracak olanlar hadm biitUn yolları tutulmuş. Kasa-

~ O~n ' "eterı Od sarp kayalarla yükseli- ba deli kamçının yanıbaşında uyu-
lt, t11rltı asını kUçUk blr kuleden baş- yor. Kulaklarım bir değirmenin gü
a~at1 '3·u1c::remeycceklerdl. Fakat rllıtfüıUnde olduğu gibi ona bırakmış. 

1 her şey odanın bu man- ( Ar1«ıaı var) 

Zahire Borsası 
'•-•- 938 

&r. Pa. 
6 2 
5 27,5 
4 15 

llr Pa 

G 5 
5 30 

Hasan Tahsin, Anbarlıköy okulu 

Buğday yumu~k 

Bdda)' sert 
Arpa yemlik 
Arpa Anadol 
Ça'-dar 
J{uşyemi 

Tiftik mal 

4 5 
5-
3 4 

119 -
32 30 
65-
39 14 
33 20 

4 7,5 Salih Zeki, Bakırköy Safra okulu baş 
öğretmeni Zekiye, Silivri 1 inci okul
dan Hatice, Kartal Kuyu~öy öğretme

lç fındık 
Yapak Trakya 
Peynir beyaz 
Pamuk yaAı 

oe:en 

33 20 

40 -

O iden 
BuM:ıy 3i$ Ton Raımol 202 Ton 
Arp:ı 110 ,, Kuşyemi 74,1/2 ,, 
Çavdar 61 ,,. Un 101 .. 
Z. y:ığ 99,1/2 ., Nohut 200 " 
Un 188 .. K. tohumu 43,1/4 ,. 
Yulaf 67,3/4 " Börülce 29,1/4 ,. 
Kuşyemi 74,1/2 ,, 
K. tohumu 43,1/4 ,, 

Tirtik 10,1/4 ,, 

l\lısır 41,1/2 ,. Iu fındık 27,1/2 ,, 

l.dnnbul Belediyesi 
Şelıfr Tiyalr,oları 

Snat 20,30 da 
PERGt'::\"1' 

5 perde dram 
\·:ıınn: Gönınil Hcn
rik tbscn; Tlirkçesi: 
Seniha Bedri Giiknil .. 

OPF.HEf : 
Sa:ıt 20,30 da (SÖZÜN KISASI) komt?di 

4 perde. Yazan: Yon Schünthnn; Türkçe
si: S. Moray. Paz:ır günleri <;aat 15,30 
dn maline. 

ERnJGRUL SA.Dl 
TEK TiYATROSU 

Yann gece: Sehznde
b:ışı (Turan) tiyatro
sunda: (Ccht.nnem) 

piyes 3 perde 
(Dengi dengine) 
TOd\'il 2 perde 

TIJRA~ TİYATROSU 
Bu akşam San'ntknr 
i\aşlt Ye arkndnşl:ırt 

Hakkı Ru,en, Jlıfkı 

Eyüp Sabri Jıirliktc 

Alman "" l\l:ıe:ıl 
Ya ryeteleri 
(Sildh~orlar) 

Komedi 3 perde 

Sinemalar 
SAKARYA 
~IELEK 

SAHAY 
so~ıım 
İPEK 

: Yn'kan puselcr 
: Bora 
: Aşk melodisi 
: Aşk mnneYr:ıları 
: Ali Baba 

BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 
Saat l'apurun adı Gillijji yol 
1 G Ege K:ır:ıdeniz 

9.30 Koe:ıeli lzmit 
8.30 Bursa Mudı:ınyn 

20 Saadet Dnndırm:ı 

18,30 
G.30 

• 

G El.l~CI:K YA Pl'HI. \ Jl 
Bıırs:ı 

Sn:ulrl 
Bartın 

Mııd:ınyn 

B:ındırrnn 
Ay,·alık 

ni Cevdet, yeni karye öğretmeni Ah-
met Memduh, Şile korucuköy Abldül
aziz, Bakırköy l inci okuldan Faize, 
Mediha, 2 inci den Latife ve Rzılr'a 

Adviye, Silivri Ortaköy öğretmeni 

Mebrüre, Yalova Kiradt 6ğretmeni 

Cemil, Saman)ı köy okulu öğretmeni 

Halime Nezihi, Kadıköy 5 inci okul· 
dan Kısmet, 7 inci o~ldan Emine 
Meliha, 9 uncudan Nezihe, 11 inci okul 
dan Ruihan, 12 inci Zehra, 16 ıncıdan 
Nefise, Üsküdar 13 den Saibe, 14 den 
Dürünnas, 15 den Hüseyin Halid, 17 
den Nihal, 18 den Firdevs, 19 dan Hür 

riyet, Kadıköy 16 öan Naciye, Üskü
dar 20 den Mukaddes, 21 inci okuldan 
S:ıjahat, Nedim,. Seniye, 25 in~i okul 
dan Mürvet Saild, 48 den Ahmet Ziya, 
49 dan lffet, Buzhane köy okulundan 
Salahadd.n, Cumhuriyet köy okulun
dan Hak~r, Kartal merkez okulundan 
Melek Nisa ve Mediha, Maltepe 2 inci 
okuldan Zekeriya ve Güzide, Ka!dıköy 

35 din Kamil, K-·~hköy 38 den Hatice, 
40 ıncı okuldan Belkis, 40 ıncı o~ldan 
Osman Cemal, Beyoğlu 2 inci okuldan 
Mebrüre, 3 üncü okuldan Seniye, 4 ün
cüden Atiye, 5 inci okuldan Melek 

' 9 uncudan Nazıma Arif, 10 uncu Halil 
İbrahim, 11 inci Hatice Rıza, 12 den 
Melahat ve Aliye, 13 üncü okuldan 
Rüştü, İclal ve Naci, 17 inci okuldan 
Mürvet, 52 den Yegane, 49 dan Fev-

ziye, 29 uncudnn Fahri ve Hilmi, 35 
den Sara, 4 7 inci okuldan Melek ve 
Bctdia, 43 üncü okuldan Sabri, 43 den 
Sabahat ve Nezihe, 44 den Osman Ni
hat, 45 den Fatma Zehra, Kağıthane 

köy okulundan Necati Zebra, tisküdar 

Dudullu okulund~ Faik, Sarıyer 27 
den Kadriye, 41 den Tahir, Kadıköy 
1 iden ~akize 3 den Fuad, İstanbul 52 
inci okuldan Hüseyin Hüsnü, 53 den 
Mediha, 54 den Mehmet Sadık, Firdevs 
ve Selim, 56 dan Devlet Münever, 58 
den Veysi E"l~rem ve Feride, 60 dan 

Fehmiye, 64 iden Hatice Nuriye, Emi-
ne Milliye, Fatma Kutsiye, Safiye, 65 
den Mehmet Zeki, ve Fevziye, Beşik
taş 15 den Ayşe Pesnet, Mübeccel ve 
Safinaz, 52 den Şükriye, 16 dan Cemi
le, 18 den Mehmet Lütfi, 18 den Scza
yi, 20 den Saime, 22 den Nedime, 22 
den Güzin, 23 iden Mediha, 24 den 
Emine Münever, 34 den Dürdane, 37 
den Ahmet, Beyoğlu 1 den Ahmet Sa
bit, 2 den Mümtaz, İstanbul 59dan Fat 
ma Süreyya, 61 den Müzeyyen, 12 den 
Fahriye, 16 dan Şevket ve Rana, 17 
iden Burhaneddin 19 uncu okuldan 

20 den Fatmc. Zeki, istanbul ı iden. 
Emine Seniha, 8 den Hatice Şevket, 

Sabri, Emine, Niyazi ve Süheyla, 11' 
den Ayşe Muhterem, 18 den Şaziye, 
13 den Hadiye, Ba'19ye, Makbule, 14 

iden Fevzi, 14 den Semiha, 17 den Zeh
ra Güzide, 19 ldan Ayşe Nazlı, 20 den 
Fatma Selma, 21 den Ayşe Leman, 21 
den Adile, 24 den Aliye, 25 den Medi· 
ha, 27 den S"biha Cemil, 28 den Ali 
Nureadin, 28 den Fatma, 29 dan Fat• 
ma Nazıma, 29 dan Fatma Zehra, 34 
den Fatma Behiye, 34 den Fahriye, 36 
dan Zehra, 36 dan Ali Mükerrem, 37, 
den Numan, 37 den Hüseyin Sabr~ 
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[ Mahkemeler 

Kasayı kim 
açtı? 

Ispanya toprakları üzerinde 
!N~~~.~?J 

arpışan büyük Suni kauçuklar 
hakikilerinden dab8 

metinmiş •• A'eko ve Nazım suçu 
bırblrlne atıyor 

Her iklst de tevkif 
ediJdl 

menfaatler Lehistandaki kimyagerler &0n sr 
mantarda kau~ok üzerinde çok aıühiıSl 
yenilikler yapmağa muvaffak olmUjlaf 
dır. Bu yenilikler sayesinde Lehi.ut' 
kauçok sanayii çok hilyük terakki~ 
namzettir. Meydana getirilen Leh ıuı" 
kauçuğu otomobil lastikleri ile diler 
endüstri işlerinde kullanılıyOT. 

Sultanahmet birinci sulh ceza ha
kimı Reşit, dün 16 ve 17 yaşlarında 
iki kasa hırsızı hakkında. tevkü ka -
rarı vermiştir. 

Bu knsa hırsızlarımn suçlan §Udur: 
Aleko ve Nazım Balıkpazarmda 

uncu Va.silin mağazasında çalışırlar
ken bir gece kasasını kırmış ve için -
den bir beşibirlik, bir altın ve iki de 
altın yiizük alını!ilardır. 

Hırsız Aleko suçu arkadaşı Nazıma 
atarak hMiseyi şöyle anlattı: 

- Birgün dükkana bir müşteri gel
di, un nldı, fakat parası yetişmediği 
için bir beşibirlik bırakarak gitti, Us
tam bunları kasaya koymak üzere 
yukarı çıkarırken pencerede unubnuş. 
Nazım da dükkA.nda hamallık yapar. 
Mücevherleri pencerede bulmuş; Va
sile verdi o da. kasa.ya. kilitledi. 
Nazmı bu h!diseden iki gün sonra 

bana: 
- Ne 3.ptallık ettim mücevherleri 

Meşhur Amerikalı gazeteci Kinker
boker yazıyor: 

"Beynelmilel siyasetin büyük karı

§tklığı arasında, İspanya topraklan 
muhteşem bir Er.eş ocağına döndü .. 

Er, geç umumi bir harbe varılacağı
nı zanneden muhtelif milletler, ön saf
ta hazır bulunmak maksadile, mücade
leye gir:şmişlerdir. 

Bu devletlerden bazıları, harbi açma 
ğa cesaret edemiyor; ve bazıları da 
hDrbe girilmesini istemiyor. Bunlar bir 
birlerinden koı ktuklan için ispanyada 
gizli mevz.lcr alJrak düşmanı arkadan 
vurmağa çalışıyorlar. 

RUSLARIN iSPANYADAKİ 

MENF AA TLERt 
Sovyet Rusyc:ırıın Frankonun galcbe

sindan korkmağ~ hakkı vardır. Ruslar 
Hitler Almanyasının bir gün kendile
rine hücum edeceğinden çekiniyorlar. 
Ruslara Almanlar hücum ederlerse yar 
dım edecelı\ tek müttefik Fransatlır. 

Böyle bir hal vukuunda Fransızlar, 

dostluk muahedesi ahkamını tatbik ede geri verdim. Benim bulduğumu nere -
den anlayacaktı. Şimdi nasıl yapalım 
da kasayı a.ç?p alalım, dedi. 

Ben o gün dükkam süpürürken do
lapta bir anahtar bulmuştum. Kendi

sine verdim: 

rek Ruslara yardım edecekler midir. Bu 
muahede imza edilclidenberi bütün 
Hariciye nezaretlerini mefgul eden 
mesele işte budur. 

- Bu belki uyar, dedim, Nazım a
nahtarı alarak yukarı çıktı. Arkasın
dan ben de gittim. Nazım yere çömel
mie, kasayı açmnğa çalışıyordu. Ni -
hayet kasayı açbk. İçinde bir sürü pa
ra vardı; Nazım paraları görünce şa
şırdı. Manasız hareketler yapmağa 
ba§ladı: Bir desteyi alıyor; sonra onu 
bırakıp daha bUyüğünU kapıyordu. 

Ben korktum, Nazmı: 
- Sakın, c!cdl, korkma zira o za -

man iş anlaşılır. 
Nihayet kasadan bir l:ieşibirliJC, bir 

altın ve iki de yUzUk alrı.rak kapıyı 
kapadı. Beşibirliği bana verdi. Götür
düm sarrafa elli liraya bozdurdum. 
20 lirasını ona verdim, otuz lirasını 
da kendime nyırdmı. Fakat Nazmı 
çarşıda yüzUkleri satarken polisler ta
rafından yaknla.nmış. Beni o teşvik 
etti. 
Nazım Alekonun ka'b:ılıati bu §ekil-

de kendisine atan ifadesine şiddetle 
ve dili dolaşarak itiraz etti: 

- Yalan, kasayı kendi açtı. Ben 
dükkanda ha.mallık yapn.rmı; ben.im 
!ınirimdir; ne derse dinlerim. 

Bir gUn b:ı.na bir anahtar gösterdi. 
Ve bununla kasayı ~k mUcevber
Jeri ~ala.cağını söyledi. O gece de: 

- Sen merdiveni gözle, kimse gel
mesin; oedi. Elinde bir elektrik f ene
ri vardr. Kasayı açtı, fen erle içine ba
karak mücevherleri aldı. Ertesi gün 
beşibirliği bozdurmuş: bana 20 lira. 
verdi. Sende dursun kaybetme, bu 
yüzü.kleri de al çarşıda sat, yakalanır
san yanlış isim söyle kurtuıurswı, de
di, ıı.ma ben ya.kalanınca korktum. A
dımı doğru ola.nı k söyledim. 20 lira
nın da bir kuruşunu yemek kısmet ol
madı, taharri memurları aldılar! 

Hfildm Reşit suçlular hakkındaki 
delilleri ka.fi görerek kendilerini tev
kif edip evraltı müddeiumumiliğe yol-
ladı. 

Katil Recebin Muhakemesinde 
Son Saf'M 

Aşıkı Receple uyuşarak kocası Nu
reddini öldürtmekten suçlu İrfan a
nası tf a.kat ve katil Recebin ağrr ce
zada görUlen duruşmalarına dün de
vam olunmuş, morgdan gelen otopsi 
raporu okunmuştur. 

Rnporda; Nureddinin hazım boru
sunda rakı ve bulaşığı bulunmadığı bil 
diriliyordu. Suçluların ''ekili buna 
itiraz ederek: 

- Nureddinin ölümünden evvel 
sarhoş olup olmadığı bildirilmeyor, 
dedi. 

Katil Recep de eski iddiasını aynen 
tekrar ederek: 

- Mahkeme hakkımda ne ceza ve
rirse razıyım, dedi. 

Evrak tetkik olurunak üzere duruş
ma başka bir güne bırakıldı. 

ispanyada Franko hakim bir mevkic 
gelirse, Almanyc:ı ile Italyaya olan min
nettarlığım, bu devletlere yardım et
mekle, ödemege, çalışacaktır. Bu takdir 
de, Rusyanın imdadına koşacaKı Fran
sız cumhuriyetin:n istikbali tehlikeye 
girmi~ olmaz mı? 

ispanya eğer fuşist blokuna girecek 
olursa, daha bugün'den düzgün olma
yan, bir taraf ta Almanya İtalya, diğer 
taraf ta Rusya ile Fransa arasında dev· 
lctler muvazenesi bü&biltUn urıulacak
trr. 

Almanlar bir harp müttefiki olarak 
İspanyayı ellerine alacak olurlc.ırsa 
Fransızların' Rusyaya yardıma koşaca
ğından şüphelenmek iktiza eder. 

Bundan dolayıdır ki Ruslar İspanya 
cuırihuriyetçilerine, tayyare, top, tank, 
mitralyöz, tayyare ve zabit gönderiyor 
tar. İspanya, Stalin için, Mançurya is· 
tihkll.mları kadc:ıt' mühim bir istinatgah· 
tır. 

YiNE lSPANYADA ALMANLARIN 
MENFAATİ 

Hitler Almanyasmın İspanyaldaki 

menfaatleri de Rusyanmki kadar bü
yüktür. 

General Franko üzerindeki Alman 
nüfuzu baki kaldıkça, Alm;mlar, Fran
sayı Rusyaya yardıma k,oşmaktan alı

koyacaklardır. 

Fransızlarla Almanlar arasında bir 
harp olacak olursa, ispanya Almanya
nın arkasında büyük bir yardımcı ola
rak bulunc:ı:aktır. İspanyada Franko 
hakim olduğu müddetçe, Almanlar 
Biskaya sahillerinıden istifade edecek
lerdir. Bu sahillerdeki üslerde Alman 
tahtelbahirleri barınacaklar ve Eiskaya 
körfezine girerek, Fransız vapurlarının 
seyriseferine müthiş surette mani ola
caklardır. 

Bu tahtelbahir üsleri, böyle bir harp 
te, bilhassa İngilizler Almanya aleyhi· 
ne harbe girecek olurlarsa, tarifi müm 
kün olmayacak derecede fa}'tlalı i~lcr 

görecektir. 
Ispanya sahilleri şayet, umumi harp 

tc Almanlar elinde bulunsaydı, ingiltc
reye tatbik edilen tahtelbahir ablokası 
tahakkuk ettirilebilirdi. 

Ispanyadaki Fcrol, Lcmanş geçidi
ne, Almanyadaki Emdenı:len iki misli 
daha yakındır. 

ispanyadaki hava üsleri, Almanlara 
Fransayı arkatfo., vurmak imkanını ve
recektir. 

Pirene dağları İspanya tarafından 

Fransaya girilmesine mani olacaksa d:11 
Fransaya düşman olan bir İspanya, bir 
ktıi Franc;ız fırkasını hudutta beklet -
meğe mecbur eder. 

A'lıidcnizde bu suretle barınacak yer
ler bulan Alman tahtelbahirleri Fran
sayı, Ceza};r, Fas ve Tunusta\i as
kerlerinden mahrum edebilir. Bu asker 

HlTLER 

KABALLERO 

ler, bir harp vukuunda Fransız ordusu 
nun umumunun üçte birini teşkil ede
bilir. 

Almanların bu menfa<Jt:lerine, demir, 
bakır, ve di~er madenleri de ilave et · 
mek lazımc..ır. 

Al...&1anlar Frankoya, tayyare, tank, 
otomatik silah, mitralyöz, tayyare defi 
toplan, top, on bin zabit, küçü~ zabit 
ve ookerden maada paraca da yardım 

ettiler. 

ITALYANIN MENFAATLERl 

İtalyanların askeri menfaatleri lspan 
yada, diğer devletlerden daha büyük
tür. Bugünkü halde !talyarun, düpedüz 
düşman olduğu bir devlet oı tada yok
tur. Fakat, İngiliz. 1tı:ılyan siyasi mil· 
nasebatını, bilhassca Habeşistan har
binden sonra yakından takip edenlerin 
malumudur ki, İngilizler, Habeşistan 

harbi esnasın1da gördükleri htıkaret ve 
zilleti hiçbir vakit unutaca~ dc&iller
dir. 

Umumi bir harp olduğu takdirde, 
ıtalyanlann hangi devlet ile birlik ola
cağı mallım değildir. 

Şimdiki vaziyette İtalya Almanya-

- Polis 7romisc-ri elimi ta7ep etti... 
-Ya1 
- Evetı 1xırmalc izi alma1c içiıı.. 

FRANK O 

nın partnörü rolünü oynamaktadır. 

Fakat, Avrupada bir harp başladığı 
gün, M usolini son karan vermeği he
nüz kendi eJinde bulunduruyor. İtal
yanli»r her şeyden evvel Akdeniz kon
t rolüne hakim olmak ve bu denizi ha
ki~i bir (Mare Nostro) haline getir
mek istemektedirler. 

Musolini, İspanyada Franko hakim 
olduğu takditlde bu hakimiyeti ele ge
çireceğ'ne inanıyor. 

Cebelüttarıkı zorla İngilizlerden al
mak mümkün değildir. Fak2ıt, İtalyan
lar ispanyada hava üsleri, ve İspanya
nın Fas sahillerinde tahtelbahir üsleri 
bulunduracağı için, Cebelüttankı bu 
suretle saf haricine çık.-.ırmalıj belki de 
mümkün olabilecektir. 

Mayorka adası bugün, hakikatta ital 
yandır. İtalyan a5keri ile 'dolu olan bu
rası süratle tahkim olunm~tadrr. İtal
yan tahtelbahirleri İngiliz gemilerinin 
Cebelüttarıktan geçişine engel olabile
cektir. İtalyan donanması ise esasen, 
Akdcnizde bulunmaktadır. 

İtalyanların lsp~nya sahillcrinde'kji 
üsleri, Fransız askerlerinin Afrikadan 
nakline mani olacağı için, ttalyaya 
aleyhtar bir karar ala.:aklarx vakit 
Fransızlar uzun uzadıya düşünüp ka
rar vermek mecburiyeti karşısında ka
lacaktır. 

Bu menfaatleı:1den dolayıdrr ki, İtal
yanlar, general Frankoya 50000 aslı;er
le, tayyare tank, mitralyöz ve mühim 
miktarda para verdiler. 

FRANSANIN DOŞONCESl 
NEDiR? 

Yukarıdaki sebeplerden doli)}'I, Fran 
sızlar, İtalya ile Almanyanın !spanya
~·a yerleşmesine karşıdır. Binaenaleyh, 
İspanya cumhuriyetçilerine Fransadan 
20,000 gönüllü ile, tayyC)l'e, tayyareci, 
top ve mitralyöz gitmiştir. 

tngilterenin siyasetine gelince, İngi
lizler .en makul bir ıekilde hareket et· 
tiklerine inanıyorlar. Çünkü, ispanya 
muharebeleri nihayete erdikten sonra, 
ispanyollM kendi işlerine en az kanıan 
devlete hürmetkar olacaklzııidır. Onla · 
rın topraklcınnda gözü olmayan, istik· 
laJiyetlcrine darbe vurulmasını istemi
yen devlete dost olacaklardır. Bu iti
barladır ki, İngilizler hem cumhuriyet
çiler, hem de :Frankocularla iyi müna
sebette bulunuyorlar. 

Almi'Allarla İtalyanlar İspanyaya yer 
leşecek olursa, en çok ziyan görecek 
deylct lngilteredir. O takdirde, İngiliz 
ler. Akdenizdelçi istinatg5hlarını kayb· 
edeccklerclir. Çünkü Akdenizde 1ngilte 
renin hayati menfaati vardır. 

Fakat, İngiltere hariciyesi her yere 
kolaylıkla sokulabilen bir yumuşaklık
tadır. İngiliz hr.iciyesinin kanaatine 
göre, Franko muzaffer oldu~tan son· 
ra, İtalya ve AlmanyaJdan yüz çevire
cek ve Musolini ile Hitlere kapıyı gös
tereceği için Londra bankaları kendi
sine para ikraz edecektir. 

Bir İngiliz, bana: Frankonun ne ka-

Almıınlar iki yıl evvel (Buna) ~ 
verdikleri auni kauçoğu imal cttiJdeı1 
zaman, bu 1'eşfi, Alman ilminin büy\i~ 
bir inkişaf olarak göstermişlerdi. 

Lehlilerin bulduğu usul, Atmanları' 
kinden çok daha başka esaslara daY'' 
nüyor. iki yıldanberidir ki, Leh ıu~ 
kauçoğu da laboratuvaların içine gir• 
miştir. 

Binlerce kilo auni kauçoktan, deıı"° 
mek maksadile, otomobil lbtı"IYeri 1" 
pılmış, muhtelif teknik ve askeri ~ 
ta kullanılmış çok dayanıklı ve kul!J' 
ruşlı olduğu anlaşılmı§tır. 

Lchistanın sanayi merkezi .. ~ 
Reşof sancağı civanndaki Denbitsa IJ 
ilk aunl kauçok fabrikasmm ınıa.JSll 
başlanmıştır. 

Leh suni kauçoğu, maden köın~ 
kireç ve ispirtten imal olunmaıctadsf• 
Kimyagerlerin elinde bu üç ham ~ 
de tezgaha konunca, kauçok sütü ~ 
verilen koyu bir mayi haline geüyol'• 
Kauçok sütü soğutulduktan sonra 1' 
baka haline gelme'lçte ve imalata ar' 
olunmaktadır. 

Leh suni kauçoğu birkaç çeıit o1' 
rak imal olunabilir. 

FRANSADA RADYO MERAKI 

Geçen ay neşredilen bir atatistif 
göre, radyo meraklıları Franaada 1 
günden çoğalmaktadır. Mevcut radf' 
)arın adedi ıdört milyondur. Bu ~ 
935 yılında ilç milyon idi, 

JAPONY ANIN NOFUSU 

Teşrinisani ayında yapılan yeni~ 
yunda Japonyanın nüfusu 71,252ıg; 
olarak tesbit olunmuştur. Bu ade:..ıt 
yılına nazaran 166,600 fazladır. :Ş:., 

lerde yaşayan insanlar umum nüfor" 

yüzde 55 şini tcıkil .eder. Japon~ 
145 büyük şehir vardır. Bunlar~ 'İ 
milyon insan yaşamaktadır. En lrjıl' 
lık gehir 6,270,000 nüfusla To~ 
ondan sonra 1,13-0, 000 nüfusla JO 
gelmektedir. ________________ _/ 

işkence suçundatl 
berat 

Gümrük ka.çakçınk amirlerif'~ 
Cafer, em.niyet kaçakçılık bUrofU 
İbrahim, İkinci komiser Şevket '11 
lis 7-ekinin, morfin kaçakçılığı 
ken yakalanan Hüsnüyü, o:rl.ald lf 
söyletmek üzere kendisini dö\TilP 
kencc yapmak suçlarından ağıt 
mahkemesinde devam eden d 
lan bitmiş, hepsi de beraat karat' 
zanmı§lardır. 

Kavurma çalan nısll' 
kum oldu 

Balıkpaza.rında yağcılık ya.paı1 
vanın dükkanından bir teneke )f 
ma çalan Kemalettin, dün ik1J1ci11 
ceza mahkemesinde 3 buçuk aY 
cezasına çarptırılmıştır. 

Nüfusa kaydedillfle' 
yen çocuk . 

KüçUkayasofyada. oturan ~ 
aylık çocuğu Halide dün~~ 
ye doktoru Salih Haşim ~ 
:yene sonunda defnine rubsat. 
tir. 4 

Çocuk nlif usa kayıtlı oınıadl~ 
babası hakkında polisçe taltibS 
ln.nmıatır. 

. "~ 
dar nankör ~lduğunu gördilklerl ti , 
i~i diktatörün ka.r§ılaşacağı e:, 1' 
ne kadar büyük olacaktır, de 
mafih, başka bir ingiliz de: . " 
nankör çı~ığx takdirde bi:ıı 
yacağımız aksülamel de sok. 
yük olacaktır, diye il!ve etti. 



ller Gün Bir Hiftaye 

o 
1-Iava Lugün pek 1:ri görünmüyor

du. l\:ar yağacaktı ba lfba. Lorcnz 
baba, evinden çıktı , semayı uzun u
zun tetkik etti. P c l;: uzağı görcnıi
Yordu . ÇUnkU dağların sırtlarını ka 
lın bir sis tabakası örtmüştü. Orman, 
köyün kenarında g0ya siyahlar gl
rlnnıış gibi duruyordu. E\'ln dam la
rı da sanki yağmur yağıyormuş gi
bi, Pırıl pırıl parlıyordu. Semaya 
b6y}e bakarken. oğlu yanına p;elc\i. 
O, bugün kar yağacağına hiı,: ihtimal 
\·ernııyordu. Dağlar. havanın nasıl 
olacağını. kendilerine mahsus ka -
nunlara gfire hüküm '"erirler. ~om·a 
insanlar ne kadar zeki ve kurnaz i
seıcr de, g<'ne bu dağların sırrını 
kcşf('demtrorlardır. Onlar yalnız -
tıpkı ormanda ki hay,·anlar gibi -
havanıcğııaualnllonas(lanlaöşu b m 
havanın nasıl olaraJım hissedebilir
ler. 

"Küçüğiın de bunu öğrenmesi l~-
21lndı. Yulius Lorenz baba. o~lunu 
hl14, "küçUk" diye çağırıyordu. Bu
ııun1a beraber, Armand otuzuna bas
llııştır. \'e her gün atla yahut araba 
ile ornıann giden ve bUtiln ağır iş
lerını, Ya\'aş yavaş babasının elin
den kendi üzerine alan bir gençti. 
~aharaa, Marlyn ismindeki bir kıı
la. evıenece~l zamnn, herkes, Yulius 
Lor"'lzln artık ihtiyarladığını ve o-
1la. karşı hürmetle baba.can muame
le Yapmak ıa.zımgeldiğlnl, anhya
Ca.ktr. 

)'akat. "KüçUğUn" bunun farkına 
"!'tnasını henüz istemiyordu. Bu se· 
bel>ten lır>r gUn onunla beraber or -
llla.ııa gider ıslak ağaç gövdelerini 
~e ge>tirivordu. Fakat bugünkU ha
~ hoşun~ glt~cdl. Sis kalınlaşıyor, 
'-anın yiızUnil donduruyordu. 
8'8ın. köyUn yamaçlarını bir du

l)ıaıı gtbl sarılıp doldurdutuııu da 
t!lrdu. Bu sis lhtJyarın kemiklerine 
1~1trordu. Fakat kUçUkle kavsa mı 
e~ın, ne yapsın, diye dUşUnUyordu. 
~llc;Uk, bulutların göUlreceklerlnl 
:ııınıyor. 0 yalnız santini biliyor, o 
d' 0na hak veriyordu. Varubrunneıı-
ekı dülger<> odun lbımdı. Odun ve

~Cekıerlnn , söz '·ermişlerdi; şimdi 
11 llöıu tutmak ıa.zımgellyordu. Son
~ Odun almağa gelirlerse bile, ne 
"' abfllr? Şayet ormanda iken hava 
"e~· ~ ışırse, ntlnrı arabadan c;özerek 
e 0 <1un!J ormandn bırakıp işten vaz

:e\:ebııtrlerdi. Binaenaleyh, orman-
a, he>r Yolu ve her ağacı bile tanı

)orı 
d ar, sonra ormanda. akşama ka-
":'t ar kaıncak da değildirler. Fakat 
'blllllus Lorcnz hiç te gitmeğe razı 
'b,~ak istemiyordu. KUcUk, bUyük
~81 kadar ormanı da se,·iyordu. 
1lı kbabıuıı ormanda yaşayıp, or-
1lı lııda Öldll. Kendisi her gün or
t:ııa gltnıek ihtiyacını duyuyordu. 
ırıı. Wtun hoşuna giden ve ondan kal
ll.tı bir Teclze vardı' Ağactar ko
"ec';11az, fakat cok sadıktırlar! Bu 
l'l-.: le fn11anlardan sakınma~a teş
ltle~edlyor ve gene bir adama söyle
' lnUna8lp gelmiyordu. NitPklm 
11, 'b l."Qd Olmdlye kadar. hayat yolun
da.ııalrt;ot insanlara rastladı; bun
l'l 'b lül"il, onların hakkında bir flk 
cı11 ~lllın11eınıe olması IAzımgeliror
te~~ :ncUıı blrcok delikanlılar gibi, 
~llıt lr erkekti. Bununla berabn 
11111 nİ datıara gelen şehirlilerin. tP· 
c!ıı ! tında hiç bir zaman kalmıyor-• c..it 
11etıJt.I a, ecnebiler, tıpkı havanın 
<>rıı:ıa tı gibi, geliJ gidiyor, yalnız 
ıııı 18: "eda~ kalıyordu! Rabaın na
htıtıı.1 ' A.tnıand da dağ ve ormana 
<la. Odunkalblyle hağlıydı. Orman-
1, ..... d keserek, ormanın kuvtu ver-•ı.,. e b • • 
tor1.. lrtblrlerlnden hi" a"nlmı-

""dı. ' • 
llır 

llıaıı11 c;:ocuğun babası. f'ğer ayni zn-
,. a ana 
•tııarı 'Vazifesini yapıyorsa. o 

Ol11r ... 
0 

«.:ocuk bambaşka hlr insan le • ,.~ıra ~ 
'l'het . mana anas1111 çok f'rken 
~hinıı_,u. Baha "küc:tıkle" pek 
'-11111 ~ oıanııyorau . <ınunıa bernber 
"1r1tıar,11"'1Yordu. Amandın, diğer ço
!'Jlı.ı"tırı" " benzerntyen bir delikanlı 
tordll itil dola~ ı ona knbahnt bulu-, 

N ADAMLARI 

rnkat bugün ne olacıtk".' Yullue 
bnba, kendlsiııi "klit,:üğe" karşı mah
çup mu edecek ': 

Belki "kücüğilıı" hakkı \'ardır. Or
mnn yalnız cesurlıtra, her işi başa
rabllecek olanlara tahammiil eder. 
Acaba er kun·etlnln l!lon k&demeslnl 
de mi bulamıyor. Hayır. Amand 
milmkUn olduğu kadar benim ,ahsl
yetimi anlaıııın, kendisine destek ol
duğumu hiııııııetıııln. 

Yullus Lorenz yolda böyle dilşil

nUyordu. Kır, pala bıyıklarını sıva
yordu. Sis her tarafı kaplamıştı. Kil· 
çUk mahcup olursa eok bUyUk bir 
zevk duyacaktı. Onun dizginleri bi
raz cekmek l!zımdr, henUz hayatta 
kemale ermemişti. 

.Yolda rtızglr e11meğe başlamı,ıı. 

Atlar lflkentyordu. Her ıllkentt

te ormanın içinde, at t.akımlanndakt 
çanların neeell ~tnlayrşları duyalu
yordu. Yafmur yağmaya başlamıo
tı. Arabaya tenteyi cekme~e mecbur 
kalmı,ıardı. ROzglr soğuk sisi 7fl· 
zQne fırlatıyordu. Fakat bunun zara
n yok, yalnız kıı.r yağmuın. - Odun 
"Simitçiler" kayaeınm nst tarafında 
bulunuyordu. Yol bu yerde iki kes
kin dönemeç yaparak, uçurumun ü
zerinden geçiyordu. 

Senelerce evvel ayni yerde bir a
raba ucuruma yuvarlanmıştı. lkl o
duncu ve iki at bu uçurumun dibin
de mez&rlarını bulmu~lardı. Fakat 
o zaman. fhUmıtl, ki iyi frenleri yok
tu. 

İhtiyar Lorenz, tam odunlıtrı ara
baya yUklenmeğe başladığı sırada, 

kar yıı.ğmağa ba~lamı~tı. 
- Ah. bir şey olmaz. bu karı sıcak 

topr:ık eritir, yutar, zaten yağmurla 
beraber yağıyor! KücUk dayandı. 

Bugün ile ki~inln yapabileceği işi 

glSrUyor. 
Sis o kadar sıkla~tı, ki etrafında 

bir şey görUnmüyordu. Atlar shı ara
sında dev gibi {:'Br.üküyordu. Bu sis 
de değil ıtrtık. KP1r. t11pl\ lap:ı, bir 
tipi 'eklini almış. orman. ıülar "e 
insıın üzerine bütün bir kt11r bulutu 
düşmüştü. 

8ıl'ak toprak ne kadar duman ~ı
kartp, kııynıyorsa da. kar da ayni 
zam3.nda topra.ğı çabuk !loğutuyor "e 
üzcrlnde kalıyordu. Arabanın yo
lun lizerinde ya11tığı oluklar, karla 

dolu~·ordu. Atların aya'klnrını kar -
lar örtüyordu. 

Yullus Lorenı artık hiç bir şey 

söylemiyor. Eller bir makine gibi ça
lışıyordu. Odunlnn arabaya atıyor, 
zincirleri daha aıkr hağltyordu. Da-. 
ha be~. altı tıtne nğa<; gövdesi için 
yer Yardı. 

O .zıtmıı.n lhUyarın beklediği nn 
geldi. Küçük arabaya dayanarak: 

- LA.net olsun, haha, böyle ola.ca
ğını hiç dUşUnmedlm ! 

KUçUk nıahçup olduğunu hlssedl· 
yordu. Ph·e dönmek için ısrar etme
ğe baı:ılamıştr. Fakat bu seter baba
nın da. at'elesl yoktu. İşine nihayet 
vermek istemiyor. hAIA. arabaya o -
dun yllkleyordu. Atlar donmağa 

baı,lamıı,lıı.rdı. TelAşlamyorlar. Gımç 

Lorenz, hareket etmek için. vakit ge
lip gelmedlg-tnt , blrkac defa sor· 
mue bulunuyordu. Fakat ihtiyarın 
işini bırakmadan en·eı, onun da işi
ni bırakmamıı.sı H'ızım gelrtlğint bllf
yordo. Amand r~orenz, babası ile 
arasında bir milcndelenfn başladığı
nı hissediyordu. 

Nihayet ihtiyar haykırdı: 
- İşimizi bitirelim! 
Eve dönmek için son hazırlrğt ya

pıyorlar. 

Gene Lorcnz"de iş kalsa idi atları 
arabadan alıtcak, ve yarın kızakla 
odunlnrı ormandnn çıknrncaktı. 

Tekerlekler kına gömülmüştü. 

l(ar arabanın tekerleklerinin dön -
nıesine mani oluyor, ve böylece fren 
yaparak. onların arasıra teli:erlekle
rln altın& kUtuk koyarak tehlikeyi 
bertaraf ediyordu. Fakat baba hiç 
bir ~eye güvenmiyordu. Kendisi a
rabıımn arkasında. frenin yıınınrla 

kaldr, oğlunu da atin rın yanındn bı

rakmıştı. 

Bu yerleri 8enelerce. herhangi bir 
bavıı.da. mııhafaza ediyorlardı. Ara
bıı. araııııra rU:r.gA.rın tesiriyle sallanı
yordu. Her tııratta kar hlrtkintlleri 
.ç:örünürorrhı . Atlar artık ıı;rnmı~lar, 
vukuvvetleriyle arahayı çekiyorlar
dı .• ~ğır l"llklenen araha yavaş yavaı:ı 
ilerliyordu. Gene T...orenz artık kız
ronğıt başlamıştı. Bnbasına. ormana 
~ltmf'k için fıı;rar ettiğini'! pişman ol
du~unu. ~6yledl~tne kızıyordu . At· 
lar arabayı. lştt- mükı>nımel ~ekfyor

hı r Birinci dönemece geldikleri zıı. 

ııra n birden fırtına koptu, ,::arptan ı 
~elen şiddetli bir rUzg!r PSiyor. atla
ra wı arahııya Eutlrtırtyor. sürUkle
mr.#e haşlayordu . Şimdi hütiin fş 

frP-nrle bul1ınını tıabaııınaa kalmıı=;tı 

Anı:111d ıtrkav11 haknıa~ı hiç i~teml

~·orrl u . ÇUn kü görPC'Eıği f Pna m ıınza
raıfa n korkuyordu . 

P. .ı lın . bn ?.I \"Cll"Je rdP frpfl ta rafrn 

d •n siirüklf.'nlyor. kendisi de hir ne\•f ı 
<: anlı rren olmak mP<'huriyetindP ka
ll\·ordu . Bfr c:oklnrı hl\ylcf'e ıtraba-ı 
nın nltııın <!üsl'rPk <':rn '"r>rmicılerdi. 

lIPmf"n hem<'n hı•r seme. orımında 

hıı r.işı kuruan gıaıyorau. liaDası

nın da bir gUn ayni r.kıbete uğraya
nııvncaA-ma . kfm kefil olab1llrdl. Fa
ı,nt ihtiyar Lornnz haddini biliyor
du. Sonra ne olursa olsun, tekerlek-

1 arihte korkunç insanlar _ ............................................................... ______ _ 
VEZiT 

Bu Em evi ha lif esi kadar menfur 
bir şöhret bırakmış insanlara çok 

nadir rast gelini~ 
Nemrut \"6 Yezit, Türk dilinde bi

le f("nalığn ıilenı olmuştur. Yezidin 
babası Mua\'lye de tarihin korkunç 
simalarından biridir. lştc onun için 
yazılmış birkaç satır: 

"l:nıA\ ilerin ilk halitc~i hissiz., 
mcrhnmct iz \"C dcslsckf\r oldu~un
flAn t<'min lklıalc hndim hl<; hlr cl
na:rt"ti lfaıln.n çckinmenıiı:-ti. 

~'lkrinC'C fikirlerin ihtilAfını cıı 
ınüsnit hlr urcttc ortadan kaldır· 

mRk insan ,·iicntlarmı ortadan kal
clırmııkb. P<'ygamherin bliyük torun· 
ınrını zchirlc«ll~i gibi Allııin kahrn
mnn bir nrkndaşı olnn meşhur kah· 
r:mmıılnı·dnn Mali Kül E~tcıi de ül· 
ffürtcn odur." 

Bir İngiliz tarihçisinin yazmış ol
duğu yukarıki satırlar, Mua,•iyenln 
devrinde ne derece korkunç bir in
san olduğunu anlatmasa kAfldlr. 
Zehir ve bancer Mua\'lyenin en l!!a
clık ve cesur ukadaşlnrı idi. 

• • • 
Tarih Yezit için de "heın hain \'e 

hem zallm" diyor. Yezit, müslüman 
dinini her \'esile Be tahkir ederdi. 
Bir maymuna elbise giydirerek, sUs
lll bir Suriye eşeğine bindirir. Dini 
tahkir için yanında dolaştırırdı. 

Yezidi korkunç olduğu kadar men 
fur yapan Kerbel~ hft.dfııesldir. Bir 
tarih diyor ki: "En uzak memleket 
ye iklimde bulunanlar içinde HUse
ylnin öldilrUlüşUnil okuyan en soğuk 
J.:anlt bir klms('ı blle son derece tees-
sure uğrar ... " 

Hllseyln. taraf tarhı rı ile J<""ırat ım
vu ndnn lstitnı'ic edemlyccck bir ha

İe clU~tUğU vnklt ti~ ~art He teklifte 

terin altında ölmemek tein bütün dik 
katini sıtrlcdlyordu. 

Fakttt yUksek bir camın yanında 
ilk darbeyi yemişti. Orada bir metre 
yülcsckliğinde bir knr birikintisi bu
lunuyordu. 

Birlbtrlcrine boğırmışlardı. Fa
kat fırtınanın çılgın uğultusundan 

herblrl, başlta bir şey duymuyorlar
dı . 

Genç J,ore nz. b:ıtl1asına, atları ka.r bi
rikintisi arnsında çelteceğinl , o da 
freni blrnı hafifJctnln. diye, bat';ır

rnıştı. thtıyar da buna rağmen, fre· 
nl daha tazın sıkmak ıa.zımgeldiğinl 
zannetmiş. frenleri sıkmıştı . Kısaca

sı - atlar çcJcmcğe başladtlar. ağır 
frenle sıkıştıran arabayr, kar biri
kintisi Uzcrlnl" bindirmişlerdi. Ne 
olduğunu Yulius Lorenz geç anla • 
mtştı. :Freni hafifletti, fakat bu se -
rer araba geriledi \'e kaymağa baş -
ladı. Kar yığını tA ucurnma kadar 
uzayordu. Ne yapacaklarını bir sa
niye içinde teshil etmek lbımgeli

yordu. 
Araba kayarken tren ya11mak. hi~ 

bir rayda. vermiyordu. Hatta., babası 
fren demirine, bUtun vücudüyle da
~·ansa. bile, kayan arabayı durdura
mıyncnktr . Arabanın sıkleti, atların 

kuY\·eUni fevkindeydi. Önde ~iden 
Lorenz bağırıyor \'e atları deli gibi 
dlhilyordu. Fakat atlar şaha kalkı

yor, geri g~ri gitmek istiyorlardı. 
Yulius Lorenz, gözlerinin önünde 

hayatında geçirdiği en müthiş felA
ket, sahnesini seyrediyordu. Bu sah
neyi, hlc bir ŞPY yapamadan seyret
ıneğ'e meçbnr oluyordu. 

Arabanın. atların ,.e oğlunun 11 -

çurııma yu\'arlanacağı belllydl. O dn 
hunları. sadece seyretti. 

Bütün bu feri sahne bir iki sanı -
ye lc;lnde olmuştu. 

Şimdi, "küçük,, atlarla uğraşır -
ken. yalnız bağırablliyordu. Böyle 
bağırarak ellerini te!Aşla sallayor, 
kendisi de dizginlerle beraber a.tla
riyle uçuruma düşüyordu . i:>erkeu, 

bulundu: "Ya Medineye gitmeme 
müsaade edin. yahut Türk hududun· 
dakl ordugAhlardan birinde oturma
mı kabul edin. yahut beni öldUrUp 
işe nihayet verin. Yeter ki taraftar· 
larım11. işkence etmeyin!" 

Fakat Yezit Hüseylni mahntme
ğe karar vermişti. Her ne pahasına 
olursa olsun Hüseyin ve taraftarları 
kılıçtan geçirilecekti. 

Hilscyiıı etrafında bulunanlara 
yalvnrıyordu: 

- Kaçınız, diyordu. kacınız; çfin· 
kU zalim düşmanlarımız atıf sal bı
rnkmayacak. 

Herke:s bir ağızdan cevap nrtyor. 
du: 

- Biz de seninle öleceftz. 

Etrafları sarılmıştı . .Mlltblt bir b°" 
ğuşma devam ediyor, kadınlar. to
cuklar parçalanıyor, boşluk ok Tıııl
tılarlyle uğuldayordu. 

Hüseyin yaralanmıı,tı. Bir yudum 
su için yanan dudaklarını nehirde 
ıslatamadı. Çadırın içinde oturan er• 
kek çocuğunu korumak tein kucatı• 
na aldı. Fakat vızıldayan bir ok mi• 
nimin! yavruyu kızıl kana boyamıt
tı. Gene bir kadın. artık kımıldama .. 
ğa mecali kalmayan Hüseytne bir 
tas uutıyor: 

- Buyurun .. diyordu. 

Tas bağrı yanık Hüseyinln henb 
dudaklarına yaklaşmıştı, bir flttlnctl 
ok dudaklarını da kızıl kana boya
yarak bir damla su fle ıslanmasına 
müsaade etmedi. 

Hilseyln artık ölilmUn kucafında 
idi. Bunu anlayor, fakat yaralannın 
ağrısını hissetmiyordu. ntlşmantan• 
nın içine atıldı. önnne geJenl devir· 
dl. Bu, anc:ık blrkac dakika SUrdll. 
Son bir ok HUseylnl cansız yere ııer• 
dl. 

Dilşmanlar, Hilseyintn başını kes
mekle kannat etmediler. Yüzlerce 
azgın lnsnn cansız cesedi çiğneyip 
geçti. 

Hüseyinin ailesine mensup kadın· 
ıar, mızraklarının uçlarının kesik 
başlar tnkılmış muhafızlar arasında 

Şnma getirildikleri nkit Ustleri baş
ları parçalanmış, serseri gilruhu ha .. 
llne gelmişlerdi. Yezidin her gUn te
ki lle ze\'lt ve sera sürdüğü sarayın 
önüne gelip ağlamağa başladılar. 1-
tl tltrct("n feryatlar Yeı.ldl telAşa 

dUşUrdU. Hepsini e\'lerine iade etti. 
Fnkat Yezit hakkındaki ktn ve nef
ret her tarafta gUn gettlkçe çoAah· 
yordu. Medinede Yezidin hal'edile
rek tardedllmesi için nümayişler o-
luyordu. 

Yezit: 
- Bunları da mahYetmek lbım. Vü
cutları ortadan kalkacak daha eok 
kimseler ,·ar." diyerek kuvvetli bir 
orduyu Medineye eevkettl. 

Medineliler, bu ordunun öntınde 

,·nbşl bir kurt sürüsünün arasında 

parçalanarak can \'eren koyun sUrU
sil haline geldiler. Kadın ve tocu
ğa bile merhamet edllmeyor. Yezide 
dUşman herkes parca parça edlltyor
du. 

Yer.it ordusu Medlneden ıonra 

Mekkeyo yUrildU. Orada Abdullah 
bini Zübeyr hil!tet llln etmişti. Me
dine ı;lht. Mekke de harabeye çev
rilecek. binlerce insan kana karıştr
rılacaktı. Mekke muhasara edildi. 
Dirçok binalar harabeye c;evrlldl.. 
işte tam bu e>snada Yezidin ölüm 
haberi gelml~tL 

Bu ölUm Mekke ahalisini fellket
ten kurtardı ve Yezit o günden son
n tel'in edflmeğe başlandr. Tarihte, 
Yezit kadar lAnetlenmi~ lslmlere 
pek nadir rastlanır. 

baoa araonan oaunu oağı~yan zln·ı------------------------------
clrln dUtumunon, onun bulunduğu 

tarnrta olduğunu gördU, ve hemen 
zincire saldırdı. Bu dUğllmU c;özebl-

(Sonu 11 inci aayı/atfkı) 

HURll'!tia abone olu
nuz ve abone ediniz 
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ÇOCUKLARI 

Yazan: 

Ferenç Körmendi 

Çeviren: 

Vahdet Gültekin 

Keşap -.a 
içme soyunun açılma 

töreni yapıldı 
Giresun, (Hususi) - Keşap halkı, 

geçen cumartesi günü, bir bayram 
yaşadı. Narlık dibi menba suyuna ka
vu§Uldu. 

49 
Su N~ıl Gctiri.ldi1 

- DU - Ke§ap, kalabalık bir nahiye merke
zi olmakla. beraber zengin fındıkları
nı kendi paz.ı.nnda satan mühim bir 
alı§vcriş merkezidir. lşte, bu canlı ve 
faal kasabanın içme suyu yoktu. 

~AIF D=DAVAT 
KadmJar güldüler, Paula'mn anne

si de güldü ama, doğnıswıu istersen.iz, 
biraz zoraki. 

Paula: 
"- Benim karım olacakmış ha? 

diye düşünüyordu. Artık evlenebilir
mişim ha? Yoksa evlenecek kadar bU
yUdüm mü artık? lyi ama, karım an
nem olsa, Eva dadı olsa yahut da Ju
llska oısa daha iyi değil mi?,, 

Tabii bunun sonunda da can sıkan 
bir şey oldu: Knnmlar György piya
no çalsm dediler, György çalmadı, 

kendine hayran bırakmak istemiyor
du. Annesi de: 

- Demek piyano çalmayacaksın 

ha? Hadi git odana öyleyseJ deyince 
somurtarak dı§arı çıktr, akşama ka
dar da suratından düşen bin parça idi. 

O akşam Paula ağabey'sinin yanı
na gidip "senin karın var mı? varsa 
kim? Ben acaba gözilm kapalı olarak, 
Anna'yı kabul edeyim mi, yoksa an
nemle mi evleneyim, Eva'yı mı ala
yım ?,, diye sorunca Gyöl1gY dişlerini 
ınkarak: 

- Eşşek! diye bağJ,rdı. 
"Bana eşek dedi, büyüklerin bana 

söylediklerine inanıyorum diye, bU
yUklerin işlerini düşünüyorum, onla.
n anlamağa çalışıyorum diye... Bil
mediğim bir eey, içimi kemiren bir §eY 
sordum diye eşek diyor bana! Maris
ka'ya acıyorum diye eşek öiyor ibana! 
Zavallı hizmetçi kızı evden kovuyor
lar. Halbuki Eivil polis annemin pır -
lanta yüzüğünü Mariskanm entarileri 
arasında değil, Katalin'in yatağında 

buldu. Emilia teyzenin topalln.masma 
acıyorum, Rezsö amcanın dura.dura ko 
nuşması ve garip garip 8.detleri taha
fıma gidiyor diye bana eşek diyorlar .. 
Her ~eye gözlerini :ıça.ı;ak ibakan, her 
şeyi anlamak isteyen, her şey için is
ter istemez çnrpışmağa hazır olan, fa· 
kat bir alay utandırıcı muvaffakiyet
sizlik, yalnız bir iki muvaffakiyet el
de edene eşek diyorlar. Meself\, Ala
man mürebhiycleriyle gUrUltUlll kav
galar var. Bu mürebbiyelerden biri. 
şiddetli ve büyük bir kavgadan son
ra, ağlnmağa başladı, alamanca ile 
karışık bozuk bir macarca ile, ken
disini fakir yaratan talihine, böyle 
yezit çocuktan terbiye etmek gibi im
sız bir ie olan mesleğine söylenip dur
du. 

Bu Ataman mürebbiyeleri sevme
mek yazık değil mi? Esas itibariyle 
bunlar çok kibar insanlar, güzel, te
miz ve iyi kalpli .... Fakat birtürlü ya.
ranamayorlar i§ite! Sesleri ve hareket
lerinden aklımıza Eva aynı şeyi başka 
türlü söyler veya ba.5ka tUrlU yapardı 
diye geliyor ve niçin gitti diye acıyo
ruz. Bunun Uzerine, yeni yeni başla,. 
makta olan arkadaşlık, iyi niyetlilik, 
sabırlılık, iyi g~inmek arzusu bir • 
denbire ortadaıi kayboluyor. 

Sorgu da bitti, oyun da bitti, karnnan 
ka.?.a.ndı, bugünkü neşe de burda bitti 
artık. 

Yahut da eöyle birşey olur: o Ustü
başı eski puskillülcrden büyük bir çer 
cuğa Paula bilmiyerek çarpar •• 
Çocuk ona bir tokat indirir Hiddet, 
öfke, elinden birşey gelmemek azabı, 
birdenbire bir sıçrayııı.. Paula §imdi 
çocuğa iki, Uç, dört kere vurur. Bü
yUk çocuk alaylı alaylı gülerek pkka.
dak tokatlar indirir ve onun her sıçra.
yı§mı karşılar... Sonra, öğretmenin 

karşısına çıkmak utancı. Kendirumen 
geçmişsinimir, Y.ediğiniz tokatlardan 
yüzünüz pancar gibidir. htlngür hUn
gilr ağlarsınız. Doğruyu söylemek, 
ilk harekete g~ siz olmadığmmı öğ
retmeni inandırmak 18.zmıdır .... Bilmi
yerek çarptım, kaza oldu ... DövdU be
ni, diyeceksiniz. Hakikat bu ama, iza
hı gUç fakat doğrusu !bu. Öğretmen 
yine o acı, tahammül edilmez, haksız 
sözleri söylüyor: 

- İkiniz de kaba.hatlisinlz. İkinize 
de ceza veriyorum. 

BUyUklerle bilinmeyen eeyler ara· 
smdaki bu acı kavgada çocuğa karşı 
gelen bir eey daha vardı. György'in 
gittikçe artan o sUkiitfliği. Paula'ya 
bir kelime söyletmiyordu. 

"Ne garip çocuk ibu György! Hiç 
iblr§eye kareı alaka duymayor. Ortao
kulu bitirdi, nerdeyse büyük bir çocuk 
olacak... Konservatuvara girdi şimdi. 
Matmazel Elvira artık haftada bir ke
re gelip ders veriyor. Bir gUn de 
György babasına: 

- Biraz sonra ben ondan daha faz. 
la bileceğim, dedi. 

( ArlmM ıvar) 

Kral Zogo'nun 
evlenmesine 
Papa mani olmak 

istiyor. 
lnglllzce "Deyli Telgraf" gazete

sinin yazdığına göre, mUslUman olan 
Kral Zog'un, katolik Jeralcllna. Apo· 
ni ne evlenmesine papa muhalefet 
etmektedir. 

Jeraldlnanın bir mUslUmnnla ev~ 
leenbllmesl için iki tarafın imzala
dığı bir vesikanın papaya. verilmesi 
isteniyor. Bu vesika Uç madde ola
caktır. Birincisi, katollk kllisesinde 
dini bir nikA.h yapılacak, ikincisi, 
katollk olan gelin hiç bir vakit dini
ni değiştlrmlyecek, Uı;UncUsU, doğa
cak çocuklar katolik dini üzerine 
terbiye olunacaktır. 

Jcraldinanın mUsaade edilmesi 
hakkında papalık makamına verdiği 

istidayı sekiz kardinalin iştirak et· 
tiğl ruhant bir heyet aleirısus tetklk 
edecekse de, Jc.raldfnanın istediği 
şekllde mUsaadenin yapalık tarafın
dan verilmeyeceği muhakkaktır. 

Nahiyenin çalı§kan müdürü B. Zi
ya Aktan, yıllarca bu dertle mücadele 
etmiş, kasaba ve köy halkının el ve i§ 
birliğini tem.in ederek, o dolayda eöh
ret bulan Narlık dibi suyunu getirme
ğe muvaffak olmU§tur. 

Narlık dibi suyunun bu gU.zel kasa
baya getirilmesi için vaktiyle çok te
şebbüslere güişilmi§se de bir neticeye 
varılınamı§; yalnız, 20 yıl önce tahlil 
ettirilerek öylece bırakılmı§. 
Narlık suyu, Keşa.bm doğusundan 

geçen V anazıt deresinin karşı yama.-' 
cında, takriben kasaba.ya 1500 me~ 
mesafededir. Bugün su, bu memba -
dan demir borularla. alınarak derenin· ... ' beri yakasına, kasabanın 3 - 4 yUz met' . .. 
ret üst tarafına geçirilmiş ve buraya 
12 ton su alacak Beton - arme bir de
po yapılmış ve bu suretle emin bir taz
yık vücude getirilmi§tir. 

Buradan demir ,borularla .,kasa~!!-1ı8°P 
indirilen bu güzel menba suyu; iyi bır 
taksime uğramıştİr: Altı· mo<ıei-n • ~ 
me yapılmış, bunııt:da.n üçü m~au~ 
içlerinde, biri hükfuiıet konağı öniln-, 
de, biri mektepte, biri Cumh~~et, 
meydanındadır. Mektepteki ile C. ,mey 
danında.ki çeşmeler çifter musluklu • 
dur. Aynca yeni yapılacalt umumi na.J 
laya. akıtılacak su için <le tertibat a -
lmpııştır. 

Öğrendiğimi?.C göre, l)u suyun ge
tirilmesi için 2 bin liraya yalan para . . . 
sarfedilıniş, ayrıca halk imece sure-
tiyle çalışnuştır. 

r~ADY~ ~, ~=== Programı 
17 - ŞllBAT - 938 • PERŞEMBE 

OCLE NEŞRİYATI: 
Saat 12 .. 30 Pltıkla 'fürk musikisi. 12.50, , 

Ha,·:ıdis. 13.05 Plakla Türk musikisi. 13.30 
:Muhtelif plı\k neşriyatı. 14.00, Son. 

AKSAM NEŞRlYATI: 
Saat: 18.30, Çocuk tiyatrosu ,(Sercecik) 

19.00, Nihal ve arkadaşları tarafından 
Tilrk musikisi ve h:ılk şarkıları.. 19.30, 
Spor musahebcleri: Eşref Şefik. 19.55, 
Borsa haberleri. 20.00, Muzaffer tıkar ''c 
arkadaşları tarafı~d:ın Türk musıkisi ve 
halk şarkılan.20.30, Hava r:ıpor. 2033, Ö
mer Rıza tarafından arapca söylev. 20,45 
Blmen Sen ve nrkad:ışları tarafından Türk 
musikisi ve halk ş:ırkıl:ın. "Saat ayarı". 
21.15, Tahsin ,.e arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve hnlk şarkıları. 21.50, Bed 
riye Tüzün Şan orkestra refakatiyle. 22.20 
ORKESTRA. 1 - Oscheit: Marclı. 2 -
Mozarl: J.n Flutc cnchantec. 3 - Siede: 
Fliltervochcn. 4 - RÜbinstein: Feramors. 
22.45,' Aj:ıns haberleri. 23.00, Plıikla solo
lıır, opera ,.e operet pnrcalan. 23.20 Son 
haberler ve ertesi günün programı. 23.50 • 
SON. 

18 • ŞURAT • 938 - CUMA 

öGLE 1''EŞR1YATI: 
Snnt: 12.30, Pllıkla 'l'ürk musikisi. 12.50, 

lfarndis. 13.05 Plükln Türk musikisi. 13.30 
Muhtelif plnk neşriyatı. 14.00, Son. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

Eşek! Mektepte de öyle, teneffüs. 
lerde, iki sccuk korudordaki pencere
nin içine oturmuş, küçUk kemik par
çalariyle bir şeyler oynayorlar. Bir -
denbire çocukların başlarına daha bil-
yük dört, beş çocuk geliyor ve ikisi, ı.-- KURUN 

Saat 17.00, tnkilflp d~rsi: 'Onh·crsite -
den naklen Recep Peker tnrnfındnn. 1 !).30 
PHıkla dans musikisi. 10.00 Ali Ritmi Ak. 

oyun oynayan çocukla.n arkalarından 
tutup çekiyorlar, diğer ikisi de pence· 
renin içindeki o renkli reknli kemik 
parçalarını bir vuruşta fırlatıp atı

yorlar. 
Öğretmen Tolnay kavgaları pek i

nanmayan bir çehre ile dinler; fena. 
Da.ha. fenası var: Ka.biı.ha.tıi olarak ken 
dilerinden r;ıUphe edilenler sıraya di
zilir. Hangisi kabahatli, kestiremez.si-
nız. 

- Bu mu yaptı? 
- Hayır ... Hayır ama, belki odur ... 

lşte bu yaptı, bay öğretmen! 
Böyle gösterilen çocuk alaylı alaylı: 
- Ben mi? diyor. Ben orda bile 

değilidim a ! 
- Buydu, bay ögretmen, buydu 

işte! 

Öteki çocuk: 
- Yalancı! diye bağırıyor. 
Bu sırada teneffUa bitiyor: zil çaldı. 

lLAN UORETIJl'~I yüz (Çocuk terbiyesi) 19.30, Beyo~lu hal-
Tlcnrel illlıılarının <:ııntlm. satırı son- ke,·i gösteril kolu tarafından bir temsil. 

dan itlbnren illin sayfalarında <40, lc say- 19.55, Borsn haberleri. 20.00 Mustnf:ı YC 

falıırda 50 kuruş; dört.üncü snyfada 1, :ırkad:ışları tnrafıncl:ın Turk musikisi ve 
ikinci ve ü~Oncüde 2. blrincıde 4, baş· halk şnrkılıırı. 20.30, Hnvn raporu. 20.33. 

Omcr Rıza tarafından nrabc:ı söylev. 20.45 
lık yanı kesmece 5 llrallır. l l\luzaff<!r Güler ve arkndaşlnrı tnrnfındnn 
Büyfik, cok devamlı, klişeli, renkli il~n Türk musikisi ve hnlk şarkıları. (Saat n

verenlere ayrı ayn indirmeler yapılır. 
:yarı. 21,15 Nccmeddin Rızn ve arkadaş-

Reııml i!Anlann s:ınthn - satın 30 kuruş· lıırı tarafından Türk musikisi ve h:ılk ş:ır-
tur. kılnrı. 2Ui0. ORKESTRA: 1 - Keler : lle-
Ticarf ,":lahlyette olmıuan küC'ük illin/ar: l:ı: Fauste ouverlure. 2 - Gounod: Le Tri 

Bir defa 30, iki defası 50, üç defası 65, but de 7.amor:ı. 3 - Volsted: Frcres Jo. 
dört defası 75 ve on defası 100 kuruştur. yeux valse. 4 - Rohmaninorr: I.,Ylot. 5-
0c aylık lifin \'erenlerin bir defası bcda· Silcu: l\fotodie. 22.45, Ajııns haberleri. 
,·adır Dört solırı gecen lliinlonn fazla 23.00 Plakla sololar, opera ve operet par. 
satırları beş kuruştan hesap edilir. c:ıl:ın. 23.20, Son lı:ıberler ve ertcııi gü -

ane hl:met kuponu getirenlere kü· nün programı 23.30. SON. 
rük fitin tarifesi uü:de 25 indirilir. 19 - ŞUBAT - 938 - CUMARTESi 

KURU~ hem dolt'udaa doflruya, ken- OGLE NEŞRİYATI: 
di idare yerinde, hem Ankara cadı:!~:!n- Snnt: 12.30, PUıJda Türk musikisi. 12.50 
de Vakıl Yurıtu altında KEMALEDDİN Havadis. 13.05, Pltıkl:ı Türk musikisi. 13.30 
JHEN mın hfırosu eliyle ilan kabul eder. Muhleollf plik neo5riyatı. 14.00, SON. 

AKŞ \l\I NrŞR1Y A Ti: 
._ ___ m.i.ır.o.nu.n-tc.ı.ef.o•n•u•: .ıo.3•3•5> __ _., S:ınt: 18.30, Pl~kl:ı dans musikisi. 19.00 

Yedin Rıza "'e arkadaşl:ırı tarafından Türk 

}f..Ul<.UJVun uzun hikayesi 

SONBAHAR 
Yazan: Herman Suderman Çeviren : lbrahlm Hoyl 

-3-

Bütün vücudundan, kontrol ede-1 
madiği bir his geçti. Ve hemen yan
daki yollardan birine sapmak arzu
sunu duydu. Fakat kendisini topla
dı, ve yaklaşmakta olan kadınlara 
gözlerini dikti. 

O, gene kız, ince gövdesi, beli; 
sanki vilcuduna yapışmış gibi duran, 
ve daha ziyade bir rahibe kılığını 

andıran simsiyah elbisesiyle, tıhsım
lı, şahane sonbaharın bu güzel ve ih
tişamlı dekoru içinde yükseliyor, be
liriyordu. 

Gene kız da onu tanımıştı. lnce, 
zarif ve asık yüzUndc, cansız bir par
laklık yaratan blr kırmızılık peyda 
oldu. 

Her ikisi de birlblrlerlnln ta göz
lerinin içine baktılar. 

Erkek ilkin blr saygı ile eğildi. 

Genç kız, kayıtsız görilnmeğc caba
laynrnk gülümsedi. 

- O da bozulmuş, solmuş.. diye 
dUşUndU Stückrath kendi kendine .. 

Hakikaten kızın yllzUnde sade ve 
kalın bir güzellfğin izleri vardı. Fa
kat zaman ye keder gibi ikl gaddar 
'eı onu hırpalamışlardı. Dudakları 
soluk ve kansızdı. Etrafında da san
ki bıçakla oyulmuş gibi, iki Uç çlzgt 
yeretmlşti. Eski zamanların tatlr ve 
yumuşak ışıklarının yerine, kederin 
keskin ve t.Asa. dolu akislerini taşı
yan gözlerinin çevresinde de kırışık
lıklar, alnında dcğerml değerml hal 
kalar tıremiştf. 

Erkek olduğu yerde, dalgın bir 
halde kaldı ve görmeyen gözlerle 
gene kızın arkasından baktı, bak
tı. 

O daha lıA.lA bir krallce edasiyle 
ytırUyordu. Lft.kin Slleöti görillme
ğ'e tabammnı edilemeyecek kadar 
nefret saçıyordu. 

Ancak UmltslzUkdlr kt, kendlstnt 

böyle bezer, böyle vaziyetler alır, 

kendisine çeki düzen verebillr .. 
Hesapladı. Kız, şimdi 36 yaşların

da olmalfdl. Dundan 3 sene evel onu 
görmilştU. Acaba seçmiş miydi? .. 
Klmbillr .. Belki de sevmişti .• 

Her halde şurası muhakkaktı ki; 
onu nişanlanacakları gtlnlln arife
sinde terkotmlştl. Zira, kızın baba· 
sı, onun, StUckrath gibi bir delikan
lının husus! hayatına. karışmak, dil 
uzatmak cesaretini göstermişti. 

O, şahst hilrriyetinl, kendisine, 
bütün o asil ve ince ruhiyle, mevcu
diyetlle bağlı olan glizcl ve zengin 
nişanlısından daha çok seviyordu. 
Genç kız bir kelimecllc söylemiş; ne 
blleyim .. Bir elveda demiş olsaydı, 
tekrar ona dönmüş olacaktı.. Ama .. 
Bu kelime, o gene kızın ağzından 

bir turlU çıkmadı, c:ıkamadı. Ve böy
lellkle hayatı zehir oldu .. Belki de 
kendi hayatı da bu oyunda yandı. A
ma ne zararı vardı? .. O zamandnn
berl de, Stuckrath iyi alle kızlarına 
karşı kırgındır. Diğer kadınlar kı
h kırk yarmayı o kadar aramamış
lar, hiç olmazsa hUrrlyetinl, başıboş
Iuğunu cevrclemeğo kalkışmamış

lardı. 

Stückrath, uzun uzun genç kızm 
arkasından baktı. yoldan geçenler 
çoğalmıştı. Ve Sileötl, ağaçların a-

rnsmdan keskin ve dar bir hat gtbf 
görünüyordu. Arnda sırada duru1or, 
ürkerek ve hızla yUrilmeğe çaııtaD 
yaşlı kadına engin bir şefkatle eıt• 
Uyordu. 

Bu nazik kemik kilmesl, bu ket" 
kin ses .. Du sesi pek iyi hatırıayor
du. Bu ·loş gözler, kararında bire! 
iimll olmuşlardı vo eğer bu AnıiJJef 
galebe çalmış olsalardı, şlmdl bU ı&" 

dl' vimsiz, içten pazarlıklı ihtiyar ıta 
nıı. "anne! .. " diyecekti. 

- Ne delilik, ne iklyilzlillük, dire 
söylen dl. 

Fakat, daha hlilfl. tatmin edlletll,. 
miş olan saadet açlığı, hütün otabl4 
Icceklerl ona hatırlattı. 

Sıcak, nazlı, ve garez ve gafd' 
sız bir sevgi denizi onu saracak, "! 
ruhunun çölUnil canlandıracak, ırıe~ 
valnndıracaktr. O, gene kız da bö!;. 
sararıp solup, kuruyacak, acılaşa 
ğma, yanıbnşmda gtinden gUne at;tl 
cak, goncalanacak, büyüyecekti . . ...ı 

Şimdi ise her şey bitmiş, cok ·~ 
olmuştu. Gene kız, uzun boylu,~ 
ka ve pejmilrde bir hayalet gibi, rr 
rüdU, yUrüdU; karanlıkta kaybold~ 

DellkanJr, gönlUnde yeni bir art' 
bir kadın iştiyakı duydu. 

İsminden fazla kadınlığı ve netJ 
vücudu olan ve engin zaafından 40' 
layı boşlayamadığı evindeki so~-' 
kadınından daha UstUn bir kadroS' 
isteğiyle yandı, kavruldu. 

Hafızasını yokladı. HayatıJl&f 
tilrlU tUrlU maceralar geçirmişti. lJlt 

~~ks::~!~~;:~~~e:;~:ı~;::~~1:!~~ 
onun isteksizliği karşısında, told~ 
ğunu görerek silfnlp gftmfşle,rdl. 
hUrriyeUnl seviyordu. Öyle kJ, 'f•' 
tinden v: menfaatlerinden fedalt~ 
Iık isteyen herhangi ve gayrtrne(I 
bir rabıtayı blle hakikl bir boyuııd~ 
ruk gibi tclA.kkl ediyordu. Aldığı' 
dnn fazla vermeğl de sevmezdi. 1' 
sasa kısas taraftarı idi. 

Onun için do son senelerde ~~ 
kınlığını azaltmıştı. Sakin bir haY" 
sUrmeğe başlamıştı. 

:ıı:l' Spn maceralarından, en son aş dl' 
rmdan birini hatırladı ve suıumse f 
HUlyall gözlü, kula.klnrının arası_, 
da çapkın bukleler bulunan bit ıl 
tombulca, çıtıpıtı bir esmer kn.dı1l6ı. 
hayali gözlerinin önünde canlaJl 1' 
Bu kadın bir kır çiçeği gibi mute ,ı
zıydı, basit ruhunun engin bir si ıf 
rl, tıhsımı, büyilsil vardı. Cana :ra~ 
bir mahllıktu , ·essaH\.m... ,t 

Du mahllık, sosyete kızı, :ıtttı61 
muhitin yarattığı tiplerden dc!l!rl' 
Ona, tanınmış maliyecilerden b 1• 
nin verdiği ziyafette rastlamıştı· 

11
, 

Aleminde sevilen, sn.yılan bir ıntJ fi 
sibin karısı idi. Kendislno ilk d:, 
olarak açılan bu büyük, garip. ö or 
yayı, gayet cici bir merakla sur.ırı (1 

til. Onu bUfoyo götürmüş, bol ıc1'~1~ 
mezelerle süslll masadan t>tebe~eıı' 
alacak gene kıza sunmuştu. tıJ 

kız da, bu gibi yerlerde edfndU~~ııo' 
fntıbn. ile ddeta yarı sarhoşa 
müştn. 

8
1 

Meşhur bir süvari, müthiş bir (ııı# 
km diye tcldkld ettiği delf kan1~11r 
hiçte saklamadığı ve kendfstn° ııc' 
şı beslediği hayranlığı gUlerclC 
gOrmUştü. 

<tlJlc" 
Genç kadınla. biraz murt e oe~ 

aklını iyiden iyiye çelmişti. ıııııf 
kız yapayalnızken hutyalar Jttl~ıı"JI 
ve dinç, ynkışıklı bir erkoklC gf 46' 
işlcmeği o lmdar arzulamıştı Jt '~-· 
risinl yakmıştı fıdcta ... Vo tııOl ef' 

kadıll• ,.,, nastyle başı dönen genç ııer 

tcsi gUnli ona, bir me>ktup gö:tJt t~ 
rck Arknn. meydanında. ve ra r~· 
Veinmclnerstrasse'do gizli bi~erııı1 

deYUya çağırmıştı. Tclt\kl yer 

hic bilmey_ordu delilmnlı .. ~ t71P') / 

musikisi ve hnlk şnrkıl:ırı. 2!1,30 l<onfe
rans: Selim Sırn T:ırcan (Spor pedagoji. 
si). 19.55, Bors:ı lı:ıb~rlerl. 20.00 Sndi 
Hoşscs ve :ırkndaşlnrı tarafından Türk 
musikic;I ,.e halk şarkıları. 20.30 Jlay:ı ra
ponı. 2033. Ömer Rıza larnfınıfan nrabca 
söylev. 20.45 Semahat Ozdcnseos ve nrka -
dnşl:ırı ınrarındnn Tiirk musikisi ve halk 
şarkıları. (Sa:ıt nynrı). 21.15, Klasik Türk 
musikisi. Okuyan Nuri Halil, Keman Re
şat, Kcmen{'e Kemnl Ni~zı; Tambur 
Dürrii Turan, Ne~· Tc,·rik, Kanun Yecihe, 
Ut Sedat, Tanbur Refik, Kemence Fahire, 
Ut CcYat Kozan, Nısfiye Snlnhnttin Can
dan. 21.50 ORKESTRA: 1 - Herold: Zam 
pa Oııverturc. 2 - Strnuss: Zigcun~rbn -
ron, Potpurri 3 - Unns l\lny: Serenade. 
4 - Filcnberg: I.e moulln de la roret 5 -
Delibes: Valse de ln Poupee. 6 - Smet: 

(Ark~ 

- ııt 
Hl!Rll~a abone 0 p Promenade en mer. 22.45, Ajnns hnberlcrl. 

23.00, Plı\kla sololar, Opera ve operet par 
calnn. 23.20, Son haberler ve ertesi günün 
programı. 23.30. SON. 

nuz ve abone edil' 
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tp j L K TüRk GAZETECi Yeni bir yıldız daha kazandı 
l\.!Q. 37 YAZAN: Turan Aziz Beler Mişel Morganın hayatı anlatılmaya değer bir maceradır. 

Amerikada mubah bir adet Parise giden trene beş parasız binen 17 qaşında bir kız 
•• o üşmek yasak değil Birkaç ay evveline kadar hiçbir şöh

rete malik değilken, bugün birdenbire, 
en meşhur sinema yıldızl<.ı:ı arasında 

ycralan ve Amcr.'k•dan yağan birçok 
tekliflere rağmen bunların hepsini red
deden 1 7 yaşlarındaki Fransız yıldızı 

Mi§el Morganın sinemaya intisabı, cid 
den anlatılmağa değer bir maceradır: 

Eğer birazda arhoş 
olursanız ... 

Otomobfii satın nldıktan sonra onu } 
Cenubi Kaliforniya otomobil klübünc 
t~tUrüp; bir plaka. aldık. Her Ame
l'.ikan hükumetinin ayn renkte bir 
l'llakası vardır. Kaliforniya renkli si
l1a}ı plaka üzerine sarı yazıdır. Her 
Seııe başında dcl:'1een ve bir sene mu
teber olan plakaya dört buçuk dolar 
"erdim. 
... la §imdi kullanma mUsaadesi alma
g~ kalmıştı. Flaycher'le yaptığım ge
~ntiler esnasında. Kalif orniya se}Ti
~fer usullerini hayli üğrenmiştim. A
e· sıra arabasını da kullanıyordum. 
\' ırçok şeyler hakkında maliımatım 
~ardı. Şehirde 20 mil süratlen fazla 
i;asa.ktı; mektepler civarında 15. mil 
~ t> ı;ıtrnek la7Jmdı. Şehir harici büyUk 
ll'ıol!arda sürat için hiç bir had kamıl
ı/~ıştı.. Bazı yerlerde ve mesela 
}' 

0
Ptülerde tayin edilen süratten daha 

avıı.ş gitmek bile yasaktı. 
ta~01ivudda. bu müsaade motörlü a
ra alar dairesi tarafından verilir. Mü
l'a caat ~~~im. Nöbete girdim; bana sı
e.., geldıgı zaman çağnldım. Doktor 

veı~ .. .. . ra b •. gozumü muayene ettikten son-
ı:.1. enı başka bir daireye gönderdi. 
c:. ırne U 
aıı ç sayıfa halinde basılmış su-
ett~r verdiler. Bunları doldurup iade 
du ırn. ~uallerin cevaplarını biliyor
g .. ~· ~ıfahi imtihanı muvaffakiyetlc 
dllt> l'rnıştık. B:ına bir enspektör ver
der r onunla otcmobilimc bindik: ilk 
<loı ~olarak bir Türkii imtihan ediyor
ra · endisine bir iki Tiirk .,:..,.arası ik· 

dö~~ttim. Şöyle etrafı dolaştık '"C' 

""Sik k. Ben de otomobil lrnllanrr.a 

1 
asını aldım. 

A ~tc Unutamıyacağım Bir Va6'a 
<'\.raba 

ının ta ~.ın s~ı. tarafına Ticaret Odn-
buat \isıycsı ıle .. Press Car. - mat
l.-08 ;tornobili - ibaresini koydum. 
ri Oto nceı.osta bulunan bütiin gat:etcı
da n Ihobıllerinin öniindc ve arkn.sın-

' unı dır lt aranın yanında bu i"':ı.ret var-. fa· . • 
den ._._ ıye hastahane otomobiJlerin-

Q\Jnra ·a J\rtık bUr· gı ecekler arasına geçtim. 
dirıı. Altı un . ~crikayı dolaşabilir
tıu kuu nıda ıyı bir araba, elimde n
tonıobila:~k müsaadesi vardı. Bu o
le11 lioıı nırn çok işime yaradı. Za· 
1~kansı:dda otomobil!~iz yaşamP k 
gıtrııek . tr. Bu U7.ak yerlere taksi ile 
hka~a~ ~~ 0 rta halli bir adamı bile 
der. r masraf ,.e küiiet teş!til r 

llu 
h otoınobiı . ar bir ıle bir gun·· b!'l<>ımn tu k ''ak'a · --s .. 

adar 'Unut geldj, hayatımın sonuna 
aınay3.cağnn. Size de anla-

tayım: 

Srıiıne11i11 en 
g!i::cı ve ıırtist 

!ı .l ... ızkırıııJcın bi
n ola 11 UolortJ~ 

dıJl flı!JU 11.1, /t,I/ • 

1 irimi::le l;eru
bcr. Amedkaıı 

jöıı pröuıiyclerin 

dc11 Daı·id !ı1 an
ncrs'i11 de bulun
duğu bu mülô
kJttıı yıldız mıı

han·frimi.:;c piya-
1w çıılmı~ ve a,.. 

ralar111drı tef ri
l;aları 1111 :dan bi
rinde okuyacağı
nı:: enteresan bir 
koııu.snıa da gcç
mi~tir. Dol.ores 
del Riyo bili11di
du11 eıı çok 1 :
{Ji ii.:cre H olivu-

zaıı :ın ı,•e c11 gü-ı 
zel yıldı:;1arııt-

dnn biridir. 

Asıl :smi S!mon Russel olan bu genç 
yıldız, daha küçücük bir kızken bile, 
tam manasile "sinema müptelası,. ydı. 
Her fırsatta, sinemaya götürülmesi için 
iy. kalpli annesini kandırmanın yolunu 
bulur, kandıramadığı zamanlarda, yal
nız başına veya çok sevdiği erkek k.ar-

1 <!eşile, kaçamaklar yapardı. 
S mon bir filmde gördüğü artistleri 

öyle büyük bır rneharetle taklid ederdi 
ki.. gerek arkatl,'}ları, gerekse ailesi bu 
kabiliyet ve zekaya hayran )\alırlardı. 

Simon mektebinıdeki küçük temsil -
!erde ele rol alır ve bunlc.ırda da hariku
liide bir muvaffakiyet gösterir, istedi
ği z:ımam güldürür istediği zanAn ağ· 
l . .r ve ağlatırdı. 

Küçük Sin.onun sinemaya karşı olan 
bu iptilası o kadar müthişti ki bu yüz
den derslerini de ihmal eder ve boş va
kitlerini, tatlı hulyalarla veya artiı>t 
olmak hususur .. ~~:ti arzularını dertli 
dertli karl!eşine anlatmakla geçirirdi. 

Sinema. yıld:zlarından birinin par
tisi vardı. Ben de lstanbulun çok ta
nıdığı güzel bir yıldızı evinden a.Jıp o.
raya götürecektim. Bunu yaptık ve 
orada geç vakte kadar eğlendik. Dö
ni.i§te bizim yıldızın tanıdıklarından 

birinin otomobili bozuldu. İçindekile
ri arabamız:ı nlmağa mecbur kaldık. 
Aksiliğe bakın ki bu misafirler Holi
,.udun uzak bir semtinde oturuyorlar
mış. Bende ise ancak §ehre dönme
ğe kafi miktarda benzin var. Yanrm
da da para yok; terlcmcğe başladım. 
Yola çıktık. Ne yapacağımı dü!_;ünü
yordum: gözüm benzin müş'irindP.n 

ayrılmayordtı. Ve benzin miktarı dA 
süratle azalıv<'rrhı. Bac:ıw rare k:ılma
dığını ITÖ,.iinnr> hi,. r -~:!\ ie (\~'"l')flllJUI 

Nihayet bir gün, yani takriben bir 
sene evvel, iki kardeş kararlarını verdi
ler: Manş kıyılarındaki Dieppe şehrini 
terkedecek, Parise gideceklerdi. Simon 
kabil.yetinden son derece emindi ve 
mektepte muvaffr~ olamadığı halde, 
ı>inemada çalışacağını ve muvaffak ola
cağım iddia ediyordu. 

Bir gece, evde herkes uyu:iukta• son 
ra, yataklarından kalktılar ve tavan ara 
sında bulmuş oldukları eski iki valize, 
lüzumlu gördükleri bütün eşyalarını 

doldurmağa ba§ladrlar. Bu eşyalar için 
de, Simo~un bebeklerine v~nncaya ka
dar hepsi vardı . 
Fa~at heyhat 1 Tam bu sırada, esrar-

girdim. { ~ .!to::ınalı uşaklar arabanın 

etrafını aldılar. Onlar camı temizler 
ve su benzin doldururken ben Boss'in 
- Amerikada iş sahiplerine Boss der
ler. - yanına gittim. Yanımda para ol
mad1ğmı ve benzinsiz kaldığımı söyle
dim. Pekala h:ı..n:t bir rehin bırakm , 

( Ar1.-a:;ı n1r) 

sünün yıldızını teşkil edecekti. Diğer taraftan Beyzi! 
Trent isimli Holivut yıldızını da kandırmağa muvaffak 
o!Jrak Nevyorka getirtmiş ,.e oldukça mühim bir yekün 
tutan bir mukavele ile bu rcvüde oynatm"~a kendisini 
razı etmişti. Mensfild Kent ismini taşryan çok meşhur 
dansör de revünün bale grupunun başında bulunuyordu. 
petcr Gu;~;li ismindeki diğer bir san<•tkar eserin dans 
kısımlarile bilhassa meşgul oluyordu. Bahalıya mal olan 
bir revü idi. Tcrans Març, bu eserin sahneye konmast 
için. cebindeki son meteli~c kadar sarfetmeğe katiyetle 
karar vermişti. Kazö.nmak :çin her şeyi göze <•'mak lazım· 
dı. Març bunu yapıyord .. Fakat vaziyete bakılırsa, birisi, 
onun ayağına çelme takmak üzereydi. Esrarengiz ve ~or
kunç bir çelme .. 

Ccıni, t c:ı!tsi otomobilindon indikten sonra sigarasını 
yere fırlattı. Şoförün parasını verdi ve Savoy tiyatrosunun 
kapısına doğru yürüdü. Kapıda yarı uyur bir vaziyette 
iskcmlesinc!e oturan gece bekçisi. ihtiyar Konor ayak ses 
terini işitince irkildi. Coni sordu: 

- Mister Març içerde mi babalık? 

İ~tiyc..r gece bekçisi göğüs geçirerek; 
- Bugünlerde hiç eve g:tmiyor, dedi. İçerde .. 
Coni k,apıdan girdi. Marçin bürosuna doğru yürüme

ğe b.?şladı. Fakat Març, Lcs r-Icınson ile birlikte sahnede 
oturuyorlarmış. 

Sahnede yalnız bir ampul yanıyordu. Coni o tarafa 
doğruldu ve birdenbire haykırdı: 

- Hey, ahbap çavuşlar! 
l..es Hanson, elini gözleri üzerine a:per edinerek, ka· 

ranhk tiyatronun iç•rsine doğru ba.ktı. Sonrcı kendilerine 
bir hay<:•~et gibi yakınlaşan Coniyi görünce güldü: 

- O sen misin? 

1Jfişc1 Morgan. , 

engiz gürulttilertden uyanan annelı:ri 1 
yavaşça odalarma geldi ve cnfarı, valiz 
lerini kaparlarken, cürmü meşhut ha
linde yakaladı. 

- Bu ne? diye bağırdı. Aklınızı mı 
oynatıyorsunuz? Bu haz ( rhklar da ne? 
M~dem ki mesele artık anlaşılmıştı, 

Simon her şeyi it:raf etmenin daha ha
yırlı olacağını düşündü. 

Bir şey değa. diye cevap verdi. Pa
rise gitmek üzere hazırlıklarımızı ya
pıyoruz. 

- Parise mi? Dur bakalım, daha sen 
on altı ya§ınilı bile gelmedin, kardeşin 
ise on dört yaşında .. Bu yaşta çocuklar 

yalnız baıJ.arma. Parl.sc giderler mi 1 
- Ben s!neın~ yıldızı olmak ist:yo

rum. 
- İnsanın hemen sinema yıldızı ola

bileceğini mi zannediyorsun? 
- Hayır! Ben oraya yıldızlı}\ öğren

mek için gideceğim. Esasen biz gizli 
ka~mıyorıduk. Sana bir mektup bıraka 
caktık. Tren paramız var .. Doğru bü
yük annemize gidecektik .. 

- Ya baban ne yapacaktı? 
- Eh 1. Sen ona benim istidadımdan 

bahhsedersin. 
Bu defa erkek çocu'ki da müdahale 

(lJiU/cn sayı/ayı çeviriniz). 

Dün, Kobrovski, orkesttayı idare ettiği işaretli nota
sını bulamamıştı. Bunun üzerine yeni bir nota albümü te
dariklemek ve onu kullanmak mecburiyetinde kaldı. Fa
kat hiddetinden de köpürdü. Sonra eşya muhafızı Les 
Hanson bu notanın parçalarnı bodrumda bulmaz mı? 
Birisi, bu notaları bırakmı,, orzıya atmış. 

Coni birdenbire atıldı: 
- Ne fena oyun 1 

An, sözüne devamla: 

- Bu bir şey değil, dedi. Sabahleyin provaya henüz 
başlamrıtık. Birdenbire elektrikler k,esitdi. Ortalık kap
karanlık oldu Bu sırada Lcs H<>nsonun, Mister Marça 
"bu, bir suikasttir" dediğini işittim. Elektrik kesilmesi 
yüzünden prova, en aşağı iki saat gecikti. Sonra ışıklar 
yeniden yanınca, işte o zaman, dananın kuyruğu ha'k,ika
ten koptu. 

Coni, yanındaki genç kızın vücudunun yeniden ür· 
perdiğigi hissetti: 

- Dananın kuyruğu hakikaten koptu ne demek? 
- Kobrovski, orkestrayı idare etmek üzere sahnenin 

önündeki yerine dönmüştü. Ork,estraya işaret verdiği değ
neğini, kendi kürsisi üzerinde üç parçaya bölünmüş olarak 
buldu. Bu değnek gümüş kaplama bir şeydi. Kendisin~ 
''Salzburg musiki cemiyeti,, tarafmdan hediye edilmiş. 

Maddi kıymetinden ziyade manevi bir değeri olduğunu 

farzeden Kobrovski, onu bir uğur alameti saymaktaydı. 

Şimdi parçal<mdığını görünce, tamamen çileden çıktı. 
- Adam haklı r 
- Bu sırada dansör Mensfild Kent sahnedeydi. Meş-

hur ''.Fare kapanı,, numarasını yapmak tlzereydi. Kobro~ 
ki, kmk değneği görünce, fıkır fıkır bir gnldü. Onun gü

. Iüşünü gören Kobrovski, bu iti onun tarafndoo yapılmı§ 
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etti: 
- Eğer bize iyilik etmek istersen, 

gözlerini kapar ve hiçbir şey görmemiş 
gibi hareket edersin .. Yarın akşam Pa
risc varırız. Sen de babamı teskin et-
nıek ve bilhassa jı::ndarmaların bizi ta
kip etmemelerini temin için tertibat 
alırsın. Ben de her gün sana mektup 
yazanın. Zaten pekala bilirsin ki, ço
cu'Jslar kafalarına bir şey koytdular mı 
buna mani olrnamtık Iazımdır. Çünkü 
her şeye rağmen pekala kaçab"liriz. 

Gerek bu sözler, gerekse bunu ta
mamlayan yalvarmalar ve busC'ıer, iyi 
kalpli anneyi iknaa kafi geldi. 

Böylece, ertesi günü Dieppe gtırında 
tren bekliyen yolcular, modası geçmiş 
iki kocaman valiz:n ağırlığı altında 

adeta iki bül9Um olan çok genç bir kız 
la ondan daha küçük bir erkek görü
yorlardı. 

Simon, üçüncü mevki iki bilet almak 
• üzere parayı gişeye uzatırken, bu bir 

kaç frangın ne büyük fedakarlık,ların 

bedeli olduğunu lciU~ünüyordu. 
Filhakika bu paralar, satılan pul kol 

leksiyonundan, ı:ırtmlan şeker parasın
dan, beheri on franga örülen kaşkuller 
den vesaireden temin edilmişti. Ya bü
tün bu f edak&rlıklara rağmen muvaf
fak olamazsa? Ya stüdyolar ~end;sini 
kabul etmezlerse? Esooen, belki de çok 
güzel !değildi. Fakat istediği anda kah
kahalarla gülmesini veya en acı bir şe
kilde ağlamasını pek iyi biliyordu. Kar 
deşi, sinemada asıl bunun esoo olduğu
nu aöylüyor, ona cesaret vermeğe ça
lışıyordu. 

Nihayet tren yanaştı ve onlar da bu 
trene binerek Parise doğru yollandılar. 

Simon bir köşeye büzülerek gözleri
ni kapamış ve tatlı hulyalar<> dalmrştı. 
Stüdyoların esrarını ldüşünüyor ve bir 
gün belk,i, stüdyolann en meşhur sima
larından biri olacağını kendi kendine 
söylüyordu. 

Paris garına geldikleri zaman he
men hemen gece olmuştu. iki firari, 
li)l'lcak küçücük birer bebekken gördük 
leri Parisi tanımıyorlardı. Büyük anne 
]erinin evini buluncaya kadar akla 'k,a
rayı seçtiler ve o gece, yemek ortasın
:la masa başında uyuklamağa başladık 
lan için, büyük anneleri onlan kollan
na alarak yataklarına yatırmak mecbu 
riyetinde kaldı. 

Hemen ertesi günü faaliyete geçti
ler. Büyük anne şefkat ve müsamaha
nın adeta timsaliydi. 'Ostel~ Simonu 
o kadar seviyordu ki, onu yanında 

mümkün olduğu kadar :fazla alıkoya

bilmek için her fedakllrlığı yapmağd 

hazırdı. 

Rehberleri karıştırdı, sağa sola tele
fon etti, her tarafa baş vurdu ve niha
yet bir ahbap vasıtasile, Simona ehem
miyetsiz bir filmde, çok ehemmiyetsiz 
bir figüranlık buldu. Bu vakia büyük 

' 

di. Fakat ne de olsa buna bir başlangıç .ı.: Orgu ma en Ş e"' 
nazanıe bakmak kabildi. Tayyarelerle korta- meğe hazırlanıyor nı·n nu··fuS ı·şterl 

Sımon bO§ zamanlarında stUdyonun rılacak 
Morıul bakır madeni fabrikasııldaki k 

her ta:-afına girip çiktı, nihayet bir gün Londra, 16 (Hususi) - Kutuplar- binaların inşaat ve tamiratına başlan- Çabuk bilirilece 
ivan Noe adındaki rejisörle karıılaıtı. da buzlar Uıerlnde tehlikeli bir vazi- .• d • b" . An.kn"' 16 (Telefo~,-) - m...1raUd' 
Fena halde kızardı, pııırdı. Sonra ya- mıştır. 938 yılı ıçın e bu ınşaat ıtıri- -...., u.ıa. ,..._ . .-1o 

yoto giren Rus ~llmi Papanın ve ar- lecektir. Fabrika monta1·1 dahi iki sene ""'vkolunan askA-<•~ ve mili'-" m.enw·-
vaş yavaş kendisini toplayarak, onun """' ~' ıu 

kadaşlnrını kurtarmak ilzere gönde- kerisinde tamamlanınr!ll olacaktır. Bor,._ 'ann ve bunların yetim ve dull~ 
suallerine gayet gilzel cevaplar verdi. ;s ;s :ır ' • de 

rilen Taymir buzkıranı heyetin bu- kada,,i ilk mekteplerde bulunan fakir aylık bag~lanırken nüf" us d-:-1erın 
İvan Noe bu küçük genç k.ızın sarı saç- ,.., ıw~ ·ııJıi 

lunduğu yere yirmi mil kadar yak- socukiara verilmek üzere defter ve ka- gu"rlUk ""kıiıemelerJ, muameJeJerı 
lanna ve kocaman berrak gözlerine ade F k b 1 ll' ~ ,., 

!aşmıştır. n at, uzlarm çok ka ın lem gibi ders levazımı bugünlerde Borr uza.yarak zaruret ve sefaletlerine IJlcıı, 
ta hayran kaldı. Onun arzularını öğren :s 

olması buzkıranın ilerlemesine mani kada elektrik tesisatı irin 1stanbula dan ver"lmemesı· "~mın· o,unacaJrlı!'· 
'di ve ona bir ~~resini vererek şöyle de- :ır • ""-" ~ • 

oluyor. Günde 300 metre kadar yel gelmiş olan kaymakam Fahreddin Bacı- ~ 1 ti .ı.ft..ıı. di: Bu adrese gidin. Bu benim bir ;s Bunun için, da.biliye vekı..ıe "°'" -
alabllen buzkıran, bu suretle tında- el tarafından şahsen tedarik edilerek . · JJlıl' 

dostumdur. Sizi çalıştıracak. Fakat fından bu gibi maaş sahiplerin1Il 
da yetişemeyeceği için Papanin he- mahalline gönderilmiştir. · h~ 

d.kkat edin ve güzelliğinizi batka şek- yetini, geminin Uzerlnde bulunan iki amelelerinin çabuk bitirilıne.51 edil' 
le sok,mamağa çalışın.. Bu tip cidden sunda al!kada.rlara. şunlar tebliğ 
Ç
ok güzel .. ,, tayyare no kurtarmağa karar verll- Deli Petro ıniştir: 

miştfr. 61 Filhakika, adresi verilmiş olan bu DUn saat 15 de tayyareci Vlasov Me§hur bugünkü Rua muharrirlerinden Nüfusa taallflklarmdan doğunlı 
aı:itı:n "mimik,, ve ''ifade,, dersleri ve- uçmuş ve buz mıntalrnsı Uzerinde u- Aleksey Tolstoycn Deli Petro ismile lUm, evlenme, bo§8J1Ill8. vak'alarI ~ 
riyordu. Küçük Siman on ay müddetle zun mUddot dolaşmııısa da sisten Pa- yazdığı roman Sovyet Rcsyada filme halli nüfus daireleri tarafından ~ 
bu dersleri büyük bir zevkle takip etti. pantn 'kampını görememiştir. alınmıştır. Sosyalist Sovyet cumburi - ken işler yapıldıktan sonra bu kiIJllf' 
Bu aralık yine küçük bir filmde, küçük. yetler birliği lstanbul baş konsolosluğu lerin nüfus l"iitüklerine de ayni ~ 
bir rol aldr. Sonra bunu diğer iki film- Et ucuzluyor bu filmi önümüzldeki cumartesi günil yrtların valat geçirilmeden ifasJ 
deki ehemmiyetsiz roller takip etti. Si- akgamı Beyoğlundaki konsolosluk bi - maq bağlama işinde herhangi bir ta' 
mon bu aralık Mişel Morgan ismini al- (2inci Sayfadan devam) nasındı:ı göst recektir; bu münasebetle raftan isten.ilen kayrt 6rneklerinin: 
mıştı. lacaktır. Hazır kıyma veya kemik- konsolosluk binoomda bir danslı çay mamcn yazılarak nUfus mUdllr 

Madam Vitta admdaki revü artisti lerl çıkarılmış et bulundurmak ya- da tertip edılmiştir. memurlarının mühürleriyle a.dl~ 
onu bir gün "Gribuy,, filminin rolleri- saktır. olrunaklr bir eekı1de okunması ~ 
ni tevzi etmekle meşgul bulunan reji- Başka yerde keslllp temizlenmiş Futbol Hakem edilmelidir .. 
sör MZırsel Aşarla Mark Allegreye tak- olmak ve ayrı bir dolap içinde bu-
dim etti. Bu filmin rolleri için birço~ ıunduruımak şartile kasap dfikkft.n- kursları 
namzetler vardı. Herkese olduğu gibi, larmda kllmez hayyanları da satıln-

Eminönil Halkevine bağlı bulunan 
gayri federe klüplcr arasında. fudbol 
hakem kurslarına. bu haftadan itiba
ren başlannu§tır. Kurslara. kırk kl§i 
devam etmektedir. Kurslardan mezun 
olanlar, Halkevine merbut fudbol 
müsabakalarında hakemlik yapacak
lardır. 

Simona da küçük bir tecrübe yaptın!- bilir. Dilkkdnlar her gUn yıkana -
dı. cak, tezgdh ve kUtilkler kıyma. ma -

- kabında size mektup yazarız 1. klnelerf, sodalı ve sabunlu sularla 
Dediler ve genç kzz ümit içinde eve fırçalanarak temizlenecektir. 

löndü. Kimbilir? Belki ona da küçük Bozulmuş, bozulmaya yilztutmuş 
bir r~l verirleı!di. etlerin satılması veyn dUkka.nlnrda 

Simon bekledi ve bir sabah büyük bulundurulması ynsaktır. 

annesi onu yatağından kaldıraraık: Kasap dükkAnlnrmda çalışanlar 

- Çabuk 'Jsalk kızım, dedi, seni gör- uzun ve temiz blr gömlek gfyecek-
Fennt do§umun çoöalma

sındakl ehemmlyeU 
meğe gelmişler! ler ve dükkAnın her tarafını temiz-

Gelen ziyaretçi Marsel Aşarın bir 
asistanıydı ve genç kıza "Gribuy,, un 
baş rolü için rejisörün kendisini inti
hap ettiğini söylüyordu. 

"Gribuy,, un ba§ rolü! •• Henüz cid
di bir rol almamıı olan, hele yatı on 
yediyi geçmiyen bir genç kız için, bun 
dan ldaha parlak bir muvaf f akiyet ta
hayyül edilemezdi. 

Artık sevincine payan yoktu, 
M!~cl bu filmi çcviraı ve ümidin fev

kinde .bir muvaffaldyet kazanldı. Mar
sel Arşar, ıböyJece, en küçük bir §Öhre
ti cfadli olmayan bu kıza ı..·r filmin baJ 
rolünü vermek cesaretinde bulunmak
ta ne büyilk bir isabet gösterdiğini ia
bat etti ve bununla hakh olarak avun
du. 

Bu ilk film o kidar parlak bir mu
vaffakiyet kazandı, ki Amerika stüdyo
ları, birdenbire parlayan bu §ayanı hay 
ret genç yıldıza te~lifler yağdınnağa 

ba§ladılar. F&kat genç kız beklemeği 

tercih etti. Bir müddet 11onra da, Şarl 
Buayeyle beraber ''Orage,, (Eora) fil-

lik içinde bulunduracaklardır. 
Pazar yerlerinde kasaplık eden -

ler, lçl iyice çinko kaplı ve dı. ı ynğ

lıboynlr tel kafes kullanacaklar ve 
artıklarla sUprilnlü1crl koymak için 
de ağzı kapalı mndent bir kutu bu-
lunduracaklardır. Bunların da. ka
sap dUklt~nlarının etlere ait hUkUm-

Bu ak§am saat 17,30 da Eminönü 
Halkevi merkez salonunda umuma Dr. 
Ahmet Asım Onur tarafından (Fenni 
doğumun nüfus çoğalmasındaki ehem
miyeti) mevzulu bir konferans vcrile
ce~tir, 

ıerıno uymaları mecburtdtr. Tramvay arabaları 
Seyyar kaeapltk ve eeyyar Ba~atnt Tramvay şirketi eski arabalardan 

Batmak yasaktır. on taneslnl yeni blr ~kle koym\l§t\L 

mini çevirdi. \ Şirket yeniden sekii: arabayı yeni hale 
Bunda gös«:ridiği muvaffakiyet, 0 • koymu§tur. Yakında. tadilata. 'ba§la. • 

nun cidden emsalsiz bir sanatkar oldu- nacaktır. 
~--------~~~-

ğ unu teyit etti. Amerikan stüdyoları lstanbııl Asliye Mahl:emesl 6 ncı Hukuk 
daha büyük ve teshir edici tel:)iflcr Dairesinden: 
yaptılar. Fakat genç yıldız bunlan da Ayşe tnrnfından Bursn Altıparmnk ma-

hallesi No. 9 / 2 de iken hnlen lknmetg!ıhı 
reddelderek üçüncü filmini de sevirmc belli olmayan Hacı Hasan oğlu Yn~ar oley-
ğe başladı. hine nçılon boşanma davasında: Mildden-

Mütehass::slar, bu filmden sonra, aleyhin iknmetgôhının mechullyetine bi-
Ameriknnın, şimdiye kadar görülme- nnen dnvn orzuhnlinln on gün zarfında 
miş tek,lifler yapacağını iddia ediyor; c·cvop '"erilmck üzere on beş gün müddetle! 

H:ıncn tclıliRlne kar:ır ı-erilmiş ve bu nr. 
fokat gayet zeki bir kız olan Mişel Mor ı zulı:ılinln sureti de mahkeme divanhanesi. 
ganm, bu teklifleri bu defa da rcddede ne talik edilmiş olduğu t<"?bli~ yerine gec-
ceğ ini ileri sürüyorlar. mek üzere ilfın olunur. (24639) 

iktısad vekili Ank8" 
raya dUndll 

Manisa, 16 (Hususi) - Dün~ 
mize gelen tktısat Vekili B. Şakir ;J 
sebir hUkfunet konağını ve tilmell"' 
rargahmı ziyaret ettikten sonra. ti 
ret odasmm tertip ettiği çay ziyaf~ 
de bulunmuştur. Ziyafet ~ 
tüccarlanmı:zla muhtelif mevzul.St , 
zerinde hasbihalde bulunmuş, nıUtl' • 
kiben partinin verdiği ziyafette bllf>' 
lunmak üzere halkevine gitmiştir· 
yaf et geç vakta. kadar devam etıDfl 
tir. 

B. Kesebir, bu sa.bali yeni lia~ 
neyi, enstitü ve yeni parti bu; _"'4 
gezdikten sonra saat doku7.da JUl' 

raya. hareket etmiştir. 

Parti GenyUn 
kurulunda ., 

Ama.:ra, 16 (Telefonla) - euıııJl 
rlyet Halk Partisi Gcnyönkurul ~ 
ları on üç tane idi. Bu bürolar ~ 
sekize indirilmiştir. Bu arada, b1P'" 
krm vazüelcr birleştirilmiştir. ıfi 

B. Nafi Atuf Kansu hariç olmal' ,t' 
7.ere, eski idare heyeti azal"n bilf'Oı 
da vazife almamışlardır. ~ 

----~~----~~--
MUTEFERRlK 

Liman işlerinde çah••"' 
lara bina 

Liman işletme direktörlüğünd~. ~ 
lışan bütiin işçilerin bir bina ~çift et 
toplanmalan için ı:ılicin muhteıü,1. 
terinde yapılan tetkikler aona erııııt~ 

zancderek atabildiğine söylenmege, ag;r sözler sarf eteme- rali oClana git, sıcak bir liinyo yap aiiilen, rah-aiça uyu ki, 
yarınki provaya dipdiri ve keyfin yerinde olarak gelesin 1 
Haydi. gecen hayrolsun se'li .!ilim. Gecen bı.yrolsun .. 

Halicin muhtelif yerleriıtie ya~ 
sondajlar neticesinde en münaai~ 
rin kalafat yeri olu'duğu anla§ı1 tııl' 
Bur~ büyilk bir "lşçi yurdu,, k\1 ~· 
ması için yakında inşaata ba§lanll 

ğe ba§ladı. 
- Pekala, Mensfild Kent ne yaptı? 

- Hiç .• Olduğu yerde, uzun beyaz ellerile sarı§ın saç 
larmı okşayıp ve o alaycı gülilmseyişile sırıtıp durdu .• Kob 
rovski, onun yooına gelmişti. Fakat Kent hiç aldırmyordu 
Bu hal karşısında Kobrovski haykırarak: "Sen zaten be
nim karım Mirabelin arkasından koşuyorsun,, dedi. Bu
nun üzerine Mensfild Kent zivanadan çı~rak: ''Sen çe
neni tut pis herif 1,, diye Rus orkestra şefinin yüzüne bz,. 
ğırmaz mr? .. Sonra sahneden çıkıp gitti. Mister Març, 
Mensfild Kenti tekrar geri getirinceye kadar akla karayı 
seçti. Nihayet bir saat sonra tekrar provaya bnşlayabi?dik. 

Coni Doğla:;, §İmdi kaşlarını çatmı§tı· Düşünceye 
varmış olduğu belli idi. Tiyatroda, geJişi güzel herhangi 
hadiseden BAŞKA bi:: şeyin cereyan ettiği anlaşılıyordu. 
Bu cereyan edenler, An Deyli için olduğu kadar, Coni 
Doğlas için de mühimdi. Zira , Cani Doğlas, provası yapıl 
makta ve yann halka gösterilecek olan revünün rck.lam 
i§lerini üzerine almrştı. Revüyü yazan, Coni Doğlasın ar

kadaşr Terans Mar; idi. 
Taksi otomobili, An Deylinin oturduğu otelin kapı

sında durdu. Coni şoföre beklemesini söyliyerek kızla b!r 
likte otelin holüne girdi. Neşesini bozmaksızın ona dedi 
ki: 

- Bu işi biraz kurcalamak lazım geliyor. Notaların 
yakılması, elektriklerin sönmesi muzıka değneğinin kml
mooı .. Bütün bunlar, Mensfild Kentin veya onun arkada~ 
lannın yapabileceği muzipliklerdir. Ben giklip Teran' 
Març ve Les Hanson ile bir görüşeyim. ikisi de aklı ba· 
§tnda adamlardır. Herhalde onların da bu mesele etrafın
da bir dUşUndlı~eri var. Fr.ıkat sen şimdi her ıcyi unuta-

• 

Coni eğilip, sevgilisinin parmaklanrun ucunu öpt~ 

ve ayrıldı. 

II 

Cont Dogtas bfr sigara ateşliyerelC tekrar ofomobile 
atladı. Yeniden Nevyorkun kalabalık caddesine doğru iler 
lemeğe başlr.dı. Coni, Nevyorka on sene evvel ilk geldiği 
zamanı düşündü. Bıyıklan henüz terlemiş bir gençti. Bü
yük bir roman yazmakmerakına kapılmıştı. Fakat sonra, 
işi rekliimclığa do1gnüştii En iyi reklam müesseselerin • 

den birini idare ettiği cihetle, bütün tiyatrove einema mu
hiti, onu tanıyordu. Coni, bu sıraıda Terans Març isimli 
arkadaşile geçiridiği günleri de hatırladı. Març, Coni ile 
aynı yaştaydı. Yeyel üniversitesinden, çıkar çıkmaz der
hal tiyatro hayatına atılmı§, muhc:ırrir ve rejisör olmuştu. 
Son on sene içinde birçok revüler hazırlamış; sahneye 
koymuştu. Bu revülerin rek1ammı, Coni idare ediyordu, 
Nihayet günün birinde Amerikada mali buhran baş gös

terince; Terans Marçin revülerinin muvı:ifak olmasına 

paraca yatldım edenler bu müzaherette bulunamaz vazi
yete düştüler. Mn·ç birço'k revüler ldaha oynatmak iste
diyse de, işleri eskisi kadar iyi gitmedi. Son ümid;, ~imdi 
sahneye koymak üzere olduğu , "Karnaval,, isimli revüde 
idi. Büt ün elindekileri buna harcıyordu. Avrupa merkez
lerinl:len birinde çalışmakta olan meşhur orkestra §efi 
kambur Kobrovskiyi getirtmi§ti. Kobrovskinin, - yine Av
rupada pek ş()hret kazanmış olan - karısı revü artisti Mi
rabeli de beraber celbetmişti. Mirabel "Karnaval,. revU 

tır. " 
• ,.,..ttıt" 

Bu iş üzerinde artık filıyata gı;y-ıt'' 
için yann liman işletme di.rektö~l 
ufi Manyas V:iJli Muhiddin 'Ost 
ile görüşecektir. 

BU 5ENE KURBAN F AZıfi 
KESILDI . 

til ııefl' 
Kurban bayramı münasebe e tef 

len kurban derileri hava kuruınun• 
lim ediimiştir. ~ 

Yapılan istatistiklere nazaran bı1 ~ 
geçen yıllara nazaran daha faıl• 

ban kesilmiştir.. . t"' 
Gelen derilenn sayısı ı O bındeJl 

la dır. 

HAVA KURUMU BALOStJ -'~ 
~ bUY"'" 

Hava kurumunun hazırladı1;ı fi' 
balo gelece'Js cun.artesi akşaını peri 
tas ı:.a!onların!da verilecektir. bitSollı 

Balonun güzel olması için 
sürprizler hazırlanmıştır:. 

TURK KUŞUNA RAGBE.'f. 

ARTIYOR rti4tJ" 
Türkkuşuna son günlerde ~· 

:fevkalade artmıştır. Yeniden g 1f 
üzere müracaat eden 132 gcnçtell J' 

• in ., 
si kabul edı1miı, diğerler~n:_-.=..,..d 

_yetlerinin ineelenmeiine ~ ı 



Hikaye 
(? inci sahi/adan devam) 

lJrae odunlar, araba uçuruma dUş -
tneden evvel karların Uzerlne d~kil· 
lecek, atlar ve insanlar kurtulacak -
tı. nu koca a~a.ç kUtUklerlnin, onu 
.<la. Uçuruma beraber sUrUklenıesi lh
tlınaJı do vardı. Fakat o yalnız kil· 
~ıiğU dUşUnüyordu. Kıymetli atları· 
llın da unuttu, hep kllçüğUne bir şey 
olmasın , diye, düşünüyordu. Kendisi· 
nı de hlc düşünınlyor, ne olursa ol-
un, Ynlnız oğlu kurtulsun. 

. Adam zincire dayandı. Fakat zln
cırı"r lizcrlndekl donmuş karı çöze
ıne:rordu. Donmuş elleri artık bu 
d ınlrılf'ıı dUğUmU ncamayordu. 

Atabnnm nrl<n. tekerlekleri, utu-
1,umun kennsındaki taşlara ~arpryor 
<ııı. işte bu anda Yullus Lorenz son 
1••ıvw~ttyl e , zlndrin dUb'ilmünU çöz • 
dU. Fnknt dayanacak hiç bir yer bu
l:ırnadı. Olduğu yere yıkıldı. Yu,·ar
lanan nğnçlardan artık kaçamıyor, 
'.\alnız ~Utı::üno kuYetll blrdarbc yedi 
&ini hissediyorclu. Ondım sonra bir 

"Y hi<.:sctınPdl. Etrcı frnı karanlık 
b, smış•r . 

Arka tekerlekler ucurumun kena
rında. bulunuyordu; o zaman atlar 
arabanın hafiflediğini hlssetmişler
uı. öııım korkusu gecırcn hayvanlar 
~on ku"·etıcriyle nrabayr yukarıya 
o~ru CCkmlşlorcll. Amand Lorenz, :u geçlrcll~I IJüyUk tehlikede, atları 

kaha iyi idare etmek için diz~lnlcrl 
Olunun etrafına srlncn bağlamıştı. 

A.tıar uçuruma dUşso ldl. o dn onlar. 
la horabe>r yuvarlanacaktı. Atlar, a- 1 

taba \ "O fn~anlaı· nncnk yUı metre i
leriflt> dnrnhll<Jll"r. 

h Aına:ıd I..orenz Uç ay sonra, karlı 
lr akşam, ormandaki yorucu bir 

;alışmadan sonra, sıcak bir ıhlamur 
!:IYordu. Ormandaki diğer arkadaş. 
~arıyıe, böyle ilk defa olarak bera
er oturuyordu. Birisi ona: "Köyde

klJer bu vakayr gayet tnbU görUyor
lar." dedi. 

Çünkü babası Lorenz dikkatli dav-

ransn ldl, bug{ln sağ kalacaktı. Böy
le söylemek fcnp ediyordu, cünkU A-

111and dUştüğU yeisten bir tUrlU 
kurtulamıyordu. 

Fakat bunu takip eden kelimeler, 
oduncuları hayret !cinde bırakmıştı. 
Bu nlq:amdnn sonra kimse, Lorenz 

babanın öltimUnde kendisinin kaba
hatli olduğunu söyleyemez. Çünkü 
Amand J,,oren7. arkadaşlarına şunla
rı anlattı: 

''Babamın, ölümüne kendi rızasl
le glttl~lııl, ycılnız ben bf1Jr1m. O 

hayatım, beni kurtarmak için feda 

etnılşt!. Beni kurtarmak için! Çiln
kil benim atlara bağlı olduğumu bl· 
Uyordu. Anlıyor musunuz. lşte bu 

kadar. 1stedl~lm yalnız şudur: Ba
bamın aleyhinde H\f söylenilmesini 

lstem~m ,.e tahammül edemem. Ba
ham, arabanın biltUn yUkUnU, bent 

ve atları kurtarmak için, kendi Uze

rlne almıştı. Onun son bakışta, böyle 
dilşilndUğUne kanaat getirdim . . tşte 

böylece öldU gitti! Klmblllr, biz onu 

ne zaman takip edeceğiz! l\leşgul ol

duğum ız pğaclarla ayni akıbeti pay 

ediyoruz. Z tten onlardan hiç farklı 
değlliı Jd . " 

ÜZEiR GARiH 
SABIK DEVLh."'T DEMtRYOLLARI 

DIŞTABIBI 
Diş muayenehaneainde sabahtan 

öğleye 2 den 8 e kadar kabul eder. 
Beyoğlu İstiklal caddesi Tokatlıyan 
sırasında. Kapısı Mektep sokak 

1 Hamdi Bey han birinci kat. ı 
Tel: 21721 

KlJRVNa abone olu
nuz ve abone ediniz 

""--~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~ 

mı iyet Umum Müdürlüğünden: 
Emniy Jt Umum l.'ıfüdlirlil~nce kadro milnhallerlne polis stajyeri ka.

iııt vrı k&bul edileceğinden, aşağıda ynzılr vesıf ve şartları haiz olan ta
l>lcrJn bulundukları en yakın vlUıye to pullu bir istida He mUracaat etme

lcrı lAzımdır. 

ŞarUar 
a A - Türk olmak, B - Fili askerlik hizmetini yapmış bulunmak, C -
ı: Yac;ından yukarı olmamak, D - Boy, 1 metre 64 santimetreden kısa bu-

nrnnı'lak, E - örnekleri \'il1i.yet Emııiyct :Müdür Ye ttmtrliklerinde mev
C:ı.1t "edikli eı·baş ve diğer askeri okullnra girecek talebenin bedeni kabil!
l'NJ • . 
h rı hakkındaki hUkUmlero uygun derecede sağlam bulunmak, F - Sar-

110~1Uk Y<>ya kumarhnzlılt gibi kötü hallerle tanmmnmış olmn.)c, G - Süf-
1"1 • 

ı · er(}13 bulunmamış olmnk. II - Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ce
nsh·ı tn • e Hya namus ve haysiyeti bozan bir suçla malıldimiyetl bulunma-

nıalt, l - Ecnebi loz ,.e kadınla evli olmamak veyahut yaşar bulunma
alc 

Vasdlar 
~\il J - 1,,lse veya muadlli okul mezunları ile orta okul mezunları, tık o
Old lll~zunu olup da erbaşhktan ayrılmış olanlnr, orta tahsilini bitirmemiş 
tn lıl;u halde yabancı dil bilen ilk okul mezunları, imtihan edilmeksizin 
"rcıh 

lilt an kabul edilirler. K - Yabancı dil bilmeyen ilk okul mezı:nları ile 
lltı tahsilini hltlrmcmlş olanlar vllAyctlerdc polis intihap cncUmenleri ö-

llde "Y oı azılı . SözlU" imtihana tAbl tutulurlar, bu fmtıhanlnrda muvaffak 
ıa:;lar nrnsında: orduda moWrlU vasıtalarla fen, muhabere \'e atlı kısım
l(lr"ı"' ~alışmış olanlar, bckftr bulunanlar. san'al Ye meslek erbabı olanlar 

h otunuı·lnr. (856) 

lstanbul 'felefon MildUrUlğiloden: 
teı ){ ·~Iubammen bedeli !.130 ııra tutan ı 000 adet porselen makara, 300 adet 
adet t>şe ' C 1000 nclet 4 No. lı dirsek Ie,880 lira bedelli 60 adet 10 luk, 40 
ceku 15 11 k kablo te,·zı kutusu acık eksiltme suretlylo ayrı ayrı ihale edile
lUıt r . Eksiltme 25 - 2 - 938 tarihine müsadlf cuma gUnU saat 15 te MüdUr
laca~erıtcz bin o sın da toplanacak Alım Satım Komisyonu huzurunda yapı-

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
vaziyeti 

PASiF 
101211938 

a-Jmot. 
Ufaklık. 

... .::::.:~. F 27.70UM.5•ı 
• • 20.943.074.-.. . . 

DalLUllMI Malıablr&w ı '" ı 1.153.:r.19.50 -----465.686.28 l'Qrlıt l1n&ı • • ' . . . .. " ------ı 
D&rtotekJ mllllablrler ı 

A.Jtuı ..n Jdlocraı 6 482 90!1 
A.Jtma talıYiU kabf.I .. rtı.t 
dCIYialcr. 

Dıtw dCl't'h:/ez n tıorçlu 

llltrtng tıe.k1yeler1 , , , • 

Oadnc talarillut ı 
')enıbte edlle.n nralo aaktıye 
llar~ılıgı. 

0.118.729.56 

4.S<US.25 

26.247.756.07 

1::>8.748.~'J.-

l Lira 

Serma~. • • • • • 

(h tfşat akı;:.es!: '.:;Ü , lr 
4 n.S01.I08 .10 Acil ve tevltallde.. • • • , 

B'usu.s1 • • • • .j fl,"),080.28 

i
l re<ıaYWdekt BanlmoUu: 

Deruhte edileli • rrakJ ııaku,e 
Ka.ııuııUD 6 f'C 8 lııd ~ 
lerlııe toY!lkan hazlııı t&ratm. 

dAıı nld tediyat. 
s:;.H70.Hi'j0.88 De 

nıbte edilen enaıc G&kU,... 
~ bakiyes!, • • • • 

Kal'§llıtı tamameıı aıtm olarak 
UAvcten tcdavUle vazec1Den 

ı 
2.105.172.40 
4.516.007.70 

158.748.568.-

14.372.277.-

144.876.286.-

lD.000.000.-

Lir• 

15.000.000.-

-
KaııwıUD t " 1ı l.ı:ıd maıs. 
ddertae tntfkau flu1nt ta,. 
t'mdaa Hkl tedlyat. 14.372.277.-

Ree:ıkont mUkabW Uhe&4a ı.ct. 
yazed. 13.000.000.- ı 76.876.286.-

Seaedat elttıtaaıı 
Badae bonolan. 
Ttcart eenetter 

• • • . . . ' . 
llCeham .-e l'abrila& cözclaaı: 
{Den:ılıtı edtıea H"ra)Q Hk. 

' l tsyenfıı ta,..ıh~ tlllalll ... 

ft•lı"11At 1Ubaı1 lnymetlı 

-J Serbe9t e11bam "' t&hTtılt 
& 't'llalıl&r ı 

AJtm "e &vb Uzer:bıe 
rabyfJtıt nzertnı 

l 44 .S7H.286.- TUrk LJ.raaı Mevduata 

mm '.l'nübUdatu 
3.000.000.-

3.1.912.187.40 38.012. J 87.40 

38.835.676.02 
5.203.127.61 44 .038.808.G~ 

65.0SS.-
8.407.327.22 

8.4 73.310.2~ 

4.500.000.-
14 .643.827.0D 

640.582.11 D.06 

Altına tahvUJ kabfJ d0v1zlcr 2.203.57 
Dtğer dövizler n alac&kb oo 445 lD- ..,,. 

20.442.902.02 - . ~ . o.u. 
kllrtnı: bakiyeleri • • • • , ______ 1 t00.0~1.153.21 

Muht.dU ı ı ı 1 1 j 

2 Mılrt 193lı tarihinden itibaren: Iskonto haddi yllzde ıs L2 - Altın QzerlM an.zil yOzde ' LI 

' 

/ 

Nafıa VekA • • 

-
ıı.tır p 

tfvzı k · orselen makara, tel köşe ve f No. dirseğin ilk teminatı 69.75 ve 
1 Daırc Utuıarırıın ilk teminatı 66 ltra dır. Şartnnmolerl ııer gUn Levazım Aşağıda cetvelde parti ve miktarları yazılı ce m'an 1264 55 adet normal karın trave rs avans verilmek nzere 

l'l'ıllraı:nızdo görUleblllr. İsteklilerin m ezkür gün ve saatte ilk temlnatıarlle tediye maddesi tadil edilmiş olan şartn amesi dahilinde yeniden 3 partide 28 - 2 - 9 38 pazartesi günü saat 1 5 ten 
............_ ('antları. (HO) itibaren nyrı ayrı eksiltmesi yapılmak Uzere kapah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1. ----= Ekslltmo Ankaradn Yek1Uet Malzeme Eksiltme Komisyonunda yapılncnktır. H or partiye ait eksiltme şart-
~~~~~~~~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nnn1csi ve teferrilah cetvelde hlzalannda yazılı bede l mukabilinde Ankarnda VekAlet Malzeınc MUdil~ü~n--= * wwu• e• '"ı" len nlınabtllr. Isteklllerln her parti lcin ayrı ayn tanzim edecekleri teklif mektuplarını cetYelde hizalarmda 

n kara Ca d d es l
an de ı;österllen muvakkat teminat ,.o tnllmntnamcs inc göre VeldUetten alınmış malzeme müteahhitliği vesikası ilo 

ll!Jirllktc 28 Şubat 938 pazartesi gUnU s ant l4 e kadar Ankarada Vektllet Malzeme l\1UdUrlUğUne vermeler! JAzım
dır. 

•ıralı k d u•• k kaA n Partiler miktarı Muhammen Muvakkat Şartname 
Normal travers bedel teminat bedeli 

Lira Kr. 

d~akıt Yurdunun altında (ölen Fransız kıtapçısırun) yeri 'le q;kadaki 
~?lan kiralıktır. · 

ıı. t ·lcştirihnek suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi· 
~'"VP.!ılerin V:ıkit vurdu ;dar" me:nuruna müracaatleri. 

l 

il 

nı 

61 !'101 2166 53.50 12082.68 10.83 

9 289 27867.00 2090.03 1 .30 

55 !!65 ı 75190.05 10009.50 8 .76 

Bu eke!ltmeyo husust orman sahipleri de glrC'billrlrr. (363) (782) 

Bolu vlU\yetf Düzce kazası Gtrişkuzu 
ormanından. 

Bolu vllAyetl DUzce Kazasınöakı Ko
kurdan ormanından. 
Bolu vllllyetl Akçakoca knzasındaki 

Orhnndağı ormanından. 
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elektrik lambası 

En çok ş·orer 

yüksek 

elektrik plllerl 

En çok dayanır va daha 

fazla '''k varır. 

DDnyanın an lyOerl olan 

'BDU'Rl.A Bi'AA'DE'Rl.'E~ 
l s.:r .A N B U L ARK.Aft.A 1 Z M lR 

HAZIMSIZLIK 
Hayattn zevkinden insanı mahrum eder 

PERTEV Karbonat komprimeleri 

1 
Çok temiz bi • Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müfkülit 

aöz önünde tutularak yapılmııtır. 

Jt'.lUtE -- HER ECZANEDE SATILIR. ••--ı•----ııı 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
5 . nci keşide 11 Mart 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 l_.iradır. 
Bundan ba~a : 15.:JOO. 12.000, 10.000 lıralık ıkramiyelerle (20.000 ve 10.000) 

liralık iki adet mükfifat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin e den bu piyankoya iştirak ediniz . 

B 1 O C E Le.. Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş cild 
için yeni ve kıymetli bir cevher 

28 gUn zarfında yaşlı kadınları 
daha genç gösterir. 

Cildinizin genç, terütaze ve pembe kalması için onu 
besleyiniz. Artık buruşukluk1ar kalmadı : 

25 ya§mdan sonra; 
cildiniz, kıymetli 

Biocelini kaybet· 
meğe ba§lar. Eğer 

hemen beslenip ih • 
ya edilmezse bu • 
ruıup solar ve ih • 
tiyar)ar. 

50 ya§Jarında mil -
yonlarca kadın!arın 

karakterleri genç o • 
labilir. Fakat, i.'ıti • 
yarlamıı gibi gö -
ründükleri cihetle 
erkeklerin yüzünde 
hiç bir itibarları yok -
tur. son zamanlar -
da büyük bir filim, 

B i o c e 1 bu yeni 
cild unsurunda cil -

diniz:inkinin ayni -
dir. Adeta beşere

nizin lazımı gayri 
müfariktir. Cildi -
nizi açlıktan öldür -
meyiniz. Onu Bi • 
ocel iJe beslevmiz 
ve yaılandığınız 

7.Jlft)ftnlarda bile 
cildinizin daima 
taze ve cazip ;ö -
rünmesiıü temin 
ediniz. 

BiOCEL 
tesirini gösterdi 

Tecrübe edebiliriz.. 
Biocel'.i. zengin bir cilde · 

malik dan 50 yqlarında 

bir kadrn 30 ve 30 ya§la • 
rmda bir kadın 24 ra•ın • 
da görünebilir. Genç kız. 

hır da hiç bir vakit görc
miyecekleri şayanı hayret 
bir tene malik olurlar. 

:Viyarıa Tıp Fakültesinin profesö -
ril ~aralmdan ke§!edilen bu yeni 
clld unsurunda. kemali itina ile 

rengindeki '( ya!srz )" Tolialoa 

intihap edilmiş ıenç hayvan -
tarda gizlenmiş cild hüceyratı 

merkezinden istihsal edilmiş saf 
Biocel vardır. Bu cevher, pembe 

rengin.deki TOK.ALON kreminde 
cildinizi beslemek ve gençle~tir -
mek isin mat10p nisbet daire -
sinde mevcuttur. Geceleri yat -

tnazdan evvel· kullanmız. Beyaz 

kremini sai:>ahJan kullanınız. 

Terkibinde .. Beyaz Oksijen,, bu· 

lunduğundan bir kaç gün zarfm • 

da birbirinden daha beyaz ilç ]e

vin ili-erine cildinizi pyanı 1.ay

ret bir surette beyazlatır. Siz de 

hemen bu iki kremi kullanm;ığa 

başuyımz. Memnuniyetoohş ne-

ticesinden son derece 
kalacal.."Sınız. 

memııun 

Biocel'li TOKALON Kremini 
kullanınız ve her sabah 
daha genç görününüz 

.. . ... . ). .~ . \' .. 11·.·. '·.. -

Binlerce Tokalon mü:.tcrisindeıı müessesemize mektup 
>·azanların mii§ahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli 
delillerdir. 

( Tof,alon Kreminiz.den bihakkuı istifade eıtirh. 
Yüzümdeki çirkin kabarcıklar :ail oldu •..• ) 

Z. B. H. O. Fatsa 
( Tokalon Kreminin benim cildimin ncscine çok 

uygwı geldiğini itiraf ctmc)i bir vazi.f e bilirim • 
Cildim C!mcr olduğu lıal.de Tokalon siirdükıcn Jonra 
bcya:lanmakıa ve ufalt kabarcıklar ıamamiyle :ail 
olm<1ktadır. ) 

B. Şehir 1. B. M. Efi. Tü. Konya 
Mektupların asllları dosyalarımızda sakhdır. 
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..JJ a Ea @1 A ~ D IHI H Meccani muayene i~ İi Diş Doktora 
ECZAHAHESI =ı·: Pcrıcmbe günıert eaat 2 den r; e kadar i~ li 11:D ll)eyt tJOÇBt 

Her nevi reçeteler, Sıhhi levazımat Ortaköy Taşba!amak Palangada 25 H İi ~t~ _ •• .. Yalnız CUMARTESİ Gu dar'' 
ve ıtrıyat. •• numarada Doktor Mümtaz Gürsoy :: :; nl ,.,, •• •• !* YALOVADA. sai. gü er . ~ 

Beyoğlu İstiklal caddesi No. 419 ii fakirleri parasız muayene eder. !i :: da~ ~ .. ı 
.......... -===ıı:ma::a:::: • • • .. .. günı..;:k tramvay durağın tAıl!" 

Yerli Mallar Pazarı k.:rşısmda .......... ·-·· :: h · d b tal rınJ -
Sahl'bı' •. ASIM US -- :.·:· ayene anes:n e as a 

Pazar dö Bebe sırasında -'3 

11, .ı•!ll•• Neşriyat müdürü Refik A. Seve.ngil Ü::;;~;::::-.ı:u::::m::s::::::::::::-
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Eserleri ölmez Türk sanatkarı 

Tanburi Cemılin çok sevil n ve çok aranaJ1 
PLAK LA R ı satışa çıkanlmıştır. Bütün P LAK satıcılarından arayınız. 


