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1 
YIL: 2t-3 

Sayı: 7221-111tt f.S'r ANBUL - Ankara CaddesJ 
Posta kutusu: 46 (1sta'lbul) 41 ,. , m :t'elgra.f adresi: Kurun~ . tsfan~uJ 

Telef. 21413 (Yazı) 24:{7() (/rlnN') 

liavemlzle beraber 

ugün 24 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 para 

--~ ......... ____________ ...,,... __ _. __ , __________________________________ ..... ____________ ..... ____ ........ __________________ ...,. __________ ._. ________ ._.... 

Almanyanın asıl maksadı ı 
Çekoslovakyayı mı almak 
Bunun için Avusturya toprakların
dan geçmek müsaadesini istiyor 

Garb devletıer-1 yeniden endişede 
Parla 18 (Hususi) - "Jour" (Jur} 

gazetesi AYusturya ht\diselerlndcn 
bahsederken diyor ki: 
Dolaşan şayinlara göre. Almımya, 

A.vustur)·:ı~·a bir ne"Vi lstlklAl terke· 
decektir. Fakat buna mukabil. muh
tcrnel Alıntın t~lüplerlnln Pra.ğ hü
kfıı:ncu tar:ıfındnn reddedilmesi tak
dirinde Çekoslo\ nkyaya hücum et
llıek tırsatı ole geccrse. A vustun·a
:rını Alman nskorlerlni kendi ar~zt
l!lnden serbestce geçirmesini ileri 
9Urnıektcdir. 

9ek meselesi bugün çok daha bü• '::k btr şiddetle ortaya tıkmış bu
l ntnaktadır. Bu mesele Garp dev
,.etı ne yeni endişeler vermekte
qir. 

Almanyan1" e.!ki Viyana elçisi 
fon Papen (&ağrUı), Avıl8turya 

B~'M>e'l..'i.li Şu.şnigle beraber. 

Avusturya ile 
Almanya 
arasında 

Gümrük 
ve para 
Birleştiriliyor 

Berlin, 18 (A.A.) - Israr ile dönen 
şayialara göre, önümüzdeki günler 
t.arfmd& Avusturya hakkında birinci 

V• . derecede mühim bazı tedbirler al~ 

rlnln ıyanaya elçı caktır. Bu tedbirler, üç büyük sahada 
yarışı ıecem edecektir. 

.... ~lllt'rik:u'la biri Fonl, öteki Gene- Şa ht OİU yor Ekonom1k sahada, iki memleket a· 

omobil kral-

.~ }lotors ~lı'lcctinln sahibi olmak rasmdaki gümrükler tedricen kaldı-::el't, rn rı olnn Ud otomobil kralı· · Pa.ris, 18 (Husus!) - övr guetesi rılarak birkaç zaman aonra gi1mıiik 
~•kes blllr; ba otomobil kralları h&ber veriyor: bakımından bir kili teşkil eden blr A· 

· ~ ~~arılarda blrlblrlerlyle 7enl Viyana btıytlk elçlllftne clolrtor '9'11&tur1& • Alm&nya arulal 1l1lcude 
~ ~· tıırışa tutuştular. Fakat bu J&l'lf Schacht (Şaht) getirilecektir. &ıkf getirilecektir. lki memleket J~ m.Dt

• '•ıla sUr'ati olan, rahut muayyen Alman iktısat nazınnm vazifesi, mUın- terek bir para lhdaama kadar, iki mem 
iri t ı b zı k k leket paraları arasında sabit öir nis-

csn <'Y en az en n r• a.ra kün olduğu kadar kısa bir zaman içfn-
1~ l nhut kıılltc bakımından füıtün bet tesis olunacaktIT. Büyük nafia it-
:.r~ıa beraber en ucuz bir fiyat iıe de Almanya ile Avusturya. arasındaki leri programı, ezcUmle Otostradlar in

• ;,.,..!ll'Jk olunııbJlcn bir otomobil tipi ekonomik mUnuebetleri tesis etmek- §MU, Avusturyaya da teŞ"Mil oluna -
.)· tteğll, zirnl istihsal salıa!llmda tir. (Sonu: Sa. 6 Sil. U 
ı"\ .... ~kıldp hıuırlamnk içindir. ----------------------------

• '1tı:!~ıııı Ncrrork dnırında hlnlerte Ca gw a 1og"-'1 unda bu·· y u·· k 
4 r ık nrn:d sntm almı~. bnradıt 
d llıel'lkalrJarm "Say-Deım-Saybln" 
ecı11cı t 

)' er bir nı.wl be7az !asol7e7l b • d 
b etıştırıneklc nıc~ıtnl<lilr. Ford'nn 1 r ev ya n 1 S: teşebbüsünden mnksııdı şudur: 
~ ~llcnn, yahut Soya <lf'ailcn bıı 
iti il Sulün zlrnatJ senede ancak 56 

~ilJc tahşınaya ihtiyaç gösterir. 
~ e!'fka<ıa iktısa<ll buhran olduğu 
~ Of.otnohll fabrlkalıırı da senenin 
tlle!'fglinUndo çah~amayor. HattA fş
••ıc 11 'tnUlıJm bir kı.!lnum açıkta bt· 
:ı;.0 ltıak nıccburJyctJ hasıl oluror. 

Evi pansiyon haİinde tutan kadın 
çıldırdı 

rclun t 
l~l' nbrikaJıırmda çalışan i., çl· 
)' ... scınenın höyJo 56 gününde faıııul· 

" l'ett hırı ştlrmck için ç.nlr!litırıln<'ak o-
... J • 

oto sc J;Ol'lyo knlnn günlerde de , 
~kını l>blJ fnbrfkn?nrmıla • fşlcycblle- r • 

el'cltr n 
llı:tı · u surctlo Aml"rlkMlald 

Sadi b h tı1' 1 ll rnn Forduıı fnhriJmlıırı· 
Şsizlik t h e~ı.."1 e llk<'si getlrmf~ olmıya-
1!'. 

)fade 
"~ı hlkJ Po:-d hfn](lrcc bckt:ırhk 
~l1r,.,1~Ictel~ekttr, acahn hu arazi li- ı 
ıı•h hu~<Jny ) cfü;tlnni!ll olınn-.1 ""'!' .,.. 

• doğı• ., ' -'"' 
tı1c.ı,. u olmaz mı gibi htıtll'n bir 1 
t111..,. =:•chnır. Hunun scbcl>i clt" şn· 
1'eh~ı Ya denilen fn,.nlyc ~mat bir 

fır n 
ııı.rı" .

1 
• nndnıı b;r!nd 'lN·c•ı n I<' 

ita., ~de boya için kullanılan ı·aıı. ,.,. 
' ~·Or(J • "' " ' 

•~ırı h un otoınohlllcrinl boynmak 
1 11 )'ft ~~ ih . 

1) l\l'ak ,n Uynç \nrdır. Fazın 
11\rı .. 1 Soya fnsull·esinln elfü:tiki o-"'Ynt ' . . 
.._it flltıhtı ınn'dnl'for ile ıt:1kı,hrıla-
IJl'le C:etı ~ur knhnhktn tahtnlar ha-
la l"ilrhn· 1 il h11 tn.tıt ır. lıı el;\ nftan ynpı· 
lanııc1 alnr J\(J<'fn Çl'Jik A"ihl dn-
tl ı olur 

'-'<lı tQh '" ge:ıc otomohill('rfn 
'-tını., ~ nl·!';arnı :rcrint" kullanı-..__. • T • 
~ aq~ığu ahtadan zl~·ade harit· 
~oto n nlltuzuıın ınanJ olduı:•u 
h 'llloı:ııı"ııı -'8tu., k noı~tAsmann tntltll· 

11".Ylhr. 

ASIM US 
(~n.u: ın: 6 ıü 5) 

Ymwc ~ V6 t"T4U'Gfl 7'dtt1.. "f~.....-r 
(Yuuı 1 11el aa,-f ada) 

~kil B. Celdl 'Bayar eooeli.!I giln Türkkuşunun Ankamda1ci aa1uılan
'" gezmif ve tetkikıatta bıılunmUf tur. Bu resimde Ba.§vekilimiz tet

kikıatı unaaında V6 Hava cılarımı.ı arasında görülüyor .•• 

Halkevlerinin 6ncı yıldönümü 

Yarın 42 halkevi daha aç;liVOi 
&< 

Bu suretle 209 evde Türk iyenin 
Kültür bayramı kutlanacak 

19 Şubatı takip eden gün, Türkiyede 
Halkevleri bayramıdır. O gün açılan 
halkevleri her ta.rafta ayni saatte yıl
dönUmlerinl kutlarlar. Anka.n. Hal -
kevlerinde yapılan törende Parti adı
na Genel Başkan vekili ve Genel Sek
reter bir nutukla bu bayramı ve yeni 
halkevlet'ini açar. 

Bu yılda 42 yeni Halkevi daha a.çı
lacaktır. Onun için bUtün Halkevleri 
radyolarlyle Genel sekreterin bugUn 
söyleyeceği açılış nutkunu dinlemeye 
hazırlanmıştır. Ankara Halkeviıün sa
lonlarında biltün H:ı.lkevlerinin çalıı
malannı gösteren resimler, kitaplar, 

(811nu Sn. 6 Sii. ,1) 

Mısırda Nahas Paşa : 
lehinde tezahürat · 

iskenderiyede 'üç saat sür.en bir ·çar
pışma oldu, kırk kişi yaralandı 

Başvekil 1, 
ve hariciye vekili 
bugUn sehrım · zde 
Ankara, 18 (Telefonla) - BaşYe

kll B. CelAl Bayar, retakatlndP. Ha
riciye Vektltmlı B. RUştU Aras oldu- ı 

ğu halde, bu akşam saat 9,30 da ls
tanbula hl\rcket etmiştir. 

••• 
Bu sabah şehrimize gelmiş olacak 

Daşvekllimtz B. Cel~l Bayar ve Ha
riciye Vektllmlz Dr. ArM, birkaç 
gUn eonra Tekrar Ankaraya döne

ceklerdir. 
Tll\lkan Antantı konsey lctımaı ya

i>ıldığı sıra.lardl\ kendileri Ankarada 

bulunl\cakJudır. 

"ı':!'kf MrsTl' naşl9CJd1t 

Nahas PL5a 
lskenderiye, l 8 (A.A.) - Reuter 

ajansı bildiriyor: 
Yeşil gömleklllerfn uc saat kadar 

süren bir toplantıları ehemmiyetli 
kaYgalara sebep olmuş ve 40 kişi 

(Sonu Sa 6 Sü 5) 

Et, şehrin her tarafında aynı fi
yat.la satı lacak 

K asapla ran halkı aldatmaması iç in 
esash tedbirler all nıyor 
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Bulgaristanda 
200 Türk hırıstiyan aştırıldıu 

Şimdiye kadar Tlirkten Bulgar, 
Bulgaristan müslümanııidan hristiyan 
olduğu görülmemiş bir şeydi. Y c:llnız 
Balkan harbinin devam ettiği günler
de Pomak müslüman esirlerden b:r las 
mı, büyük dini ve milli merasim yapı
larak kılıç ve k~atura zoru ile Bulgar 
laştırılmak istenmişlerdi O vakit, Po
mak esirlerden yüzlercesinin isimleri 
değ"ştiri1di, genç olanlLırı Bulgar kız
larile evlendirildi ve zanneıdildi ki kırk 
yıllık Kaniden Yani yapılabit:r. 
Meşum Baikan harbi nihayete erdi~ 

ten bir iki yıl sonra zorla Bulgarlaltı· 
rılan Pomaklardan bir tek, kişi bile Bul 
garistrınmda kalmamıştı. Bunlar fırsa: 
bulur bulmaz Bulgaristanı terkeder~~ 
ana vatan hudutları içine girmişlerdi. 

Balkan faciasının 25 inci yıldönümü 
münasebetile bugünlerde Bulgarlar 
kışlalarda, mekteplerde, kiliselerde ve 
caddelerde şımankça bazı ihtifaller 
yapıyorl~. Bir takını köhne generaller 
(Mir) (Zarya) ve (Utro) gazetelerin· 
de Balkan harbine ait habralarını ne!i-

~ 

rederlerken muhteşem zaferlerden ta-
h<>kkuk edem.iyen, fakat tahakkuk etti
rilmesi behemehal icap eden milli ~de
allerden bahsediyorlar. 

Bulgarların yüksek milli ideali ne
Cllr?. Bulgar generali Nikola Nedefı 
Mir gazetesinde neşretmekte olduğ.ı 

;(Bulayır, ŞMköy) başlıklı makale &il
.Uesiıide Bulgarların milli idealini, 
ıenç Bulgar nesline Adalar denizi sa
lılli olarak gösteriyor. Bu köhne Bul
ıara göre, Şarköy ve Bulayırda dövü
terek olan Bulgar ruhtan genç Bulgar 
nesline hitap ederek: "Aklınızı başını· 
aa toplayın. Hedefiniz muayyendir. :Ve 
siz bizim haçsu mezarlanınızı gelip 
Jrurtarmalısınız,, demektedir. 

Bütün Bulgar gazeteleri ile birlikte 
Balkan harbine ait (menkıbalan) an· 
latmağ'.) çalışan ve Bulgar idealine mer 
aiyeler tertip cıden (Svetlina) adlı ve 
Dupniçada çıkilrılan bir gazete de ay
nen şu tözleri söylemektedir: 

"Trakyalılann çelik göğilslerini par 
çalamak istiyen düşmanın emeli ezil· 
di. Ve o:ı hikfiyelerde olduğu gibi, O· 

nun bozgun askerleri delice ka~mağa 
başladılar. Onlar, Asya ile Balkan ya· 
nm adasının methali olan ve Osmanlı 
impar:ı~orluğunun parlayıp sönldüğil 

yere doğru kaçtılar .. 
.. ::::::::::::=::ıı:::::ı:r.ı= H ! w:.:... '= 

Günleıin peşinden:l 
Mihverlerdeki ti 

igv r·lik ;~ 
:: 

Son A-vustıır"l)a vaziyeti Berlin • :: 
Roma mihverinin dümdüz bir mih- 5~ 
ver değil, iğribüğrü bir mihver ii 
olduğunu gösterdi. Almanya AVU8- H 
turya ile resmen değilse de AVU8- :5 
turyanın Nazi partisi iU1 birlC§ti. ili 
Birkaç ~ı evvel bundan çok ehem- ! 

. t . l u mıye sız an.J us ilıtimalleri 1.."arşı- :: 
aında BrC7ıcr geçidine asker yığan n 
ltalyan Ba§'Vckili Mııssolini bıı de- ~E 
fa hiç ses çıkarmadı: Çilnkil Al- ii 

l.i manyaya dayanarak 111.giltere 'Ve si 
1ı Fransa il6 çatt§mış olduğundan bu 5! 
:! defa arka tarafa fazla yaslanacak !a 
H olursa galiba sırtllsta dü§mekten g 
ı: korktu! :: 

Gün doğarken, mor renkteki güneş 
şuaları mtidafilerin yüzünü okşamaya 
başladığı vakit, onların dudaklarırıda 

zaferlerin gülümseyişi görülüyordu. 
Uzı:.ktan gelen sesler kanlı boğu2un 
nihayete erdiğini bild 'riyortlu. 

Orada .. ebede kadar yeşil olan o de. 
niz kıyılarında, kahramanların haçgı:: 
mezarlan kaldL Onlann ruhlan or<.d1r 
da ebede kadar dolaşacak ve mavi d~
nizin taşlarına çarpan ay ışıkl()."ile, 

oralardan geçen yolculara Bulgar ırkt
nın tahakkuk ettirilemiyen idealllerir.i 
fısıldayacaklardır.,, 

Yirmi gün oluyor ki Bulgar gazete
leri bu türliı mersiyelerle 25 yıl önceki 
(kahramanlıkları) yana yakıla genç 
Bulgar nesline anlatıyorlar. Bunların 

mtıksatları, olan bir hakikati tekrarla
mak iseı hakları vardır. Fakat, Bulgar 
gazetelerinde Türk ordusuna (Palçiş

ta) kelimesini kullanmaktan çekinmi
yen gazetelerin "Türk • Bulgar dost
luğuna yakışmc:ıyacak surette çığırtgan 
lık edeceklerini habrlatmak çok yerin
de olur. 

Sonra.. Bulgar gazetelerini son gün
lerde çok meşgul eden bir mesele daha 
vardır, bir an önce yazıldığı halde, bi
zim dudak bükerek ehemmiyet vermek 
istemediğimiz bu mesele, meğerse .• 
çok ehemmiyetli bir şcymiı.. Çünkü, 
eski Londra ıefiri ve Bulgar Hariciye 
nazırl21nnldan Gospodin Mihail Mau
rof bile, 7 ıubat tarihli (Mir) gazete· 
ıinde bu hususta bir yazı yazdı" 

Eski Bulgar nazın bu yazısında bi
.ze ıunlan anlatıyor: 

"Geçenlerde Bulgarların yortu gün
lerinde (Vraca) §chrlnde yaşayan 200 
müslilman (kıpb) hristiyan dinini ka
bul etmişler ve bu münasebetle vaftiz 
merasimi yapılmış, bu hadise, bütün 
Bulgarlar tarafından hakiki bir sevinç 
ve §Ctarct ile laqılanmı§tır. 

Aylarca hazırlık yapılmış ve milslU
manlar hiç kimsenin tazyikı altında }o

madan kendi !dinlerini değiştirmiJler
clir. M.ih&il 'Maearofa &öre Bulgar ki· 
lisesi tazyikten daima içtinap etmiş.tir 
ve bilhassa Vracadiki kilisenin başın
da bulunan papas çok münevver ve 
taleranı bir zatbr. 

Başkalannın akidelerine hürmetkar
dır. Ve bu 200 müslümanın hristiyan
lığı kabul edilişinde hiçbir vechile ceb
re yer verilmesine müsaade etmemiş
tir. 

Her şeylden evvel şur~sını tebarüz 
ettirmek isteriz ki ( Vraca) (Ferdi
nand), ve (Berkofça) kasabalarındaki 

bütün kıptiler bir araya getirilse 200 
kişi çıkmaz. Oralarda sıkışıp kalan 
Türkler rnilli benlikleri sağlam insan
lardır. (Berkofça) da oldukça zengin 
vakıf emlak vardır. 5, 10 hane Türkün 
elinden bu emlak alınarak Bulgarlaştı· 
rılmak için yıllc:ırdanberi yapılan hileli 
mücadeleler bütün Bulgaristan:da ma
lftmdur. 

Vraca Türklerinin bir mektepleri 
vardır. Türkler çocuklarım bu mekte

be gönderirler ve aralarında iane su
retile topladıkları paralarla ' Türkçe 
öğreten bir muallimi yaşatırlardı. 

(Turan) klübü Türk gençlerinin 
kültürel ihtiyaçlarına cevap veriyordu. 
Fakat son seneler içinde, Bulgaristan
da yap:nak betbahtlığına maruz bir 

milyon Türkün ktiltUr işlerine vurulan 
darbe neticesinde Vraca kasabasındaki 

Cağa/oğlunda 
büyük bir ev 

yandı 
Evi ıınnsiyon haline 
sokan kadın çıldırdı 

Dün sabah saat on buçukta Cağa • 
loğlunda eski himayei etfal cemiyeti 
sokağında eski kıtaatı fenniye amiri 
Hasan Nafiz paşanın hemşiresi Bayan 
Sadiyeye ait büyük evden yangın çık
ffil§, üç katlı bina tamamen yanmış
tır. 

Kısmen ahşap olan bu evi Fatma is
minde bir kadın tutmaktadır. Fatma 
burasını pansiyon halinde işletmekte
dir. Öğle yemeği hazırlığı yapmakta 
olan kiracılar birden ikinci kattan et
rafa alev ve dumanlar çıktığını gÖr -
müşler, kendilerini hemen sokağa at
mışlardır. Mahalle bekçisi yangını ha
ber almıı;ı, itfaiyeye haber verıniş, bi
raz sonra İstanbul grupu yangın ye -
rine yetişmiştir. Bu sırada binanın or
ta katı tamamen tutuşmuş bulunu -
yordu. İtfaiye C. H. Partisi vilayet 
merkezindeki sarnıç ile belediye sar
nıcından ve terkos musluklarından su 
almış fakat binayı tamamen yanmak
tan kurtaramamıştır. 

Sokağın ve binaların sıkışık olması 
yüzünden itfaiye yangının başka evle
re sirayet etmemesi için çok çalışmış
tır. Evde oturan aileler hiç bir eşya 
kurtaramamı§lardır. Pansiyon sahibi 
Fatma alevler karşısında akli muvaze.. 
nesini kaybetmiş, evvela ağlamaya 

başlamış, sonra gülmüş, nihayet sokak 
ortasında oynamıştır. Kendisinin bü
yük bir heyecana kapılarak aklını boz.. 
duğu anlaşılmış zabıta memurları ta
rafından karakola götürülerek tabibi 
adlt tarafmilan muayene edilmiştir. 

Ev sigortalıdır. Yangının mangal 
yakılırken kömürler üzerine dök\ilen 
gazların parlaması yüzünden çıktığı 
anlaşılmıştır. 

Turan klübü de kapatıldı. Vracadaki 
muallim izzet azledildi ve Türklerden 
bir kısmı çocuklarını Bulgf4' mektebi
ne g<Sndermek mecburiyeti karştsında 
bırakıldı .• Vracada lırlstlyan olacak 
kitnse yoktur. Arilaştlclığına 'göre, Bul-

garlar Belaslatina köyünde yaşayan 

birkaç yüz hane Pomak müslümanlar
dan bir kısmım zorlayıp kiliseye götür 
müş olacaklardır. 

Bulgaristanın en büyük bir köyü 
olup 1000 h:meden fazla insan yaşayan 
bu köydeki Pomaklar, Türklüklerini 
unutmamak için vaktile güzel bir mek
tep inşa etmişler ve kendi keselerin
den verdikleri paralarla Vidinli Hüse
yin Çeşmecioğlu isminde bir genci 
muallim tayin etmişlerdi. 

Fakat .. Türklerin kültürleşmesine, 

milli benliklerini muhafaza etmelerine 
düşman olan Bulg<>r idarecileri binbir 
türlü müşkülat çıkararak emsali misil
ıµ bu köydeki Türk mektebini de ka
patmışlardır. 

Öyle anlaşılıyor ki, Vraca sancağına 
tabi bu köydeki Pomak kardeşlerimiz
den b<lıılannın adları değiştirilmiştir. 
Ve eski Bulgar Hariciye nazırı Miha
il Macarof ile birlikte diğer Bulgar ga
zeteleri işte bu (muzafferiyet) den do
layı sürur duym~ktadırlar. 

Bu sürur, medeniyetleri ağuşunda 
besliyen kültür mrımıza indirilmek is
tenen ne acı, fakat ne kadar boş bir 
gayrettir değil mi?. 

Mahmut Necmeddin Delionnan 

Şehir Meclisinde 
Belediye hududu haricinden ancak 

beş kilo et getirilebilecek 
Mevcut otobüslerde tadiU\t yapılmıyacak 
dükkan önlerinde gezinerek bağırmak ve 
hoparlör p Akla müşteri çağırmak yasak 
Şehır meclisi dün saat on ~ört bu- ııara.'lat bulunmadığını söyle'di. Netice-

çukta birinci reis velÇli bay Necip de bu madde encümene iade edildi. 
Serdengeçtinin başkanlığında toplan- Celseye fasıla verildi. ikinci celse 
dı. ikinci reis vekili bay Tevfik Türenin 

Geçen celsenin zabtı okunup kabul başkanlığında oldu. 
olun!duktta sonra reis, belediye zabıta- Ruznamedeki birkaç madl:ie okun· 
sı talimatnamesini hazırlayan, arkadaş du. Belediye talimatnamesinin müza· 
ların işleri olduğundan talim:ıtname - keresine geçilecekti. Ekseriyet kzıltna· 
n :n ruznamedeki diğer maddelerden dığından salı günü toplanmak üzere 
evvel müzakeresini teklif etti. Bu tek- içtimaa nhayet verildi. 
lif kabul olundu. 

Geçen celsede otobüslerin haiz ola
cakları fenni §artlar hakkındaki mad
deler okunurken belediye makine mü
dürü bay Nüsret otobüs ebatlarının 

şehrin sokakltırına göre uydurulaca
ğııu, mevcut otobüsler:n de kesilip bi
çilerek aym şartı muayyen bir müddet 
sonra haiz olmaları icap edeceğini söy
lemişti. 

Ot<?büslerin ebadı etrafında geçen 
müzakereler sonunda bu madde ile bu· 
nunla alakt.tdar olan diğer maddeler 
belediye zabıtası talimatnames;ni hazır 
!ayan encümene iade edilmişti • 

Reis belediye fen heyeti müdürü 
bay Hüseyinin bu mesele hakkında 

makam namına izahat vereceğini söy· 
ld:li. . 

Bay Hüsnü dedi ki: 
- istanbuldaki mevcut otobüsler 

bütün dünyanın bildiği şekrnde bir oto
büs değildir. Bunlar kamyondz.ın boz -
madlt', Mevcut otobüslerin ebadııu 
değiştirmiyeceğiz. Biz ilerde getirtile
cek olan otobüsler için ahkam koyma
ya mecburuz. Çünkü fabrikaların mu
ayyen standardı vardır. 

Bunlara uyarak cbdd koyulması 11-
zımdır. Bu otobüslerden hangi ebad
da olanlarını tercih etmek için tetki
Jca:t yapurıyoruz.. Bu itibarla otobU91e

re ait olan kısımlann müzakeresinin 
tehiri doğru olur. 

Bu izahat üzerine reis makam namı 
na yapılan bu te~lifi reye koydu. ka
bul cd;ldi. Sonra gıda maddeleri satan 
yerlerin tah~ olacakları hükümler okun 
d!!. Dükkan önerirıl:ie gezinmek, bağır
mak, içerden bir takım sözlerle müşte· 
ri davet etmek hı:ı!tkındaki madde 
okunduktan &onra azadan • essam bay 
Cem hoparlör ve plakla da davetin 
menedilmesini teklif etti, kabul olun

du. 
K··aplık hayvanlar htı:;kınıdaki mad 

deler okundu. Buna göre şehir içinde 
kasaplık hayvanlar ancak mezbahada 
kesilebilecektir. Belediye müdürü ti
caret kasd'le et &lıp getirmek yasaktır. 
Ancak zati ihtiyaç için getirilecek et
ler mezbahaya scvkolunup mezbaha 
resmi alınmayacaktır. Bunun haricin
de yakalanocak etler mezb:ıhay sevk
olunup resme tabi tutulacaklardır. 

Ressam bay Cem ''zati ihtiyaç., tabi
rinin pek şümullil olduğunu, azami bir 
had konmtısını teklif etti. Görüşmeler 
sonunda halkın belcldiye hududu hari
cinden azami beş kilo et getirebilece
ğine karar verildi, 

Bay Hamdi Rasim okunan bir mad
deye göre evlerde kurban dahi kesile
miyeceğini, bu hususta madde de bir 

Et Fiatları 
Et fiyatlarını kontrol edecek koıni.I 

yonun ayırdığı encümen dün parti 
merkezinde çalışmasına k)evam etınit· 
tir. Komisyon bugün toplanacaktır. 

Komisyon fiyat tahvillerini daiın.& 

:t:lıip edeceği gibi etin ka~ kurU§Cl &a· 

tılacağını da tesbit cdece~tir • 

Et şehrin her tarafında aynı fiyatla 
satılacaktır. Bundan başka şehrin ba· 
zı semtlerinde şimdiden et fiyatlannıtı 
yükseldiği 6Öylenmektedir. Bu husu .. 
ta da tetikikler yapılmaktaldır • 

Diğer taraftan mezbahada tatbik edi· 
lecek yeni tarife de dün Şehir moc:lisiıı 
de tasdik edilm:ştir. Yeni et tarüeai 
28 martttıll itibaren tatbik olunacaktır• 
Bu tarüc iktısat ve mülkiye encümenle 
rinde tetkiki sırasınlda bazı tadiller gör 
müştür. Yeni tarifeyi aynen dercedi· 
yoruz: 

1 - Mezbaha resmi 1 mart 93Ş ~ 
rihinlden itibc:ıren kasaplık her ne • 
hc:ıyvanın ayakta yapılacak ta 
göstereceği tam 6tklet üzerinden 

1 bnşına yilz para olarak tahsil edec•dl 
tir. 

Z - İstihsal mmtakalarmdaıı me,. 
buh olarak gHnderucn hayv- tanrı 
mezbaha resmi ldlo başına ibct .ıruruı· -tur, 

3 - Herhangi bir sebeple sako:ıtlandık 
lanndan dolayı ayakta durmayan ve 
bu itibarla baskül ile tartılmalanna 

imkan bulunmayan hayvanların et sık· 
leti üzerine kilo başına beş kuruş met· 

4 - Mezbahada kesilen ecnebi malı 
domuzlardan et sikleti üzerinden kil~ 
da 8 kuruş yerli malı domuzların et 
sikleti üzerinden kiloda 6 kuruş met• 

· baha resmi alınır. 
baha resmi a!ınır. 

5 - Alelilmum et tartılanndan ha• 
sıl olacak küsurat y:ırım kilo olduğ11 
takdirde aynen ödenecektir. Yanm 'ki
lodan fazla küsuratı vahide iblağ olu
nacak ve kü~urat haddi y<mm kilodatl 
aıağı dtiştüğü takdirde bu had hesaba 
konmay:ıcaktır • 

KURUN 

Aylık 

S nylık 
6 ayhk 
Yıllık 

ABOl\'E TARlFESt 

Memleket Memleke\ 
içinde 

95 
260 
475 
900 

dışıııdo. 

155 Krto 
425 • 
820 • 

1600 .. 

Tarifesinden fl:ılk:ın Birliği için a)·d• 
otuz kuruş üü~ülilr. Postn birliğir.c gir• 
mcycn yerlere ayda yetmiş beşer ı.uruf 
zammedilir. 

H Almnya ile ltalya a7'a8ında 00- n 
H ::iyet böyle olduğu gibi Almanya- ii 
:: nın de Japonya il6 anlaşmasında ii 
i§ 9Clt~n noktalar vardır. M eselô ge- Si 
ji çen gUn Japon parlamentosunda g 
İi şöyl6 bir hadise olmtl§tur: Bir Ja- Ei 
!i pon meb?!81ı Hariciye Nazırı Hiro- g 
i! ta';Jm. sordu: :: 

Ça raz B.ellme Bulmacası Abona kaydını blldireh mektup '"e tel• 
srnf ücretini, abone p:ırnsının posta \"e" 

ya b:ınkn ile yoll:ım:ı ücretini idare keli• 
dl üzerine alır •• .. ;,- .. 

iİ - Almanlar niçhı Mlô M ançuku- :.· :.= ------------------------------------------------------------:: ;: Yl' tasdik ctmcdflert H ii Hirota sıkıldı ve şu oevabı verdi. Ea 1 2 S 4 5 6 7 8 9 1 o 11 
·.==:;· - B i tler tasclik etmek niyetin- i~ t :1 j ı :l_l_l _ l_I 1 i-

dedir. Fakat m.emlcl~etin el.ah ili ;,ı- :: 2 _ l_ I l _ l _ l _ 1 _ 1 ı 11 

.

:.:_!. valini ~imdi büylc bir tasdik mııa-H 3 I .1 I I l_l_l_l_l_I _. 

:.

===.=.·==.· meselesine miisait görmcyor!,, i~ 4 - 1 - 1 1- 1 I I 1- - -
HalbuT.:i Japonya ile müttefik o- ~i 5 -

1 
ı'~1-1 -1 - 1 :

1
-

1
- l-1 

lan Almanyamn bıı devlete karşı :: - ,-
1

_1_ - , I -1- 1- I 
= . .i. miisait olmayan vaziyeti yalnız ~i 6 

-_,_-l_~l-1' sı 
1
_ 11 _ 1_ 1 _" 

1
_ 

:: M.ançııkuyıı tı.LSdiT; etmemc7.:ten :: 7 
h _ _ ı _ ır.. 

.
si. ibaret değildir. Japonyanm harp H s _ı_ı _ ı _ ı ı _ ı ı 
:: ettiği Çin ordularında muallim ola- :: 91 1 1 1 1 1 ~ 1 m 
.. rak bulunan zabitler hep Al1nan or- lE ı t O ·ı-ı 1 - ı -ı L LJt:__L ii ausuıuian gcimi.Jtır. Ve Çinlüer bıdL t1 j ı ı-ırı-r=·ı 
.. zabitlerin hizmetlerinden büyük U -
5İ memnuniyctl 'l.~ı. t ~.t a· , :: YUKARIDAN AŞAGI: :: c v.uıse mcr. c ır.. ·ı= • . . • 
• HA.SAN KUMÇAYI .ı - Gazetemızdekı bır romanın ıs-

'~l••1111111•••••1111ımımi:;::am1!ı mı, 2 - Fransızca yol, uykuda göril-

\'eni bulımıcamız lür, istasyon. 3 - Baba sıtmanın 'id
detlisi, 4 - Yapmak, b'r soru edatr1 

5 - Futbo~da olur, bir ilah, bX<mca 
t:şini görürstin, 6 - Bir göz rengi, an
ne. 7 - Uzaklık, duadan tonra söy:e
nir. 8 - Fakat, dünya, kısa, zaman. 
9 - Ince, et ş'.şkinliği. l O - Us tün~ 
yazılır, b'.r emir. 11 - Kinci. 

SOLDAN SAGA: 

1 - Bir cins maymun. 2 - İne~ler
den sağılır, onun grıyesi. 3 - Familya, 
gilzcl sanat 4 - Ziya, bir nota. 5 -
Sayı, bir masal kuşu. 6 - Avutmak· 
tan emir, tok değil, güzel sanat. 7 -
istikbal keşfedilmek isten;r, babanın 

kardeşi. 8 - Kadınların amrınları, u • 

Dünkü bulmacanın halledilmit ıekli 

ı 
2 
3 
4 
5 

zaklık ifade eder. 9 - Acıyan. 10 -
tren yolu, bir nehir ismi. 11 - Seke:
bayramın!:ian evvel gelirı 

Yeniden !J abone y:ız:ın veya 5 sboıı• 
blrılen yazılnnl:ıra, mekteplerle kö>' od• .. 
lnrın:ı ayrıca tenziltıt yapılır. 

TUrkluenfn her postn merke:lnd• 
KlJIWN'n abone yn:rlıf. 

Adres değiştirme ücreti 25 kuruştut• 

-o-

Göı üp düşiindükçe: 
415 sen~ e~vel 

~ tYJ SJ lb1ı lii1 
k ((iti 

Berayı teehhül srlılıal raporu alma ]ılt-
Belcdıye doklorlorına müracaat edece rııa
rln hDvlycllcrlnl tayin ve h•ısla ola csl .. 
rın yerine diğer bir kimsenin muaucrı J:O .. 
ne mani olmak ü:erc bu gibi erkek ~e 11117 ... 
dınlar heyeti ihtl11arl11ele.rce kollar 1•0ttı 
hürlcnuek Belediye doktorlarına • 
idi lcceklcrdlr. 
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Yardımcı direktör muavinlik
leri ihdas ediliyor 

iç~Ültür Batkanlığının işleri çoğa)dığı Hamamcılar cemiyeti feshediliyor 
ııı nıevcut teıkilitın genişletildiğini Dün hamamcılar cemiyeti heyeti 

::elce )'aznuıtık. Bu arada nüfus ve umumiycsi toplanacaktı: yapılamamıı-
te ~n çok olan vilayetlerdeki kültür tır. 

tlcilatı tevsi edilecektir. lstanbulda 
~ llıevcut genel kültür. direktörlüğü
~k olarak iki veya üç yzada yar
~k ı direktör muavinlikleri kurula-

tır. 

Otomatik kıdem 

~~ ?kut öğretmenlerinin kıdem zam 

f ıçın allkadar malçamlar yeni bir 
Ornı"J bıın u bulmuşlardır. Bu formüle göre 

tik ~ sonraki kıdem ıekli otoma
r bıçiınde olacaktır. Her kıdem de-
ec:eaiııd tak e muayyen bir miktar buluna-

R ve bir dereceden diğer dereceye 
le~nıelc: istiyen öğretmenler geçecek
C•~• derecede açık yer olmasını bekli ye 
""\'erdir. 

ÖıeJ olnallarcla öğrebnenler ne kadar 
elen alabilecek 

~ıeı O~ullardaki dera saati üzerinde 
d tan oğretmenlerin alabilecekleri 
e~ nıiktarı tesbit edilmektedir. 

30 rta okullarda öğretmenler haftada 
llate kadar derı verebileceklerdir. 

ICız talebelerin askerlik imtibanlan 
baıladı 

lCıı talebelerin de bu yıldan itiba
~ıı as~erlik dersi yapmağa başladık
~ rı~ı 1azmışuk. tık olarak gerek üni
~:tcde gerekse liselerde askerlik 

<llılarına başlanmıştır. 

~tı, ta!ebclerin fimdiki dersleri na
~ak geçmektedir. ikinci devre 
~ arının bir lmmı da ameli ola
~ lçampa hazırlanmağa başlana-

~ teftitJer-.... ecliy• 
ı.;:: yılı ııc'.'lunun yakınlqmau do
'llJ t terek orta, gerekse ilk okulla
terı .. cftiı i§lerine baş,lanauıtır. Espek
tiJe ~r ber okulun talebe ve idare itlc
tedrjhttndan mc11uJ olmaktadır. Orta 
b:rıa "1t espckterleri de gelecelıj yılın 
da ' •1nıf ve öğretmen variyeti etrafm 
~Parlar vücuda getirmektedirler. 

Itı 4'.t. aiclen öiretmenler döndü 
dağ Yak sporları yapmak Uzere Ulu
l<J~~ tiden öğretmenler kafilesi dün 
re~ tehrim:ze dönmütlerdir. Bu öğ-
1 enlerin d 'kl .. -'- .. U llda ~ ver . en ızc.uata gore -
'lirııı~~ ~yük bir kar fırtınası büküm 
ttıe1t tdir. Soprculann çoğu dön-

ltıecburiyetinde kalmıtlardır. 

lkt. 
~at lııdarf ..... ~ 

b~ fabr~k•tlrlarl bugUn 
Jl. • r lOpian&1 yapıyor 
"lltinı·· \.rad llzdeki ayın 1 s §ine doğru An-

tttltiıc t toplanacak ziraat kongresinde 
~ d edilecek mühim meselelerden 

e Pi" • 
rınç ziraatıdır. 

. Soıı 1ıl 
~~de ~r~ pirinç %iraati mcmleke 
tir. li huy(ik bir inki§af göstcrm:ı-
t• 'lllen b ltı~ ıt . emen birçok yerlerde pi-
lliabettrattı arttığı gibi iat.hWı: do o 
dt Pir~ ar~nııttır. İstanbul ve civarın 
"cJr ~ zıraati yapılmadığı hı.ılde ge
lrıa?tıırıı tın gerekse iıt:.blikin mühim 
t'iııç rtleıı burada olması İstanbulda pi
~tır !eleainin tetkikini lüzumlu kıl-
aı:t._ • ou . 
• ~ bu .. 1ıe memur edilen Ticaret 
lahtalttı l\Uıden itibaren tetkiklere bat 
~ltıt~ r • . ~u nıünasebetle T:carct 
ltiQ İttira~litün pirinç fabrikatörleri • 
' rtluJc le bugün bir toplantı yapıl-

ll'rerdir. 

Cl~~ Caıata meydanı 
~ llıeydanının tanzimine ait ça-
)oı._ Uk \rı-· b"t· il . . D . d.._:11 itietıneam .. u : ır mııtır. cnız 
;'l'liıı lafatıa e dogru uzayan cad-
~ b'tlan. Dznaaına bir müddet aon
~ llbtzrıı C:ktır. Bu asfalt cadde Çi

Cdtcelrti &nınm Yanına kadar ıde-r.. r. 
-elde .. • 

ıı..._ .. ııı te . 
~ ı..._.._ ınızlenmesi, yük arabala 

tflr -t...- bir 
"i etzıı iti tarafa nakli de takar-
lt )o~ .:ı· Galat~ inta olunan ye
l\ ~zu~nunun kartısında yapılma 
t~latıl~ Oto~obil parkının hc
"""tetkik y~ hır ıebcp yüzünden 

edilmesi lüzuml ·· ··1 • u goru -

ikinci defa olarak heyeti umumiye 
davet edildiği halde bamamcıl.aırdan 

tek bir kitinin bile içtimaa gelmemesi 
alikadarlarca iyi telikki edilmemittir. 
Bu ıuretle teşkilitın noksan olduğu 

neticesi çıkarıldığı için fesholurunası 

veya esnaf cemiyetleri tal.Uxwtnameıi
nin ikinci maddesine göre münasebeti 
olan bir cemiyete bağlanması takarrür 
etmiştir. Bu vaziyete göre cemiyet fea
hedilmediği takdirde iş iti~rile en ya
kın görülen otelciler cemiyetine bağ
lanacaktır:. 

Öğrendiğimize göre; hamamcılar 

cemiyeti umumi heyetinin toplanma
masına sebep bilhassa hamamcıların 

hayatile alikalı su işinin heyeti idare
ce halledilememcsidir. 

Kahveciler cemiyeti umumi heyeti 
dün toplanmıJ ve heyeti idaresini ibra 
etmiştir. Bugün de apartıman kapıcıla
rı toplanacaktır. 

Para boraaamcla 

Dün lst;.abul bor&asında muamele • 
ler çok durgun geçmittir. Birinci ter· 
tip Türk borcu tahvilleri 19 dan mua
mele görmüş, ikinci tertip Türk borcu 
tahvilleri üzerine hiçbir muamele kay
dedilmemiştir. Bundan baJka Sivas ve 
Erzurum ve Anadolu demiryolu tah -
villeri üzerine hiç muamele olmamıt. 

arslan çimento tahvilleri 13.25 den sa
tılmııı bir İngiliz lirasına Merkez ban 
kası tarafından 630 kuruı tcsbit edil
miıtir. 

BELEDiYE IŞ~ERI 

Kırılmaz cam ''' tamamen 
nalladladl 

Kınlmu cam meaeleai dünden iti -
haren artık tamamen halledilmittir. 
Plakaları sökülen otobüsçüler cam tüc 
carlanna tripleks eam ısmarladıklarını 
gösteren faturaları altıncı ıube müdür 
lüğüne göstermiılerdir. Bunun üzerine 
kendilerine iki ay mühlet veril.mittir. 
Plakalar bu"ün kendilerine verilece~ 
ve otobüsleri itlcmeye ba§layacaktır. 

Diğer otobilı ve otomobiller hakkın 
da da aynı hükümler tatbik olunacak
tır. 

Çarpışan otomobil 
ve tramvay 

Dün öğleden ıonra saat beJ sulann
da 139 numaralı Ş'.şli - Tünel tramva
yile 713 numaralı hususi otomobil, ts
tiklil caddesinde Holanda sefaret bi
nc:mnın önünde çarpıımış!ar, bu yüz
den tramvay geliı gidişi beş on dakika 
kadar sekteye uğramııtır. 

İki vagonlu olan tramvay, caddenin 
bir tarafından öteki tarafına geçmek 
istiyen otomob'.le tam ortasından çarp
mıı, fakat derhal fren yaptığı için du
rabilmiştir. 

Otomobilin sol kapısı zedelenmiş, 

içcrde oturan biri erkek diğeri kadın 

iki kiti yerlerinden bile lmnıldamamış· 

lar, kendilerine de bir ıey olmamııtır. 

-0-

MUTEFERRIK 

Hap.ahanenln yıkflrllması 
inala ed•ldl 

Hapishmenin yıktırılması işi hal 
edilmi§tir. 

Hapishanedeki mahkumlar, bir iki 
güne kadar Buraa, Kocaeli ve Telf.'.r
dağ hapishanelerine sevkedilecekler • 
dir. 

Hapishane h<>1alır boşalmaz yıkıla

cı.!rtır. 

B. Cemal Hüsnü §ebrimizde 

Ankarada bulunan Belçika elçimiz 
B. Cemal Hüsnü dün sabahki ekspres
le §ehrimize gelerek Tokatl'yan oteline 1 
inmi~tir. Bir mUddet sonra Brüksele 
cidecektir. 

ÇözOlemlyen bir muarnnıa! 

E;r~~ngiz.s~ritt~ o~tada~ kayboİiİi 

Rusyanın Bükreş işgüderi 
Romada mı, değil mi? 

Moskovanın kanaatine göre . 

Butenko Romanyada ve kendisini kaçıranların elin
deair. Gösterilen mektup ya uydurulmuştur, 

ga zorla qazdı ılmıştır 
Moskova 18 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
Romanya maslahatgüzarı B. Popca

ku, dün Hariciye hallç komiseri B. Lit 
vinofun nerdine giderek hük\imcti na
mına tu beyanatta bulunmuıtur: Ro
manya hükumeti, Butenkonun elçilik
ten kendi ihtiyarile ayrılarak yabancı 
memleketlere hareket etmit olduğunu 
tesb:t edilmit telakki etmektedir. 

Bu k,eyfiyct, Butenkonun Romanya 
Hariciye nezaretine Budapetteden 
gönderdiği mektupla da müeyyet bu • 
tunmaktadır .,, 

Bu beyanata cevaben, B. Litvinof, 
B. Popeskudan aşağıdaki beyanatını 1 
Roman_ra. hükOmetine bildirmesini ri· 
ca etmıttir: 

.. Butenkonun mektubunun Roman -
ya Hariciye nezareti tarafından alın
masından evvel, daha ilk dakikalardan 
itibaren Romanya gazeteleri ve fqist 
memleketler matbuatı tarafından Bu
tenkonun kendi ihtiyarile harelı;et et • 
mit olduğu hususunda çıkaınlan ıayia· 
lara inanmıyoruz. 

Butenkonun Romanya Hariciye ne
zaretine yazdıiı mektup sahte detil de 
bizzat Butenku tanfmcl.n yudmıı 

dahi olsa. biz bu dakika,. kadar Bu· 
tenkonun kendisini bçmuılann elinde 
b:ılunduğundan, bulum tehdit ve hat· 
ta ifkence ile bncliıine ba mektaha 

Çinli yıldız 
Anna Mey Vong 

Japonlar tarafın 
dan tevkif edildi 

Çinli film yıldızı Aruı.a May Vo • .,, 
Şanghayda imtiyazlı nuntakalar po -
lısince tevkif olunmuı;ıtur. · Japonlar, 
sanatkArın orada Japonya aleyhinde 
tahrikat faaliyetinde bulunduğunu id
dia etm!ş'crdir. Fakat, bu iddialarına 
delil gösteremediklerinden, artist, tev
kifinden birkaç saat 80nra, tekrar ser
best bırakılmıştır. 

Vaktiyle, bir çama~ırcı kız olarak 
bir Çin çamaşırhanesinde çalı§SD. An
na May Vong, tipik güzelliğiyle göze 
çarpmış ve 1929 senesinde sahnede ilk 
şöhretini edinmiı;tir. Ayni tarihte 
Londrada bir film çevirmiş, en büyük 
muvaffakiyeti de çevirdiği ''San pa
saport,, adlı filmde kazanmıştır. Bir
kaç sene evvel Viyanaya gelmiş, orada 
bir mUddet kalarak sahnede oynamış 
ve takdir uyandırmı§; bir müddet ev
vel de Çine d6nmtlltür. 

Hddi.'le hakkında Romanya i§giUle
rine hükılmetinin ka11.aati>~i söyleyen 

B. LitWıof. 

yudmmı olduiundan ve mektu'bun da 
bilahare caniler tıarafmdan Budapeıte
ye ve oradan da Bükrete ıönclerildi -
iinden fÜphe etmiyoruz. 

Bir İtalyan ga.z~tcainin sözde Buten 
konun bazı beyanatım ve bir makale
ıini neırettiii, hatta Butenkonun Ro
mada bulunduğu ve herhangi bir bey& 
natta bulunmak üzere yabancı memle
ketler gc:ızctecilcr:ni davet eylediği ha
ber veriliyor. Eğer bu doğru ise, yine 
katiyen şüphemiz yoktur lı;i Butenko, 
bu beyanat ile bu makaleleri yazmağa 
mecbur edilmi§, Butenkonun evrakı, 

kcnd.sini kaçıranlar tarafından herhan 
gi bir Beyaz Rusa verilmiş ve bu Be· 
ynz Rus da kendisini Romada Butenku 
olarak tanıtmıştır. Bu Beyaz Rus, bit· 
tabi fatist makamlarının kendisini ele 
vermiyeceğinden emindir. 

Butenku hür bir memlekette kendi· 
sini ıö"ermedaıçe ve kendisini pbaan 
tanıyanların karııaına çıkmadıkça, ken 
diainin. eğer öldürülmemiıae, hili ken 
diaini kaçıranların elinde ve Romanya• 
da b:.alunmwta olduğu hakkındaki ka
naatimizi hiçbir teY değiıtiremez. 

Sovyet hükumeti, bu sebepten ldola
yı, Bükreş elçiliğinin 10 ıubat tarihli 
notasındaki bütün taleplerini tam ola
rak muhafaza etmekte ve bu taleplerin 
tam olarak isafı üzerinde ısrar eyle
mektedir.,. 

B. Litvinof, aynı %amanda hadis 
olan vaziyetin ciddi mahiyeti sebcbilc 

• 

1 
Sovyetler birliğinin Prağ büyük. elçisi 
Aleksandrvs~nin tahkik<:Jtı takip ey
lemek ve lUzqmu takdirinde bu mesele 
etrafında Romanya bükOmeti ile gö
rilşmelerde bulunmak üzere Bükreıe 
g<Sn:lerilmiı olduğundan Romanya hü· 
kOmetini haberdar eylemesini de B. 
Popeskudan rica etmiıtir. 

işaıetler: 

Vülgarizasyon 
Sadri Ertem 

Birkaç tane radyo konferansı dtn
ledlm. Bunlardan biri apandisit hak
kında idi, diğerleri de hayvan 7ettş
tirme, ve teknik işlere dairdi. 

ıcadrolaftmızm in.san zekAsmı bll
gl ile b~lemesl ve fnsanlanm.ızı ta. 
biat karşısında daha mlcehhez blr 
hale ko)'Jllak işini bir vazife telAldd 

etmesi güzel blr terdir. 
Rad70 mlkrofonlyle dlnleficlnin 

kulağı arasında her zaman ayni1ct 
bulmak mümkün deb-ildlr. İşlerin 
kıldan lnce Te lhttsasm kılıçtan kes
kin bir hale geldiği zamanlarda rad· 
yoda konuşan insanla dinleyeni ay
ni sevl7cde, apıl ruhta, a)'lli ldrAk 
sedyesinde farzetmok esasen hnta· 
dır. Bu seTire farklarıdır ki; söyle
yenle dlnle1enln kafalarım, tc1rü• 
Jerlnl blrlblrlerlne söre ayar etme
leri tabddlr. 

Dlnlerenln muayyen bir umumi 
ktilttlr seviyesine sahip olması bir 
şart ise, söyle7enln de kcnclisinl din· 
Jeyicl seviyesine indiren blr thtlsu 
adamı olması iktiza eder. 

Her seviyenin kendine göre bir 
konuşma dili vardır. İhtisas erbabı 
ve Alimler blrlblrl7le Adeta ~fre ile 
konu~r gibi anlahrlar. Cümleler 
bazan bir harfie ifade edilecek k• 
dar ortadan sWnir, ka7bolur. Bazan 
tek bir tabir bir kitaplık tafstlAtm 
serrfnl alır • 

Bn pek hususi mahiyeti olan dilin 
kitle ile alAkası yoktur. Bu bilgiyi. 
bu sihirli dm halka. ktltleye anlat
mak gttntln seviyeli işlerinden biri 
haUnJ almıştır. :Ouna medeni dünya
da Vlllgarlsation iş derler. 

• • * 
Apandlldtten bahseden mtitebu

sıs, rftdyoda Jdmlnle konuşu7ordn? 
Acaba J'Rlnız kendi meslckdaşlarma 
mtlşabadelerlnl mi naklediyordu? 
Yoksa tıb talebesine bir ders mi Te· 

rl7ordn? 

Diğer mUteha.~slar için de ayni 
şefi söylemek mUmkilndtlr. 

BAna, bunlar bir hastanın başı u
cunda hekimlerin blrlblrlerlyle mi· 
bahatıelerlnJ hatırlattı. 

* • * 
Maksadım falan ve fiJAn miltchaa-

ıımıı ,.eya nıUcsseseyl çekiştirmek de
ğildir. Çlinktl mesele bir tledikodn 
mevzımnu canlandırmaktan zJyade 
bir meseleyi ortaya koymaktır. Yani 
çok muhtaç olduğumuz Vttlgaıizaııı

yon nıcseleslni yazı ile hlrllktc kn
Iaklara hitap eden radyoda tatbike 
başlama zamanmm geldiğini hatır

latmak lsteyorom. 

flıttsasa, ilme Te dirayete asla za. 
rar vermeyen Vtllgarlzasyon'un us
ta e1Ierden çıkması şa.rti7le bize me-

. deni cldalde b8)1lk, ama pek bilyttk 
Vezneda.r - Burada ancak la~- ı hizmetleri olacaktır. Kaliteyi muha-

li efya mukabilinde para verilir.. faza eden, Uml ve ihtisası cmkla,. 
Kadın - Kocam .ıtın ~ DnllaT&n zeki bir VllprbuJOD lliın ,.tta.... ır-. .......... 
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SAF HAYAT 

- Bana ''lütfen,, diye hitap etmeni 
istemiyorum. Biz biribirimizle sen • 
ben diye konuşacağız, anladın mı? 
Şimdi söyle bakalım, fakir kızla prens 
masalını biliyor musun sen? 

Paula, biraz, anlamam~ gibi: 
- Hangisi? diye sordu. 
Hakıkaten, bu masalı dinlemek istc-

yordu, çünkü Alama.n mürebbiyeler • 
den ''Krrmızı şapkalı kız,, ve "Patz,, 
masallarını dinleye dinleye gık de -
ml§ti ıırtık. 

Klara: 
- Anlatayım dinle, dedi. Bir var -

mış, bir yokmuş, son dereee fa.kir bir 
ktiçük kız vnrm.r~... Adı.. şeymiş ••.• 
Janlska imiş ..• Babası değirmenci i
mJş kızın... Evleri büyUk bir ormanın 
öbür tarafmdn, lrllçUk bir derenin ke
narmda imiş... Derenin sulan çabuk 
çabuk ve ben-ak berrak akarmt§. .•. ,, 

Matmazel Klaranm Hegedüslerdeki 
hayatı muhakkak ki bu masala bağh 
blmıetır. 
Akşam olmuştu, Paula. h~ll odasın

da idJ. Beyaz sandalyeye oturmuş, 
mürebbiyesinin anlattığı masalı dinle
yordu. Bu sırada GylSrgy ve annesi ne 
babası odaya geldiler. Sonra György 
piyano çalmağa gitti, babası da mua
yene odasına. Odada kalan annesi, ga
rllnenler insanı aldatmayorsa, iste -
Clikleri kızı tam aimcll bulmuş olduk -
larrnı görerek memnwı oldu. 

Kla.ranm anlattığı bu ilk masal ne 
ondan evvelki mlirebbiyelerin anlat
tıklan masallara benzeyordu, ne de kf
t:aplardakilere. Bu masalda anlatılan
ların hepsi insana. sahiymf§ gibi ~ 
liyordu, halbuki masaldı bu. Kla.ra
nın dediğine göre, prens Hegedüs Pau
Ja ismindeki ateşli btr çocuğa benze.. 
yordu. O f aktr kızın siyah saçları iklı:-

li bir örgü halinde, başının etrafına 
dolanmıştı. Kızın Uveyannesi çirkin bir 
yabancı lisanla anl~ılmaz şeyler söy
leyordu. İhtiyar kralın çok güzel bir 
beyaz paltosu vardı ve elinin bir t.ek 
hareketi ile bütlin ahaliyi fenalıklar -
dan kurtarıyordu. ~nç prens, durma.
dan, boyuna, o gümüş çengin! (*) ça
lıyordu. lyi kalpli ihtiyar kadın da en 
iyi yemekleri çocuklarına yediriyor
du. 

Ne tahaf masal bu! RUyaya benze. 
yor ..• Yoksa hakikat mi? Genç prens 
çengin! çalıyormuo, yahut da salona 
gelmiş piyanoya oturmuş, ıskalaları, 

talimleri çalıyor, sonra da kalkıyor 

ve, adrmla.ıııun sesi çıkmadan, yavaş 
yavaş, çocukların odasına geliyor. Son 
derece büyük bir nezaketle: 
"- MUsaade eder misiniz, diyor. 

Çalgımı burda unutmuşum.,, 
Aramağa başlayor, bir milddet bu

Iamayor; nihayet buluyor. 
Bu sırada., Klara masalma devıı.m 

ebnektedir. thtiyar kral... Evet, bir 
hasta gidip bir hasta gelinceye kadar 
geçen zaman zarfmda, ihtiyar kral 
çocu1dann odasına geliyor: yUzilnde 
o mUşfik bak13ı, arkasında o beyaz 
paltosu. Mabnazcl Klara birdenbire 
masalı kesiyor, gayet nezaketle ayağa 
kalkzyor •. , 
Çocuğun babası: 

- Rahatsız olmaym, diyor. Devam 
edin masalınıza. Çocuk ne yapıyor bir 
bakayım demiştim. 

Masaldaki o iyi kalpli ihtiyar ka -
dm da. püskUvtitle kahve getiriyor ve 
yeni matmazelin çocuklarla ne güzel 
meşgul olduğunu görUp takdir ediyor. 

( A rkc.M uar) 
<•) Lyr (lir) JoorfWğt ohm1c ku1kJ,. 

nılm~. 

Dokuz esrarcı 
yakalandı 

Bunlar kapısı kilitli bir odada 
esrar çekiyorlardı 

Yakalanan csrarcı1.ar •.• • • 
Emniyet kaçakçılık şubesi memur· 

lan tarafmdan cvveJ}çi gece Tophane
de dokuz esrarcı yakalanmıştır. 

Tophanede Kireçkapıda mescit &o· • 
kağında topa.l Rasim isminde bir sa
bıkalıya ait kahve üzerindeki edada 
esrar içildiği haber alınmış, burası bir 
kaç gündenberi kontrole başlanmıştır. 
Dün kahveye giren müşterilerden ba
zılarının aşnğıda bir müddet oturduk
tan sonra yukan kata çılçtıkları görül· 
müştür. 

Dün gece zabıta memurları ansızın 
kahveye girip üst kata çıkmışlar, bir
kaç odayı arooı.ışlardır. Fakat buralar 
da kimse bulunmamıştır. Halbuki bir 
saat zarfında yedi sekiz kişinin yuka
n knta çılçtığı evvelce tesbit edilm:ş, 
::mtundutundan memurlar üzerinde 
xoskoca blr asma kt1it bulun~ bir oda 
dan fOphelenmiılerdir. Kilit kmlarak 
kapı açtlmış, içerde dokuz esrarcının 

yarı baygın bir halde yattıkları görül-

müştür. 

Bunlar kahvec{ topal Raıim ile Sıd
kı, M .... ~ Cemil, Kim.il, Celllt Tur
han, Raşid, Mehmettir. 

Odanın bir yerinde 24 parça esrar 
ile kabaklar bulunmugtur. Baygın bu
lunan esrarcılar iki otom:>bile konup 
emniyet müdürlliğüne getirilmi~lerdir. 
Bu sabah kendilerine gelen csrarcıla
nn ifadeleri alınmıştır. Mahkemeye 
verileceklerdir. 

Mücevher hır11zı yakalandı 
On gUn evvel Pangrıl.hda Halfiskir 

Gazi crddcsinde kuyumcu Yorgin'n 
dUkklinı arka tarafı delinmek aurctile 
soyulmuştu. DükkAndan iki yilz lira
lı'~tan fazla milcevherat alındığı tesbit 
ediJm'§tir. Zabıta memurları tart.tın

dan sıkı bir surette devam eden taki
bat neticesinı!c: hırsızın Vangel ismin· 
de birisi olduğu anlatılarak yakalan
mış, Ç"·~drğı mücevherat meydana çı -
ka rılmrştır. 

Nümane olacak bir 
teşekkül 

lstanbul öğret
menleri yardım 

cemiyeti. 
lstanbul öğrctmenlerh diğer illerin 

öğretmenleri için de örnek olacak bir 
teşckkill kurmuşlnr ve bu suretle iyi 
bir meslektaş hüviyetini ifade eden 
vasıfları haiz olduklarını isbat etmiş
lerdir. 

OnırünU, mesleği ve memleketi uğ
nmda yıprata yıprata hayata veda 
eden öğretmenlerin arkada bıraktıkla
rı zavallı yavrulannm yoksul ve muz. 
tarlp kalmalarını mesleki tesanüt 
hislerine aykırı gören İstanbul öğ
rebnenleri 1-8-936 tarihinde ölen
lerin ailelerine ynrdım cemiyeti admı 
taşıyan bir teşekkUl kurmuşlar bu su
retle vefat ederek ebediyen araların -
dan ayrılanların ailelerine yardım et
nıeğe başlamışlardır. 

22 - 1 - 938 tarihinde üçUncU kon -
gresini yapan bu tC6ekkUl geçen kısa 
mmanda cidden faydalı ve hayırlı .1§· 
ler başararak kendilerine tevdi edilen 
teselliye muhtaç 17 aileye yardım et.. 
mi§lerdir. 

Cemiyetin kurulurken çok imanla 
ve enerjik bir hamle ile vilcut bulu
şunun icabı olarak hiç bir şubeye ve 
taU te~kküllere bağlı olmadığı halde 
Uye sayısr tamam (1765) kişiye çık
mıştır. 

Kasasında bugün 1824 lirası var -
dır. Geçen bir buçuk sene zarfında ö
len on yedi arkadaş ailesine yıı.pılnuş 
yardım olan (4500) lira buy k'ôna ek
lenirse hasıl olacak miktarm c..'ı.emmi
yeti meydana çıkar. 

Muallimlik, memleketin en yeni ve 
en diri unsurlarmm cemiyet hayatnın 
intibakını sağlayan bir meslek olma.r.ı 
itibariyle, çocuk gıöi, genç nesiller gi 
bi onun da zinde, şen, neşeli ve Umit. 
li olması lizmıdD'. Hayat, en kolay ta
emır bir aile ve meslek hnmulesl olma
dıkça muallimin muvaf!&k bir sonu • 
ea erme.ine im.kb taaavvur oluaa -
maz. Binaenaleyh, cemiyetin bem ge
lir temini, hem de arkadaşların bu iti
barla rabrtasım tebarUz ettirmiş ol • 
mak için yaptığı iki mUhlm teşebbUs 
vardır ki: Bunlardan biri geçen yaz 
tatilinde yapılmış bir deniz tenezzUhU, 
diğeri de cemiyet namma tıbaylıktan 
basma ve satma hakkı alınını§ olan 
1937 yılı okullar klc.vuzunun neşri tc
şebbUsUdilr. 

Deniz tenezzUhUne 1300 arkadaş iş
tirak etmiş ve gilnlcrini fevkalade ne
şeli olarak ya§runı!} ve bu nevi tenez
zlih terin tekerrtırll için yüksek bir 
heves ve alfilta gösterilmesiyle netice
lenmi§tlr. Klavuzun satıgmda da bil .. 
tUn okullar ilmidin fevkinde bir ilgi 
ile cemiyetlerinin kalkmmasma. çalıe
mıı;lardır. 

Yukarda sözU geçen kongre günU 
cemiyetin daha. iyi çalı~bilmesi ve 
arkadaş lan için daha faydalı ola.bil -
mesl esbabı üzerinde uzun uzadıya gö
rüşmeler oldu. Şimdiye kadar gireme
miş bazı arkadaelarm şimdi girmeğe 
te3ebbUs ettikleri takdirde nlzamna -
menin birikmiş borçlan toptan tale • 
bine mukabil bu defa. yapılan tadilatla. 
taksitle ödemek imkrm.Ian bah§edll -
mifJ ve nasılsa ölen arlmdaşrnın muzt.a
rlp ailesine y:ı.rdım edememek baht -
sızlığına uğrayan diğer öğretmenle
rin de girebilmeleri esbabı temin olun
muştur. 

Keze., evvelce cemiyet yalnız ölen 
öğretmenlerin nilelerine yardım et -
mek kaydiyle mükellef iken bu defa 
bir hastnhanedc yatmak lztirarında 
olan veya anne, bab" , es ve ~cukla
nndan birini kaybeden öğretmene fa
izsiz para vermek gibi maddeleri de 
nizamnamesine koymuş bu itibarla 
yapılacal\: mUracaatlnr da. kabule ha
zırlanmı§tır. Binaenaleyh kuvvetleri, 
imam ve cemiyet rabıtası bu kadar 
mtitekô.mil bir meslek ailesinin tebrik 
olunmaya J~yık derecede olan içtimai 
!].'l.hsiyetinin olgunluğunu tebarüz et
tirerek bugilnlcrde nrtan kayıt tcha
cUmUnün derecesini fırsat bulursam 
başka bir yaz.ı ile tekrar yazar ve bu 
nevi teşckkütlerin kurulmasını diğer 

memur ve meslek aileleri için de te· ı 
menni eylerim. 

ADIL 

Meezub evlat 
Anasım evinin bahçesine nasıl 

gömdüğünü anlatıyor 
Halit mUşabede allına alındı 

Ramide annesini mıin 1nuhbağına 
gömen Halid 

Evvelki gUn mUddclumumiliğe çok 
garip bir ihbar yapılml§tlr: 

Eyilpta Ramide oturan Seyide is -
minde bir kadın 15 gUn kadar evvel 
ölmüş, bu ölümden civarda oturanlar
dan kimse haberdar olmamıştır. Fa· 
ka.t bir iki glln &nra Zekiye adında 
bir kadın polise b~, Seyide • 
nin ölüm hadisesinin eşine rastlanma
dık bir garabet anettiğini bildirmi§
tir:. 

Zekiye ölen kadmm akrabası oldu
ğunu da söylemi§: 

- Seyide oğlu Halid tarafından bah 
çeye gömülmUşt.Ur, bunu ba.n.a. Halid 
söyledi, demi§tir. 

Vaziyet derhal mUddeiumumtliğe 
bildirilmiş, muavinlerden Übeyt ile 
a.dliye doktoru Enver Karan vak'a 
mahalline gitmişlerdir. Ölen kadının 
oğlu bulunmuş ve jfad~i alınmıştır .. 
Seyyldenln celledt, dllll toprak altm
dan çıkarılmıştır. Cesedin altında. bir 
yatak ilstUnde de bir çarşaf bulunu • 
yordu. 

c.esedi adliye doktoru Salih Haşim 
muayene etmiş ve 13 gtindenberl top
rak altında bulunduğunu tesbit et • 
miştir. 
Diğer taraftan, Halid, birtakım gay

ri ~url haller göstermiş, müddeiumu
milik kendisinin müşahede a.ltma alı
nıp alınmaması için adliye doktoruna 
muayene edilmek tize.re göndermiştir. 

Neler B6yleyort. 

Halid, 35 yaşla.rmda, orta. boylu ': 
man bir adamdır. Siyah ve sivri ili 
sakalı vardır. Dlln bir jandarJ:llS 
adliye doktoruna sevkedilen ~ 
çok yava:ı bir sesle~ anta.tJY0r
du· 

.:_ Ben halim, selim bir lnsanIJil· 'f>• 

vallı anneciğim, boyunu uzatmak i~ 
di. Komşular kendisine bUyülU ç~~ı 
§II' yıkattılar. De,.hal bUy\l kendlSW 
tuttu. Üremi oldu ve öldU. 

Annem öllirken: t' 
- Benim oğlum, sakın ben~ ırteı.4l • 

lığa gömme. Ben .bura.dan a~9 
istemiyorum. Bahçeye göm o1mSZ xııı· 
dedi Yalvardı, rica etti, ~ 

Ben de kendisini 6lünoe, balıçtr 
kazdığım çukura büyük bir iht~ 
gömdUm. YücudU ağrmıasm diye, 
a.ltma yatak, üstüne bir çarşaf scrd~ 

- Peki bunun su çolduğunu bl.IJll 
yor muydun! 

- Nereden bileyim. Dediğim ~ 
ben halim, selim bir fnsnnım. Bir dl' 
ha. annem 61Urse b:hçeye gaınınell" 
Beni bırakın artık evime gideyinı. ı 

Halid bundan sonra kendisinin M~ 
oldu~u söyledi ve sevdiği kıZ fç 
yazdığı §iirleri okumaya başladı. ali~ 

Adliye doktoru Salih Haşim lI 1f 
muayene sonunda meczup bulm~ 
mfl§S.hedeye almınasm:ı lüzumlu I"" 

m~tur. 

Seyidenfn cesedf morg& ka1<1J111 ' 
mıştır; otopsl yap11acakt.Ir. 

1ks Yanke.rici 'l'ookif Olım4U 

Beyazıt durakyerinde tramvay~ 
leyen Fatma isimli bir mektepli ~ 
içinde bir lira parası bulunan ça.ııtf 
amı çalan ve yarıyarıya pay cdertD'1 
ken yakalanan Xogo ve ecratc~,.,, 
mmll 1k1 )'ankestcl dUn eulh biti>' 
ceza. MklinJ tarafından tevkif ol~ 
muşlardır. _/ 

Sonbahar: TefrikaOJıf 
bus;tn kanamamışhr, itiz'' 
ederiz. 

HURll!va abone olıl' 
naz ve abone ediııl1 

lr h~~ SAKARV A sınemasınd11 
MIREILLE BALLIN 

TiNO ROSSi' n1n vıvıANE ROMANcı 
MICHEL SIMON 

ile beraber büyük bir muvaffakıyetle temsil ettikleri 

YAKAN BUSELEF2 
Filmi adeta b!r zafer kazanıyor. Bu bir fılm değil .. bir harikadır •.. 
Dikkat: Bu film başka biç Beyoğlu sinemasında gösterilmiyecektlr. 

- Suvareler için yerlerinizi evvelden aldmnı.z: .. Tel. 41341. 

22 inci okulda 
95 yollsul çocuk giydirildi; ayrıca herglifl 

85 çot:uğada yemek veriliyor 

~ 

Maçkadalrl 22 inci ilkokul yoksul 
socukları koruma heyeti semereli fa
aliyetlerine harııreUe devam etme~ 
dfr. Bu cUmleden olarak Kurban bay. 
ro.ınından evvel 35 fakir çocuğu giy
dirmi§ ve yavrular heyetin bu faaliye
tini şükranla karşılamışla.rdD'. Heyet 

. ~1': 
her gün ayrıca 35 çocuğa da t ~· 
mek ve.."'lllektedir. Bu suretle ~ ıır 
kının yardnnlarma dayanarak 
yırl işe devam edecektir. şO' 

Resimde .. dY.dirilmis .ı:ocuJda!' 
lüyor, 



- 'l5'- KURUN 

Edebt roman : •• BORSA 
OSMAN OFLAR 11---- 19 . 2 - 938 

8lzaLarmcla )'ddn llaı'Mfl ftlulu, .... 
rlade muamele gönmJ.erdlr, He!remlu 
UAı ll do upa.we aaut ıı,auan.w. 

YAZAN: Kenan HulOsl 

'-----------------------~·J 
PARALAR jLI< TüRk GAZETEC.i 

3'11n kuşağının Ustilne hanc;erlnt bile 
taknııştı; ortada biç blr ~ey olmasa, 
hepsindeki bu yeni rubalar, Zehra 
Osnıanora verilen bir ehemmiyeti 1-
ıaha kifayet ederdi. 

BüyUk yortudan Uç gUn kadar ev
ıeı, Osınanoflar ailesi, Karnabat ka
sabasının kUçük tren istasyonunda, 
heıısı de Zehra Osmanofun etrafın
da trenin hareketine hazır duruyor
lardı. 

Burada Zebra Osmanofun, dtyo -
ruın; halbuki onunla beraber ben 
"e daha ziya.de Qroşenka da yanımız 
daydı. Fakat, gene Osmıı.noflar<'!an 
hıc birinin, hattA Yusuf Osmanofun 
bile ne bent, ne de Groşenkayı glı
tecek vaziyetleri yoktu. Nt<;ln? .. Bil
hassa Yusufun, belki de ilk defa o
larak babasından ayn seyahate çı
kan Groşenka ne alAkadar olması 
1lzımdı. Osmanoflardan tren tst::s
Yonuna bizi getiren arabada kendi 
kendtnıe bunu dUşUnUyor; ve seya
hatın kararlaştığı günden itlbaren 
Grovenka ile bir tUrlü meşgul göre
lkıedıtıın Yusuf Osmanofu bu son 
dakikada kızına sokularak Zehra -
dan daha fazla onunla konuşacağı -
tı.ı Urnıt ediyordum. 

lstaeyona gelir gelmez fikirleri -
lkıln ne kadar yerinde olmadığını nn
laınıştım. Belki de bizzat Groşenka 
da. babaslyle meşgul değildi: yalnız, 
Grtgorotta, tabiatının bir tarafını 
lttnıtn eden Groşenka onun yanıba
'1ııdan ayrılmıyor ve Petro amcayı 
hıa. bir zaman bile olsa kaybetmek
~e btr eğlencesinden olacağına esef
~11lrordu. Ya Yusuf Osmanot7. Os
l) aııorıarın kendisinde Taklt Yakit 
hlt tllkl tablatl buldukları Yusufun 

1 .. ~r ksden on•el Karnabadm tren 
d •<llıronuuda, bir görenekle bulun-
011tlına şUphe yoktu. HattA Zehra 
3llıanotun kcndlslnJ ara sıra kayıt 

&ltrııa nlnn tabtatlnden kurtulup bl
~aı l'lefes alacağını aklından geı;lr!
"01' \'e belki de tıpkt Grlgorofun ye
lıl bt 
bt r tak1m vakalar tasarladığı g1-
lt ' tlsttındekt bu canlı irade kalkar 
'&l'!t:llıaz asıl kendi hUviyetıne kavu
~ dUşUnUyor; ve bu seyahatin 

nihayetine doğru, Yuvanna Mihailo-
viçln, yakın bir gilnde geri dönece
ğini hnyal ediyordu. 

Bugün yortu hazırlıklarından zi
yade Karna.batta iki gUndenberl bU
tun beyazlığtyle hAkim olan karı, 

190• nihayeUnin mUthtş karını ha
tırlıyorum: 1 

Hakikaten kar, bizim bildiğimiz
den daha başka bir şekilde yağıyor
du. RUzgA.r yoktu: fakat hiç bir şey 
de havada saktn değtıdt. Soğuk, A
deta olduğu yerde kaynıyordu: ve 
her şey bu kar parçalarının arasın
da ancak blssolunabtılyordu. 

Halil Osmanofun oğlu bir aralık 
yanrma yaklaştı: 

- Zannedersem, dedi; balkanlar
da flk defa kıırln karşı karşıya geli
yorsunuz? 

Yusuf: 
- !sterseniz, dedi; konyak her şe

yi unutturabilir! 
Her şeyi! .. MeselA karısı Yuvan

na 'Mthailovlct de mi? .. 

Haltl .Osmanof bunu anlamış gi
bi: 

• Frank 8l •Mark ::.!9,60 
• Dolar 126 •Zloti !ll,-
•Unıt 106 • Peııgo 26.-
• Belçika P'r 84 • 1A1 14,_ 
• Drahmf ~ •Dinar 6ıl,-
• J.avtçre F"t iı82, Yen 
•Leva 23 • KroDLrteo 82-
• Flor1D 10. 0 l:iLerUls 65:.2-
·KroDÇeL tU, "Alt.Dl 
Şilin Avıa 23 • Rıınknol - -pezeta 

ÇEKLER 

•PUU 24.18 • Madr14 12 98LO 
• NeV)'Ot'• 0,79'70 •Derun ı.oo.o 

• Wl&ııc 15.18a1 • VUfCJN 4.2J 
• BrUbet '.69.;0 • Bud&pefta 5.9830 
e Atma 86.1'60 • BQ.knf 100j9 
• oeııent 8 4281 • BelgTaO 3i,ıl4GO 

• 8ofy9 65.4920 • Yokob&ma 2.1268 
• AınBterc1aaı 14233 • BtokbOlm 3.07Ji 
• Pr8' :.U.Gi7."> • Londr-. 1 so. -

• VlJ1Uıa -i.tC63 • Moôon 23,63 

ESH AM 

ı.ş Banka.s1 ~ 8() 1 Şlr. Hayr11 -
Aıı&dOIU 2S 75 Çlmeııto 15 

Reji 1.60 Kerıı• &.ıı1198~ 
stlkrazlar- rahvlller -

• 1WT.8or.J !Clekt.rtll 

• •• n 19- Tram""'1 

• • • • o 19 Rıhtım 
,065 m 19~ • An.&dOhl 1 • • • 
'°65 • Ergeni lltlk. 9~0 A.n&dolu D 

e. &nUJıllll 95- A~nm SJ BJ 

• ı..ukJ)n.bJIJ 95 Ullme.uD A 4000 - Ahmak! .. dedi; ve bu kelime 

btr fısııtıdan daha tok, en anıaşılrr 1'--2-a·~h-1·r·e-~B~o-r·s-a~s~ı~ bir kelime gibi dudaklarından c;ık-

18 - 2 - 938 tr. 

JJıı#da>' ~'tlmuşak 
Buf;day sert 
Arpa Anndol 
Burçok 
Çavdor 
Afyon ince 
Nohut 
le fındık 
Tiftik oijlak 
Yapak Erzurum 
Zerdeva derisi 
Sansar " 

Ge:en 

&r. Fa. 
5 28 
5 20 

' 8 ,_ 
4 30 

520 -
6 20 

33 -
127 20 

51 20 

ltr Pa 
5 31 
6 30 

' 8,5 

4 32,5 

34 20 
130 -

3600 - 3800 -
2400 - 2800 -

Giden 
B~day 476 Ton lç fındık 27 Ton 
Arpa 30 • Nohut 20 • 
Fasul)'e 58 " Dan 5 • 
Un 61,1/2 ,. X.tohumu 25 ,. 
tç fındık 34,3/4 ,, Nohut 26 ,. 
K.tohumu 25 ,. Susam 10 • 
z. yn~ 26,1/4 ,. K. fındık ıt,t/2 " 

Sinemalar 

z 
l'!O. 39 YAZAN: Turan Aziz Beler 

ilerde anlatacağım. Şimdi §il meraklı- Ytldız'lar Mı EZ'aman! 
larla Aşıkları takip edelim ve başla.- Mister Anvel yıldızlardan çok şik 
rma. n,eler geldiğini öğrenmeğe çalışa- yetçidir. Yıldızlar tuvaletlerine düş-
lmı. kUn olduklarından dalma koca bir 

Buraya geldikleri zaman yıldızları çantasında bir sürU tuvalet malzemesi 
görmek için benim yaptJğnn gibi ev- taşırlar. KUçUk kolonya şişeleri, la 
velA otomobillerle bir hayli dolaşır vantalar pudra kutuları, dudak bo
birçok para verirler ve nihayet ne ev- yalan, ırlıroıcdanlıklar gibi şeyleri 
!erini bulma.ğa. ne kendilerini görme- bittikçe kaldırıp sokağa atarlar. Be 
ğe muvaffak olamayarak atı2dık1arı ket versin sokak sUpUrilcüler bunları 
maceranm ciddiyetini anla.maga baş- arkalarından toplar 
tarlar; nihayet stüdyolara mektup ya- -Mister Arwel bir evin çöp tenekele
za.rak yıldızlardan mülikat talep et- ri kadar ev sahibinin karakterini iyi 
mek çaresine başvururlar. Bu mektup anlatan hiç bir şey bulunmadığı fik
lar tabii hemen eepete atılır ve cevap- rindcdir. Ona nazaran çöp tenekesi 
sız kalır. Stüdyolar ziyaretçilerden hiç yılclızm ahlfı.kınm terbiyesinin tema
hoşlanma.zlar. Her gün kapıya topla- yUllerinin bir aynasıdn-. Onu tetkik 
nan ve kabul edilmeyen hu meraklıla- ederek ne mal olduğunu anlamak ka
ra kapıcılar biraz da huşunetle mua- bildir. Mister Arwel şu ~lgm sinefil
mele ederler; adeta kovarlar • Ierden de çok §ikayetçidir. Tenekeler 

Zavallı A,eıklarla meraklılar artık içindeki eşyayı ka.rıştnınak için bun
hayal sukutuna uğramışlardır. Yıldı- lan yerlere döküyorlar; ve bu suret-ı 
zı stüdyodan çıkarken olsun görmek le kamyorila.rm işlerini uzatıyOTlar. 
için beklerler yüzde doksan tanıya- Kendisini teselli ettim. Memnun ol
mazlar. Çünkü perdede gördükleri şah- du ve bana süprUntü tenekeleri hatı
siyet ile gözleriyle görecekleri ben- ralarından gür.el bir kolleksiyon rediye 
lik arasında büyilk bir fark vardır. Ba- etti. Ben do bunu 1stan;bula kadar ge
zan 'biri diğerine hiç bcmemez. tirdim. Dllkkfi.nlıırda bol bol her kıt'a

İ§ nimdi stüdyoya · telefona kalır. da artist fotoğrafileri satılı:r. Artist 
Mütemadiyen telefonlar 13ler. YıJdı- resimli pullar, 365 yıldız resmini ihtl
zm anası, babası veya akrabası olduk- va eden takvimler, artistlerin biyog
larını söylerler ve telefona ~ağrı~ rafileri. .Artistlerin seslerini tekrar e
sını rica ederler. Fakat stüdyo tele- den gramafon pınkları. Bu plaklar bl
fon memurlan yıldımı daima telefon rer dolardır. Her artist burada size bir 
eden yakm akrabasını seslerinden ta- takım §eyler söyler .. 
mdıkla.n için bu defa. telef on edenin !ete meraklıların bura.ya kadar 
bir mtiz'iç olduğunu derhal bilirler.. masraf edip gelerek elde edebilecek
Bu telefon buldoğlannı kandırmak leri {ieyler.. Bu ziya.retçilerin yilzde 

çok miişküldür. doksan dokuzu yıldızlarm yüzünü bile 
Londra, Pari@, Berlin gibi §ebirlcr- görmeden bunlan çantasına. doldurup 

den de Holfvud stüdyolarma gilnde geri döner. 
yUzlerce telefon çekilir, hepsi yıldız- Bazı sebatkarlar vardır. Bunlar fır
la.rla kon~mak ister. Büyük ücretler sııt beklerler. Mesela arti8Un evinde 
le ve fntizarlarla elde edilen bı.i müh~- bir ziyafet var. Hemen evin öntıne ko
lemeler yUzde doksan dokuz red ceva- p.rlar.; clrenleri görürler ve ekserlya 
blyle mukabele glSrilr. Stüdyolar kcn- sabaha kadar devam eden bu party
dilerine vakrt P,ybettirecek bu gibi lcrde mfsaflrlerln ne halde çıkacak!~ 
telefonlara dll§mandırlar. Yıld~ar da rmı da görmek için saatla.rca. bckle.r
işlerinden ayrılmak istemezler. B:ı-

1 rek A er. 
nun için gerek Holivuddan ge v- BoUvuillla. Baw:ı: Eğlenceleri 
rupadan gelen telefon çağırmalan da 

Biraz evvel de söylediğim glbt, 
Burgnzdan Sofyaya kadar bilytlk ova 
yolunu kaplayan beyazlık, bu ilk se
yahat daklkalarımızda. hakikaten 
ııer şeye htıkfm gözUkUyordu. Daha 
doğrusu, kar, kasabada, onu bir ka
snba haline getiren nesl var, nesi 
yoksa aslından uzaklaştırmıştı. Hat
ta. çok uzaklarda. olmakla beraber 
en yakın bir şehir kapısı gibi Osma
n'>flann duvarlarına yapışık dfişün
dUğUm manastır bile blrdenblro kay
boluvr.rrr, fştl. ~adece yortunun yalr

trıştı~ınr haber veren canlar Karna.
batım bavaHn<'!a uzaktan uza~a haş
~·ıatlo doluş yor: fakat bu aealer. en 
ytiksok h1ı -:s sathından c-n derin bir 
toprak çu!ıura kadar kar tabakası
nı lmk:ln yok gecomlyerek ka~aba
nrn sakinlerine ulaşamıyordu. Yal
nız bahsettiğim beyazlığın üstünde 
haklkl bir sis hallnde katmıştı. 

(Arl:ıı.aı oor) 

bir netice vermez. Nihayet bütün ü- Her villanın bir yüzme ha.vuzu var.. 
SAKARYA : Yoknn puseler mitlerinin hüsranla neticelendiğini gö- dır. Kafalar bir hayli kızı§bk.tan sonra 
MELEK : Bora ren bu meraklılar hiç olmazsa buradan bıizan havuz eğlenceleri yapılır. Par· 
SAHA y : Aşk melodisi tyl-...s t 'VQ+ .. .;;... vn:tırılmaz. Ol· 

1 yıldıza. aı"t bazı hatıralar götiirmek, cıu& SIZ8.ll ar~ -"'°fı"' ~-

b • ~g~~R ~ !:~ B~::cvra an onun kullandığı birkaç parça. eşyayı duldan yerlenie herkect gideceği sn.a,.. Ka 1 P U• • z e r ,· n de 1 r HALl\: OPEUETİ ele geçirerek i§tiyaklarıru tatmin et- te kadar bıra.kılır. Party sonuna gel .. 
Ş b t C mek is•Aı·ler. Bunun irin de bulunan diği zaman evin Bulteri bunları birer 25 Ş:ıl:nt Cuma gecesi ve ~6 u a u- l.Ç :ıı illeri bCk1 ril 

martc.d plindilz matinesi Seh;;adebaşı Tu- · en pratik çare nedir bilir misiniz? birer toplar otomob· eye er, a m e 111 yat ran Tiyatrosunda; hafla h~fnde Kadıköy Süprüntü tenekeleri!... ~förleri varsa. onlara teslim. edilir •• 
Süreyya, Beşiktaş Suad Par~ ~angoltı GUlmeyinlz sayın okuyucula.rrm.; e- Yoksa herkesin göğsüne a.dresi ve is-

b T' ı d t msillerıoe baş- mı· k"gı-tıa il;..H..;lerek ~ir otomobile Utl\Q hl k bf f 1 t d k Kurıuıus ıyotro arın a e vet sUprllntU tenekeleri ..• En orijinal cı "-ıl"~u ıu lo n dDnya duran r al ş e en o - ıayor. hatıraıar ışıe bunlardan tedarik oıu- konulur ve evıne gönderilir. 

l'Qo mucizesindeki ilmi tafsllAtı bekliyor . m111nı111111 nur. Herkesi sızdığı yerde bmılmıa.lC ... 
~ Bu Da N481l ı'jey1 sulü eğlenceleri bozmamak ve l!!onuna ttı p tize.rinde bir ameliyat,, mev- bir mucl?.e doğurmuotur. Kalp, yava, 11111~ l.stan'bul Btlt"cllutıf kadar devam ettirmek arzusundan ile-~ biıb..,.. son senelerde sık sık yavaıı tekrar harekete gelerek mun- S•hlr Tfuntrola" Hollvudda çöpler ve süprllntlller rl gelmiş ve Holivudda usul lttllı>Z 6-~ 

1 

lnevzuu olmuştu. l!onıada hafta lazam suretW l§lemeğe baıılaınış ve ö- 10 Saat 20,30 da kapaklı, geniş çinko tenekelerle kapı- dllmlııtlr. Otomobile yerleştirilen .,,,. 
!'tt Ltinde bu mevzula doğrudan doğ- len, dirilmf§tir. lllfill)l P E R G tJ N T ya !bırakılır. Her sabah erkence geçen gmlnrm kftğrtla.rı biriblrine kanmrsa; 

)a. alft.kaı lm k il Şubatın 12 ncl cumartesi glinU ge- , 5 perde ..xp kamyonla.rı bunları bo§altırlar.. 
1

_ 

..... _ ı o a zere geçen san- Ko•ıı:.ot·. . ~v 
1 

. art:Ik neticeyi siz tasavvur edlnJz. Bu--.roneı bir hAdı- birkar gUn evvel ""n bu hadiseden sonra, 70 yaşmdaki " Fakat bu t.enekeler daha. evve aıne 
1 

bi . ld 
-.1._ '1 ı.-:ıe, :ıe ' Y" Saat 20,30 da -SÖZÜN KISASI- Komedi kaç ;ene evve r Blnema yı ızı yan-~~ teı-.af ı k k ...... ka.yde hasta. zatürricden de muztarip bu - filler tarafından ziyaret edilmiş ve te i . • 'l!ltn· . .,. I o ara I8....,... - 4 perılc. Pazar ı;ünlert 15,30 da matine. hşlıkla bir ga.ze darehanesıne g~ lııo. •ıu. lloınada, öldükten sonra kal- lunduğu halde, daha 96 saat ya~arken, ÇOCUK: içlerinden birçok şeyler alınarak m.. tnrlllmliş ve gazeteci de yıldızın yata,. 
~ YııpıJaıı müdahaleyle dirilen bir tamamiyle kendisin! bilmekteydi. Bu Cum .. ıe.ı.ç.,.nmba 14 do MA vı BONCUK reklılann çantalarına doldunılmuşt.ur. ğm& yabnlmıştır, Bu "'llD' partyler-

bı, • 96 -t daha yaşamııı, başka rahatııızhğı tesiriyle ölmllştilr. ERTUGRUL SADi Çöp tenekeleri oabahları adet! yağ- den sonra bu gı'lı! tuhaf vak'alar pe!i 
tQ ~Rlaıziık tesiriyle tekrar ölmllş- Viyanalı kalp müt..h .. SJeı bir dok- TEK nYATROSU ma edilir. Eski çamaııırlar, pudra ku· olağan gcylerdlr. 

• ':ı?
1

1lldi A tel ri taf illt tor anlatılan Cl'kilde bir hadisenin Pazartesi: (Kadık~y • tulan, dudak boya mahfazalan, kırık 
"ererek bu vrupa gaze . e .. 1• .. d 

8 

' ·ır- snrc'"-·a)'. Salı: (Ba- tste meraklılar bu parly sonlarını .. nıe a o ru· e yer "'imdiye degwin ilk defa belirtildiğini u bardaklar toplanır ve krymetli bir şey v 'l>l--0r'ı.... vzua genı., ~ !( kırköy). Çarşamba: sokaklarda. beklerler ve ..,.(denlerfn ha-~-ıy - söylemi§, bir muci?.e kıymetinde olan 
1 

gı"bi kaçınlır. Polis tarafından görille-
6

• 

,., w (Üsküdar) sinema a- 11ni göıilr~er. Amerikan partyleri yaz-~a}'et Ur vaziyetin muhtemel görülmedigi hal- rında: MtJREBBll'B cıek olursa çöp teneke soymasm cezası ı.ı.ı. .c etli yapılan bir mildahe - de mUmkUn olduğu bu hlidiseyle ke- Vodvil 3 P"de olıırak 2 dolar almır. Fa.kat bun& kim makla tn.rif ve tasavvur edllemlyecek ~Blö~ın; bir ad.ımm Wkrar diril- eenkee lsbat edildiğlne işaretle, bu hu- TIJRAN nYATllOSU aldıng eder. Vakıa hu tenekelerde çok rıeylerdır. Adam alnllı bir pa:rtyde sar-"aııeıey· e ıcesıne vııran hMisede, mU· swıtakl sözlerini şöyle tekmilleıniııtJr: llu nkşam: Son'ntkilr ııeyler bulunur. Amerikada <;0maşıra fedilcn paralar bir servet teşkil eder. lll.ııı- ı: Yapan profesör Kinyassari- - Her halde, kalbin tnm bir çeyrek ı<oşlt •• ••kadaşım.. alt birçok e~nm yıkanmağa verilır.e- Ze\•k, MŞC, ç:ıpkmlık na.mma hatıra ~ h1
; __ asta, hem 70 ya.şmdaydı, hem •aat durduguw na ""'re, nasta, kat'i su- llakkı Ruşen, Rırkı, . t ld v I ...... .,._ gelen her şey tatbik olunur. Bu cğlen-b 
--oak dU" "' 6v k yerek röp tenel,esıne a I ıgm _. ......... it .. 'ğUmJcnmesi gibi tehlikeli · ti •- 1 l"yüp Snbrl birli ·te... ~ 11 celer daima çılgmcasmadır. Size bir .. ııı.a, rett.e ölmliş demektir. Bu vazıye uı· ı mıl]tnn. lşte bu gibi eşya, merak ı ar ::ı .. eaı:: uğran,ıgtı. Llttorlyo hı;:'" kiben kalbin harekete gelmesi, öl•nln Alm~:,.,~;,.!ı"" için kryınetll hatıralardır. tanesini anlatayım 6t..kileri siz tasııv-<ta.ı e Yatıyordu. Profesör, u Wlcrar dirilmesi gibi mesut bir neti- " Mll"mntn Km " Yıldızların en çok korktukları !JCY vur edin: l'oııtıı.ı': ameııyatı muvaffakiyetle eeye vardırmıştır. İ§ln bilhassa kayde Kom<dl 3 pe•d• hususi mektupların bu -ekelere •· BU;iik erkek yıldızlardan biri mil-lıaıhı d n sonra, hastanın birdenbire değer bir ciheti de, hastanın 70 yaşın- tılmaeıdrr. Çünkü Lunlar birer birer him bir Mglljınan inızalanııftı. Arh· lltliıt ::ıl"UJJj ca, kendisine derhal Abre- da olmamdır; ayni zamanda mühim l•i~-~" ::- af d U dar:ılarmm talebi lizerine bir partY, ita.ıhı eksiyonu ""'pmıeta.a da bu . b üd h -· - toplanarak meraklılar tar m an m - " "di 
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ispanya 
sularında 
Bir f ra11sız vapuı u 
ateş altına aüştü 

Marsilya, 18 (A.A.) - Marsilya 
mendirek telsiz istasyonu "Elmansur,, 
vapurundan aşağıdaki haberi almı§ -
tır: 

"Saat 12.18 de 42 derece 11 dakika 
arzı nimalide ve üç derece 35 dakika 
tulU şimalide bulunuyoruz. Bir mer
mi geminin ıancak tarafının ilerisine 
doğru 150 metrelik bir mesafeye düş
mil§tür. Bir İspanyol filosu tarafından 
takibedilmekteyiz. Mermiler görünü
ge göre arkadan gelmektedir.,, 

Vapur daha sonra. Cezaire doğru 

kaçtığını bi1dirmi§tir. 
Frcntkocu lar Taarruzda 

Peralee, 18 (A.A.) - Teruel cep
hesinde hava düzeldiğinden, Franko, 
kuvvetleri dün tekrar ileri hareketle
rine başlamışlardır. 

Öğleden sonra, bu kıtaat, Alframbo 
nehrini geçmi~ ve Sierra Edel Poso 
Jağmm batısındaki mil Uzerinde bu
lunan hUklımet siperlcrlne hücum et
miştir. HUlrlımetçiler saat 17 de çe -
kilmeye mecbur kalmı~lar ve Franko
cular Aliağadan Temele giden yola 
varmı"lardır. 

Suriyede 
TezehArat yapanlar 

tevkif edildi 
Berut 18 (A.A.) - Muhalefet lider· 

]erinden birinin Suriye hükılmeti tara
fından tevkifi bazı tezahürata sebep 
olmuı ve yüz kadar teza:ıüratçı tevkif 
edilmi§t.r. 

Mukabil bir toplantı 
Şam 18 (A.A.) - Muhalefetin, müf 

rit cenah ileri gelenlerinin tevkifıle ne
ticelenen mitingine mukabele olmak 
üzere, nasyonalist bloku şefleri dün 
a~~m b.r toplantı yap:nııln!fdır. Bir
kaç bin kişinin iıtirak ettiği bu toplan 

tıda söz alan Suriye Ba}vekili hÜku
met polit kasının Fransa ile İngiltere, 
Irak arasındaki gibi bir muahede akdi
ne matuf olduğunu ve bu muahedenin 
Şam parlamentosunda aleni mür..ılı:ere
ye konulacağını bildirmiştir. 

Diğer taraftan alınan haberlere gö
re, n.zamı bozan yirmi kadar kimse 
tevJsif ve hapsedilmiştir. 

Şaıvekili.n beyanatı 

Şam 18 (A.A.) - Baıvekil Cemil 
bey Mardam, ıu beyanatta bulunmuı
tur: 

Ekalliyetlerin ahkamı ıahsiyesi hak
kında prens:p itibarile bir itilaf hasıl 

olmuştur. Fransız memurlarının daimt 
b::lrosuna müteallik müzakereler he
men hemen ikmal edilmiştir ve yakın 
da Iraktaki memurin heyetine müp
bih bir heyet teşlöl ed.lec;ekir • · 

Perol damarlan imtiyazı~ ile işle· 
tilmeleri hakkındaki müzakerelere de· 
vam edilmekte olup bu husustaki itilaf 
name imza edilir edilmez ve icap eden 
tesisat yapılır yapılmaz, Irak şirket -
leri için kabul ed lmit olan esaslara 
mümasil esaslar dahilinde iıctme işine 
l:ıaıanactl.'tır. ihraç bankası imtiyazla-· 
nnm teodidi hakkında ~ müzakereler 
devam etm:ktedir. Suriye, ecnebi ser
mayelere düıman değildir, fakat her 
ilri tarafın menafiini muhafaza etmeğı 
iltizam eylemektedir . 

Konyada Alaya .San· 
cak verildi 

Konya 18 (A.A.) - Buıün cumhu
riyet alanında or,eneral İzzettin Ça
lı}hır Atatürk adına tö~u alayı.-rnza 
sancak verJi. 

Halk mektepliler, memurlar meyda
nı hıncahınç doldurmuştu. Hcyec<ınh 

tören lSy k olduğu alakayı göI1dü. 

'8ma yada yapıl:ı l vapur
ıarımızdan b rl den·ze 

lndlr.tdl 
Berlin, 18 (A.A.) - bmir limaru 

i§letmesi için Almanya.da inşa edilen 
gemilerden Ef es gemisi 17 şubatta 

Bremende muvaffakiyetle deni7.e in
dirilmlftlr 

1 Avusturgada Madrid e~çriği-: 
IAımanyaya kar- m-zdekı had~se 

şı muhalefet hakkında 
ceryanıe 
baş~Usterdl 

f.A>ndra, 18 (Hususi) - VJ1ana
dan gelen haberlere göre, Avwıtur

yada bilha.~a sendikalar mahafilln
de Alman)·aya ka~ı bllytlk bir mu
halefet cereyanı başgöstermlştir. 

Gittikte şiddetlenmekte olan bu 
cereyanın lnKilterenin tutacağı battı 
harekete teıdr edeceği tahmin olu
nuyoT. Rngtin gazeteler htikOmcti A· 

Ankara, 18 (Husust muhabirimiz
den, telefonla) - Madrltteki TUrk 
sefarethaneslne iltica edenlerin hü
kQmetciler tarafından cebren çıka

rıldığı hakkında alınan radyo habe
ri nzerlne buradaki saldhiyettar ma
kamlarda tahkikatta bulundum. 

Ala.kadarların söylediğine göre 
mesele gecenlerde olan ve Anadolu 
Ajansı tarafından izah edllen hldl
seden ibarettir. 

Almanlar bu ha.dtseyl tekrarla-
rnstnrya lohlne harekete daha fazla mışlardır. Yeni bir teca\iiz olmamış
te~'ik t'!tmektedlr. 

Gene nıi . 
kayboldu 
Roma, 18 (A.A.) - ltaıyaya iltica 

etmi§ olan Sovyetlerin eski Bükreş 

maslahatgüzarı Butenko, Rcmaya 
gelelidenberi oturmakta. olduğu oteli 
bu sabah terketmiştir. Nereye gittiği 
bilinmiyor. 

(Butenkonun Ronuıda 'ftU'Ydana çık· 

masura Sooyet hükılm.eti inanmamak
tadır. Litvinofun bu hUSUBtaki beya
natını •üçüncÜ. aa.yıfa.mızda okuyunuz.) 

Deniz bank 
Yakİlida /aaligete 

geçiyor 
Ankara 18 (Telefonla) - Evvelki 

gün tehrimize gelen Denizbank direk
törü B. Yusuf Ziya önit bugün de Ve
kaletteki daires'.nde banka i§leri ile 

meıgul olmuıtur. 

Bankanm merkes blnaaı olai'alı; An-

karada, Sovyet ıef areti karıısın~aki 
bina tutulmu§tur. Birkaç güne kadar 
banka burada faaliyete eeçecektir. ida 
re meclisi ilk toplantısını bugünlerde 
yapacak. ve bankaya bz,ğlanan teşek -

lcıüllerin ıirket veya hükmü §ahıı ola
cağı hakktnda kararlar verecektir. 

Banka teıkilatı~ . yapılan tayinlerin 
derhal ytiksek tasdikten geçeceği söy-' 
leonmektedir. 

tır. 

Hilk<ımethntzle Valenslya hUk<ı

metl arasında bu mesele üzerindeki 
muhaberelere devam edilmektedir. 
fakat, henüz bir netice alınamamış-

Halk evlerinin 
yı:dönümü 

(Vstyanı ı inci sayı/ada) 
broşürler ve grafikler teşhir edilecek
tir. Nutuktan sonra, Halkavi amatör
leriyle Şehir Tiyatrosu artistlerinin 
bir arada hazırladıklan (Timuı·) pi -
yeci temsil olunacaktır. Behçet Kemal 
Çağlar tarafından yazılan bu piyesin 
dekorları ve elbiseleri, zamanının mi
marisine ve giyinişine tamamen mu
tabık olarak hazırlanmıştır. 

167 Halkevine geçen bir yıl içind&o 
ki çalışmaları için hazırlanan rapor 
ve broşürlerin mUtaleasmdan Halkev
lerinin bu yıl daha proğramlı ve me
todlu çalışarak daha verimli oldukları 
bilhassa konuşma ve konuşturma ta
rihi araştırma, yoksul aile ve talebe • 
lere yardrm, köylere bandolar, temsil
ler, lllçlar gtbl her tUTlU vasıta tıe ~ 
nf zevk ve düşünce götUrme, radyo ile 
yayın, muhiti ilgilendiren meseleler 
U1.erinde kitap ve broşür hazırlama, 

y~ ve fııydalr. eski ve milli sporlan 
teşvik etme, sanat istidatlarını mey
dana çıkarıp yetiştirme, kitap sevgi
sini yayma, sergiler tertip etme ve 
m.üze nüveleri kurma, yun ç0cukla
rma motör kullanmak, dikiş, nakrş 

vesaire gibi ameli bilgiler verme, o -
kuma yazma öğretme, köy ve mahalle 
okuma odalan açma, kütüphanelerine 
gittikçe fazla okuyucu getirme gibi iş nizamnameleri 

hazırlanıyor 
Ankara 18 (Telefonla) - Iş kanu

nuna göre iı nizaınnamelerini hazırla
m~ta olan komisyon. faaliyetine de
vam etmektedir. 

· fıJlerde çok yararlıklar ve başarılı ol
duktan anlaşılmaktadır. 

Komisyonda bulunan iktııat, nafia, 
ve sıhhiye mümessilleri ağır tehlikeli 
i~er hakkındaki ntzamnameyi hazırla

yarak devlet ıılrasına verecektir. 
Diğer taraftan, iı kanununda 30 lira 

ya kadar olan iKi ücretleri üzerinden 
haciz yapıla~yacağı tı:ısrih ed.lmeııine 
rağmen bazı yerlerde buna riayet edil

memekte olduğu haber alınııuştır. Ma
liye Vek!leti, devlete ait borçlar için 
de 3-0 liradan aıağı işçi ücretler:nden 
h r.dz yapılamayacağını ala~darlara 
bildirmiştir . 

Çinde 
Japon kuvvetleı i 
boz fJ una uğı atlı 

Londra. 18' (A.A.) - Çin sefareti
nin Honko\•dan alıp neşrettiği bir ha
bere göre' Çin kıtaları Fengçov isti
kametinde ilerliyen Japon kuvvetleri
ni inhizama uğratmı§lardır. 

Yeni A.,ker Gidiyor 
Tokyo, 18 (A.A.) - Bugün impa· 

ratorluk umumi karargahı tarafından 
neşredilen bir tebliğde yeni vaziyete 
knr§ı koymak üzere Çine yeni Japon 
kıta.atı sevkedilmiş olduğu bildiril -
mektedir. 

Bu kıtaat, dığer kıtaat yerine ika
me edilecek kuV\'et!erden ibaret olup 
takviye kıtaatı değildir. Gidecekleri 
yerden de bahsedilmemektedir. 

Başkanı ve yönetim kurulu ile üye
leri ev işlerine kendini veren, etrafı
na muhitin uyanık ve iilkülU eleman
larmı toplayabilen, muhitteki memur 
ve muallfm gibi münevver vatandaş
lardan yardmı gören ve onlar arasın
da bir kayna§llla kurabilen Halkevleri 
mükemmel muvaffakiyetler .kaydede -
bilmişlerdir. 

Bu sene en çok ve en müsbet f aa,. 

Iiyet gösteren Halkevlel'i arasında A
dana. Ankara. Artvin. Balıkesir, Bar
tın, Bursa. Beyoğlu, Denizli, Diyar • 
bakır, İzmit, lzmir, EHi.ıi~. EminönU, 
tn~öl, Manisa. Mersin, Samsun, Zon
gııldak Halkevlerini ba.~ta savabiliriz. 
Bunlar her ceohede ivi faaliyetler kay
deder ve merkez c;ah~malannda mun
tazaman haber veren evler arasında 
flk görünüş ve yoklayı&ta akla J!elebi
len lerdir. Di~er muvaffakiyetli Halk
evlerinin adlarım s•ralanıak , Halkcv
lerinin yarıdM ff11larmı burava ge -
rirmek olaralttır. F.rzunım. Erzincan, 
F1irne, Konya. E skic;ehir. Cankm. 
Corum Amn.sva . 'l'okat, Bilecik J!İbi 

rnnhte1if !'1'1.h<>l~rda verimler kaydeden 
Halkevlerinin bina ve biitre işlerini 

tanıil""lden, yahut ı:_ıııbelerine esııslı 

. nr~amlar hazırladıktan sonra her 
hııknndan faal olmaları beklenilmekte-

• dir. 
Gc<"'en sene, Halkevleri üvelf'rinin 

savısı. M .000 i P"e<"mir;tir. H"''"evine 
mtıht,..Hf v~jlpler'e P."elin korıf Prans, 
temsil. film. kon°er. spor. mütalca 
P.ibi fürıiUer1e f <> •dı'nnl\ıı ~'lı rtta r:la -
nn gecen bir yıl icindeki sayısı 6 
milyonun Ustün.dedir. 

Avusturya ile 
Almanya 

(VBtyanı 1 inci sayıfa.da) 

cakbr. Aynca, halen işçiye ihtiyacı o
lan Alman ziraat ve endüstrisinde çok· 
mühim miktarda Avusturyalı işsizler 
kullanılacaktır. 

Berlinde söylendiğine göre, bu ted
birler Almanya için çok ağır fedakar
hklan mucip olacaktır. Fakat bu f e
dakarlıklar, harici siyasette mühim 
faydalarla muvazene bulacaktır. A -
vusturya kendi siyasetini, antikomin
tern pakt ile Milletler Cemiyeti husus
larında Almanyanın siyasetine uydu
racaktır. 

Dahili aiyMette, Avu.!tuTya kabine
si ile vatansever cephede, yakın bir 
istikbakü, yeni bir değişiklik yapıla
caktır. Mühim nezaretlere, nasyonal -
sosyali!tler getirilecektir. Vatanse -
ver cephe genel Be!creteri Aibcıy Adam, 
bu oozifeden çıkıanlacak ve Naziler bu 
cephm;e altnarak kumanda mevk'"ile -
rinden bir Tct.mıı kendilerine wrilecek-
tir. , 

Berlinde temin olunduğuna göre, bu 
şartlar. Berchtesgade~ görüşmelerin

de B. Şuşnig'e bildirilmiş, Avusturya 
Başvekili tarafından da kabul olun -
muştur. 

Berlin hüktımet mahafili, Alman
ya - Avusturya mllnasebetlerinin müs
takbel inkisafı hakkında bilyük bir 
emnivet. be;lemekteOir. Sarih surette 
telmih edildiğine göre, tam bir "anş. 
lus"u aramamakla beraber, Almanya, 
Avusturya ile Almanya arasında, şekil 
itibariyle serbest bir devlet olarak ka
lan danzig serbest şehri ile Almanya 
arasında mevcut münasebetlerin aynı 
tarzda mUnnsebetler kunılacağmı tl
mit eylemektedir. 

Devlet Şurcısıntüı Da Deği§iklik 
01.aca.k 

Berlin, 18 (A.A.) - Lokal Anzeiger 
gazetesi ''Avusturya devlet şltrasm -
da ıslahat,, başlığı altında verdiği bir 
yazıda diyor ki: 

Avusturya devlet şurasına, mi11t 
muhalefete mensup ,..evat, ereUmie 11 
temmuz 1936 anlıışmatarmda.ıı çok da
ha evvel bir eU'ldhı. vtıcude gettrme1ı: 
hususundaki tecıebbüslerivle tanmm:rş 
Avusturyalı mühendis Theintaler ~
recektir. 

Paris, 18 ( A.A.) - övr ıazetesi 
şunları yazıyor: 

Umumiyet itibariyle görülüyor ki, 
1XIZiyet vahimdir. Almanyayı girdiği 
bu voli/4 itid.al.e scvkedecek herhangi 
bir hôdilJe çıkmaz ise, Almanya, ba~ta. 
Çck01,lovakya. olmak üzere, bütün Or
ta. Avrupa devletleri için bir tehlike 
olacxı.11--tır. Dihıdenberi Londra efkdrı -
umumiycsindc ve dipl-Omatik mahfel
lerinde çok derin bir intiba uyandır
mağa ba§Uımıştır. Umumiyet itiba -

Otomobil kral
larının yarışı 

(VBt tarafı 1 inci B<JyfaiüJ) 
General 1'fotors şirketine gelince. 

onun zirai tecrilbeler ile meşgul 01'" 
maktan maksadı daha başkadır. Ge
neral Motors nebatatın nasıl olup ta 
"'"'ncş ile rcşlllcndil,ıinl keşfetıne1' 
eu • rl~ 
fsteyor. Bunun için milyarlıır sa 
derek birçok IA.borııtuvarlar tesis et
mektedir. Nebatatın güneş ile nasıl 
yeşillenrllği anlnşılncnk olursa fell'" 
nf vasıtalarla güneşin hararetini "" 

zlyastnt teksif ederek kullnnırı~ 
lmkAnı da ha~l olmuş bulunacaktlf• 
Bu suretle medeniyetin istikbali )C1lf 

tanlacaktır. 

Zira Amerikadnki petrol made'll'" 
teri elli sene sonra. kunıyııcaktJf' 
Antrasit madenleri de nihayet fil' 
scno sonra tükenecektir. O vakit /..• 
merlka, bugUnktl medeniyeti 1"' 
pan belUbaşh kuvvet ve servet k•f" 
naklarmdan lldslnl kaybetmiş olll" 
cakhr. Amerika için vaziyet bÖfıe 
oldot,"11 gibi diğer kıtalar da. aşağı 
yukarı ayni haldedir. lşte Gene~ 
Motorst harekete getiren fikir tst~'" 
halde görünen bu tehlikeli vııztree
karşı şimdiden çareler bulmaktır. 

Vakttle Karncgtler, Roktellerlet 
hastahaneler yapmak, daha baŞ~ 
turlil içtimai muavenet mUesseseıeıl 
vücuda getirmek için mllyonlar sat' 
fetmişlcrdlr. Bu suretle insanlı~ 
hizmet eylemtşlertlir. General Motor' 

ise medeniyetin lstlkbalinl kortarıP_. 
fikriyle çahş!yor ve General l\fotof' 
ımn medeniyetin istikbalini lmrt.at' 

mağa matuf olan bu teşcbbUsO Fof"' 
· dun kendi müesseselerine ait bnhra' 

mesele!irlnl halletmek fçfn buldnl" 
yeni faaliyetler yanında daha ~
sek bir hedef olarak görUnUyor .•• 

ASIM US 

Mısırda 
(Vstyanı 1 inci aayı/adJJ) 

J'&r&lanmıttır. Bunlar ara:smda blı
Jtaç kadın ve birkaç da Avrupalı va" 
dır. 

300 den fazla kimse Nahas paşl 
lehinde bağırarak toplantının yapıl" 
dığı yeri işgale teşebbils etmışttt• 
Kuvvetll polis müfrezeleri tezahura~ 
cıları sopa ile dağıtmaya muvaffV 
olabilmiştir. Birçok sokak fenerL 
tramvay, olobils ve vitrin hasara ul• 
ram ıştır. 

Gazete'ler Hü1rumeti Ten7dt Ediydf 
Kahire, 18 (A.A.) - Gazeteler bil

kiımeti intihap dairelerinde tezvirattl 
lunmamakla itham ve şiddetle hile~ 
ediyorlar. 

Tiyle lngilizler, Fransanın ciddi bir Balkan 
hattıkareket tutmak için lngiltere ü-

• • 
konsegı 

zerinde tsrar etmesini çok meğru 

bulmaktrıdır. EscMen çok iyi bir men
badan haber aldığımıza göre, B. De~ 
bOIJun bütün faaliyeti t:e gayretleri de 
lnı cihet ilzerinde temerküz tıjlemek
tedir. Bıı sebeplerden d.oZayı, A tm~tur-
1ıa i.Jind.c ciddi bir hattı hareket bek
lenebilir. 

lngiliz - lta.lyan T<imaslan 
Londra 18 (A.A.) - B. Grandi, B. 

Chamberlain (Çcmberlin) ile görüş -
mek üzere bu sabah Başvekalet dai
resine gitmiştir. Birkaç dakika evvel 
B. Eden de Başvekalet dairesine git
mişti. 

Londra, 18 (A.A.) - İtalyan büyük 
elçisi Grandinin buğün Chamberlain 
ve Eden ile yaptığı mUlakatm bil -
hassa Avusturya vaziyeti ve alelumum 
lngiliz - İtalyan münasebetleri et -
rafında cereyan etmiş olduğu zanne -
diliyor. ltalyanm İspanyadaki gönül
lülerin geri çekilmesi meselesindeki 
hattı hareketine tali bir mevzu ola-

Romanya hariciye nazır• 
ve Yugoslav Başvekili 

beraber gelecekler 
Balkan Antantı konseyinin Ankatr 

da yapılacak içtimaına iştirak etııl~ 
üzere Romanyadan, Hariciye n~ 
B. Tataresku şehrimize gelecek 
buradan hükfunet merkezimiz.e gidi• 
cektir. 

B. Tatareskunun, gelirken Bel~ 
uğrayarak, Yugoslavya Başvekıl ,, 

. pi 
Hariciye Nazın Dr. StoyadinovıÇ 
beraber gelmesi bekleniyor. 

• 

AtatUrk'leo Vugoslıtf 
Kralı Naibine 

Ankara 18 (Hususi) - Yunan ~ 
'bıfSI .. 

lının amcası ve Yugoslav kral naı " 
. iiJSl'" kayın pederi prens Nikolanın öl 1, .. b ·ı A " kl .b pav munase etı e tatur e naı 
tıJt'• 

arooında telgraflar teati olunın~ 

rak temas edilmiştir. tır. yr 
Bu konuşmalar, İtalyanın Berch - nm iştirakiyle mühim bir topıaııtı 

tesgaden anla~masını ve onun netic&o pılmıştır. tJlfl' 
lcrini nasıl telakki ettiği hakkında İn- Nazırlar, harp levazımı imaiitJ ıut -
giliz nazırlarının bazı tavzihat elde meselesini tam bir tetkika ta.bf ~ 
etmelerine imkan vermi~tir. mU§lar ve bu imalatın tesrii çarel~ 

Franaada Da Askeri Tedbirler derpig eylemişlerdir. Nazırlar .,«ı-
Göril§Üldü müdafaa nezaretinin emrine verı;., 

Paris; 18 (A.A.) - Havas ajansı mUmkün olan yeni vasıtaları da 
bildiriyor: Bugün Başvekil Chau- ~la.ştırmışlardır. . t :ı.D 
temps'in riyaseti altında ve devlet na- Milli müdafaa. komitesinın ~3.ıd 
zırlan Frossard ve Bonnet ile Maliye, da başlayan bu toplantısı saat 
Harbiye, Bahriye" ve Hava nazirlan - ı de hitam bulmustur. 
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[ - Emniyet Umum M-üdürlüğünden: 
Kısa Haberler ) Emntyat Umum Müdürlüğünce kadro mnnhallerlne polis ataJyerl ka- Şirketi Hayriyeden 

af • lstanbulSc?kcrciler Cemiyeti kongre- yıt ve kabul edlleceğlnden, aşağıda yazılı vesıf ve şartları haiz olan ta
la evvelki gün Eminönü Halke\'inde top- llplerln bulundukları en yakın vllft.yete pullu bir lsUda lle müracaat etme
ln~~~· Tilrk şerekcili~lnln himayesi yo- teri ldzımdır. 
ınu a alınması lftzım tedbirleri konuş-

ştur . 

• ~ M. M. Meclisinde 6nümilzdekf Niııan 
ıı:ıı~da _ınilznkcre edilecek olan küçük sa
~an :ır knnununun neşrinden sonra, diğer 

naı ehli g'bl k 5ok 1 ı , şe erci k:ılfnlar imtihana 
k:-ııruı°'~ak, _çırakları muayyen zamanda 
)eti a ık lmtılıanı verebilecek l:ablliyrtte 

ş $tlrıncğc iımll olncnklardır. 
:ır, c1>erc1Jcr hu konunun neşrini bekleyor-

t,1;3~0 ınllyon lira kıymetinde gilmüş p:ı
reı.r mızın basılması bir ny sonra bile
ıııııl~r. llunun 12 milyonu bir llrnlık, dört 
lltil onıı elli ve dört milyonu 10 kuruş
lt:kılu~~u elli \'e dört milyc;nu 2S kuruş-

lık~nrpl.:ıne rnildürlüljil yeni on on para
' en~r için güz~J bir holila elde etmiş lir. 
l:a:ı:ı 

1 
CurnJıurıyct nllınlarının resimleri 

r annıaktndır ...___ . 

ltandevu evi işleten 
n.. nıahkem ~de 

b· un asliye birinci ceza mahkemesi 
~~dcvuculuk davasına bakmı§tır. 

!:!_ ç~ulı:ı.r, Mazhar ve karısı Ayseldir. 
~hıt Polis Tevfik şöyle dedi: 

.ta~ Bize buraya yabancı erkek ve 
tas arın geldiğini ihbar ettiler. Ta
l'et?ut e~eğe başladık. Nihayet vazı. 
de 

1 tesbıt ettik ve sulh rnahkemesin-
~l arruna emri çıkarttık. 

,.,.
1
• k aramada apartmanda Elis is -

~ nde b. 
tnad ır kızdan başka kimseyi bula-
led· ık. Bu da ziya.ret için geldiğini söy 

l, 

ar~:kat bir iki gün sonra yine ant bir 
da:/Irına yaptık; ve evdeki yatak ~ 
l'o Illda gard.robun içinde yatak ve 
~anların arasında saklanmış 20 ya
§il ~-'.Nihal ile 22 yaşında Meri ve 
ltalkı-u, hikmet isminde iki erkek ya-

ll.dıı· ld' L•tt 

'1l!u erı isimli şahit de suçlularm kom
~• ''.~ ihbar edenin kendisi oldu-
ı: soylemiştir. 

ıt·k ahkcme. yakalanan Meri, Nihal, 
l~ t ve Şevketin çağrılarak din -
rııe b l!~i ic:in duruşmayı b~ka bir gU-

ltatttı. 

~ I} ••• -0--ü h lk ·llon a evinde 
~ ~arınki tören 

Şartlar 
A - Türk olmak, B - Fut nskerllk hizmetini yapmış bulunmak, C -

30 yaşından yukarı olmamak, D - Boy, 1 metre G4 santimetreden kısa bu
lunmamak, E - örnekleri Vila.yet Emniyet MUdUr ve Amlrllklerlnde mev
.:ut gcdllcll erbaş ve dlğ~r askert okullara girecek talebenin bedent kablll
tetlcri hakkındaki hUkümlere uygun derecede sağlam bulunmak, F - Sar
hoşluk veya kumarbazlık gibi kBtU hallerle tanınmamış olmak, G - SUf
U işlerde bulunmamış olmak, H - Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ce
zasfyle veya namus ve haysiyeti bozan bir sucla mahkflmlyetl bulunma
mak, 1 - Ecnebi kız ve kadınla evli olmamak veyahut yaşar bulunma
mak. 

Vasıflar 
J - Lise veya muadfll okul mezunları ile orta okul mezunıa.n. tık ~ 

kul mezunu olup da erbaşhlttan ayrılmış olanlar, orta tahslllnl bitlrmemlş 
olduğu halde yabancı dil bllen Uk okul mezunları, imtihan edilmeksizin 
tercihan kabul edfllrler. K - Yabancı dil bilmeyen ilk okul mezunları ile 
ı lk tnhslllnl bitirmemiş olanlar vllft.yctlerde polis intihap encUmenlerl ö
ııUnde "Y.azılı, SözlU" imtihana tAbi tutulurlar, bu imtihanlarda muvaftak 
Jlanlar arasında; orduda motBrlU vasıtalarla fen, muhabere ve atlı kısım
larda çalışmış olanlar, beka.r bulunanlar, san'nt ve meslek erbabı olanlar 
tercih olunurlar. (856) 

15 • 2 - 1938 tarihinden itibaren, Kırıkkale - Polatlı mmtakasında bu
lunan istasyonlardan Ankaraya Gldlş-Dönilş şnrtfyle seyahat edecek yol
culara umumi tarife üzerinden % 50 tenzildt yapılacaktır. DönUş biletleri
nin mer'iyet mUddcU, azimet tarihine 7 giln !Uı.vcslyle bulunacak tarihin 
gece yarısına kadar' olmak nzere ye dl gUndUr. Blletler azimet tarihinden 
bir gUn e,·vel de a hnnblUr. nu takdir de biletin merlyetf azimet tarihi olan 
ertesi günden başlar. 

Bu biletler, Toros, Anadolu sUr' at trenlerinde bu trenlere mahsus 
munzam Ucret bl1etlerl ayrıca alınmak şartiylc btlflmum yolcu trenle
rinde mer'i olacaktır. 

1 Mayıs 1934 tarihinden muteber yUzdo elll tenzllll halk trenleri tari
fesi 15 Mart 1938 elen itibaren mülgadır. (414) (893) 

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

teri için hazırlanmıs olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde b~ 
lun.mamasıd.ır. -

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. VilcudUn iltL 

valarmda ve koltuk altlannın pi§lklerine karşı bundan daha müessir bir 

ÜskUdarla - Kabataş ve slrkeel ara
sında araba vapurlarının yeni llAveli 
seyrlsefer tarifesi bu gU.nden ltf haren 
tatbik edilecektir. Bu tarifede seferler 
zlyadeleştlrllmlş ve her akşam için ge 
ce seferleri tahsis olunmuştur • 

~" .. ·- . 

AD•IATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZrONE-VENEZIA 

U ğrayacaklan limanlar Vapurlann isimleri 

Pire. Brlndisl, Venedik Palestina 
F. GrimanJ 

trenleri P. Foscari 
F. GrimanJ 
P.Foeca.ri 

Trieate 

BUtUn Avrupa için ekspres 
ile tel!ki ederler. • 

Pire. Napoll, Manllya. Oenova 

Kavala, Sel!nik, Goloı, Pire, Patras. 
Ayııaranda. Brindisi, Ankona. Venedik 

Trieste 

Caldea 
Cillcia 

Diana 
Abbaziıı 

Quirlnak. 

!seo 
Scllnik, Midilli, fzmlr, Pire, Kalamata, Al~ 

Patras, Brindiııi. Venedik, Trica"te Vesta 

Burgaz, Vama, R'.8sfence 

Sullna., Kalas, lbrall 
Sulina, Galatzı Bmila 

Dlana 
Caldea 
:A.lbano 
Abbazia 
Cillcl& 
Vesta. 
Qu1rlııa1e 

FenJcla 
lseo 

Quiriııale 
Fenlcia 

Hareket gOnYeıl -
11/2 l1! 

~ ! " 18/2 
! ı 25/2 ~ J 4/3 c 

21/2 8a&t17&ıı 

'1/3 

16/2 
Saat17df 

2/3 
17/3 

12/2 SaatlSdl 
26/2 
12/3 

9/2 
10/2 
16/2 
23/2 SaatıTde 

24/2 
2/3 
9/3 

10/3 

2/3 Saat 17 c1I 
9/3 411 h. 

Erkek öğretmen Okulu Satınalma Ko
misyonundan: ~ ~ınöııu I!allxvinden: • 

bat ~~izin yedinci yıldöni.imil 20 §U

l'8.Jtııa938 paz:ır günü n..,'1.ağıdaki prog
~ ,, ~-Utlanac:ıktır. Saym halkımı -
tlıtize e. UycJeı !mizin bu sevinçli günü-

pudra henUz keşfedilmemıştir. Okul talebesi için 600 metre yer 11 elblsellk kumaş .7 - S • 938 pazal'tı 

l 1 tiıoakleri rica olunur. 
ciUı; Cağaloğlu Merkez sal~munda: 
lteviııdıı saat 15.40 da; A-Ankara hal
ile di en verilecek söylevlerin radyo 
\ıll'ttiıo:nlenrnesi; B - lstikla.t marşı: E
terans ~rkc~tr:ısı tarafından; C - Kon
~Vend Evırnız başkanı Agah Sırrı 
"İllıiz k'tarafından; Ç- Konferans: E-
leliııd ıtapsaray ve yayın şubesi Uye-
dan; ~n ~eliha Avni Sözen tarafm-
~ınd ·Konser: Evimiz orkestrası 

2 an. 
ltuıı; GU!bane parkı içinde Alayköş
~lls: E:ec~ saat 20.30 da A - Konfe
besi U 1 rnız kitapsaray ve yayın şu-
1.arar1:~1erinden Nusret Sefa Coşkun 
d~<tsı). an. ~ - Gösterft (Kibarlık bu
~· er·· lnvımiz Göstcrit 5ubesi ama-

2'.t ı tarıı.fından. 
l . erkez a l .. 
f ın d . a onunda yapılacak toren 
~Öıı~~~~tıyc Yoktur. Alaykö§kündeki 
1aYltö .. ı • Çin davetiyeler merkez ve A-
~'11 b" 
1 ~ urolarmdan alına.bilir. 

IJ Göz hekimi 
1 ·~1u ~ ıat RamiAydın 
U.yeneh 

l'arıab anesını raksl.m.Talimane 
Q aşı Cad. VRFA Apl nma 

.l &kletmiştlr, Tel: 41553 

~tdan 1 ,
0 

rnaad~ hergiin: Üğledeıı 
tıra s 'k ~ aat ı iden altıya kadar 

I\ lıirıu 
ur C cı sımı Operatör -
11ııı1J~ı A FER 'l'A V YA H 

cerrahı 
rı cerrah ve sinir, dim:ıa estetik 
karı, l'ıb • isi müteh:ıssısı 
tlıJı ~Oküll • 
llltrı •ıneıı , C"ll S. n'Sistanı, erkek, 
erı • llıcrnc :\nllıırı, dim:ıfı estetik 

t'lılc aıııeı' karın buruşukluğu ve 
'Yııl" • . 

i
\ı 1 

• (:'\o,.ıııye \"C doğum 
il tıa~eııe nıütehn'Ssısı.) 

clerı 1 &tıhııhıar1 U 
~~~,,~~ ~~~dar iYi e c c H n v r 

0Aıu, Pa; tlc-retlldir. Tel. 4408fi 
nıokkopı, Rumeli han. 

ONU DlCER ADI (TALK PUDRA) tan tıe kan§bnnaymız.. tesl günü saat 14 te Cağaloğlunda Ll seler Muhnsebeclllğlnde okul satııı 
alma komisyonu tarafından açık eksi ıtme ile lhalo edilmek üzere mUnaka.. 

ü•••n•••ll•••-:•••••••••••••••i"lsaya konulmuştur. Muhammen fiyatı 450 kuruş ilk teminatı 169 llradır. 

Konservatuvar Oirektörlllğtıoden: 
Yatı kısmı "Şehir Dandosu" na talebe alınacağından on beş yaşından 

aşağı ve ilk okul mezunlarından olup ta muteber ve müteselsil kem verebi
leceklerin mUrncaatlıı.rı. (91S) 

rolümle değişiklili yapıldıgınr bildirmemiş miydiniz? Ne
resi değişm:şse, onu da bütün teferruatile yazmış değil 
miydiniz? Bittabi sizin söylediğiniz şekilde hareket et• 
mck mecburyetindeydim. Tenkide hakkım yok ama, Mis
ter Març, ldoğruyu söylemek l!zıın gelirse, timdiki ro
lüm, dikkati ehemmiyetli bir surette Mirabelden alıp be· 
nim üzerime topluyor, bu bakımd<Al eserin müvazenesinl 
bozuyor diyebilirim. 

Terans Març, evveUi, kendisine uzatılan kağıdı aldı. 
Gözden geçirdi. Coni Doğlas ,onun timdi hiddetten kö· 
püreceğini sanıyordu. Halbuki, Marçın konuşması öyle 
olmadı. O, bilakis tam bir sükunetle Trente dönerek: 

- Bu parçayı §İmdilik provadan atalım, dedi. Ondan 
~onrak!ni oynayalım. Siz benimle" biraz dı~nya gelir 
misiniz? 

Març, bundan 
dönerek: 

sonra, orkestra şefi Kobrovskiye 

- Kobrovski, dedi. Derhal müziğe başlayınız. Sen 
de, Guigli 1 Dans numaraformr prova ediniz,şimdilik aşk 
sahnesi geriye kalacak .. 

Tcrans Març Coni Doglası da yanına alarak Beyzil 

Trentle birlikte tiyatronun arka tarzıfına gittiler. 
Yalnız kaldıkları zaman Març, Trenle sorduı 

- Sen bu Jrağ1dı ne vakit aldın? 
- Dlln gece .. Otele döndükten hemen birkaç daki-

ka sonra .. 

Sizin b:ına karşı y'4Zılmış birkaç satınnızı da ihtiva 
ediyordu. 

- Size kar_şı }'.azılmı_ş birkaç satır mı? 

-16-

lsteklllerln şartnameyi görmek icln Acıbademde bulunan okul idaresine 
vo eksiltme fçln belll gUn ve saatte te minat makbuzu ticaret odası cari yıl 
belgesi flo komisyona mUracaatları 11An olunur. (886) 

Sahibi: ASIM US Neşriyat mUdürtl Refik A. Sevengil 

Conf, Marça dönereli ve orlCestraı 1efi Ko!>rova1dyl 
ip.ret ederek: 

- Dün a.lqam bir cinayet filin çıkmadı ya? diy• 
ıordu: 

Març ail.ldbıetle: 

- Henüz ortada bir ceset yok, cevabmı verdi. 
Sahne üzerinde Mirabel biltün güzelliğile bir sandal .. 

yeye otunnuı, provanın ba§lamasını bekliyordu. Coni, ona 
baktı'k,ça, aessz film zamanının muhteş~m yıldızı Barbara 
La Mari hatırlıyordu. O kadar gilzel bir kadındı. Bu ka
dın insanı el~ktrik cereyanı gibi tutan bir cinsi cazibeye 
de malikti. Dana rejisörü Pcter Guigli, kendisine yaklaıtı 
ve konU§mağa baı1adr. Guigli bir taraftan Mirabel ile ko
nu§uyorı. bir taraftan rda Kobrovskiyc bakıyordu. Sanki 
Kobro"kinin fena bir §ey ııöyliyeceğini umuyordu. Fakat 
Kobrovski kansının ne yaptğına aldırmıyor, dans reji&a
rüne de bakmıyordu. 

Sahnenin bir köşesinde de uzun boylu, ıanşın, Holi
vut yıldızı Beyzil Trent, kendi rolUnU ezberlemekle 
meşgul:fü. 

Bu aırada Terans Marçın ıcıi yUkselerek sahneldeki 
bütUn mmltıları kesti: 

- Haydi Mirabel; Mister Trent 1 Eğer hazır isen!%, 
provaya lxı§layalrm. 

Mirabel, hazır olduğunu bildiren bir bat itaretinde 
bulundu. Ayağa kalktı. Lcs Hansonun, sahneyi yeniden 
tanzime başladı. Bey%il Trent, ön taraftaki rşıklara doğru 
ilerledi. Gözleri üzerinden elini siper clderek Maırçı aradr. 
Ve onu 'bularak: 

- Şimdi prova edeceğimiz _par~y.l ıu ~bi biliyorum. 
aedi. 

-ı•-
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ı\DJ\1\1~ 
·Dört seneden bert büyUk bir itina ile 
· (YEI>tGUX) tarnfmdnn neşrOO.Uen 
ttstAd lnRAIIİM ALAJ~DDlN'in bu 
bttyUk eserl tamamlanmış bulunuyor. 

Meşhur Adamlar 
ANSiKLOPEOisi 

Sade size hayat hakkında fikir vermekle knlm.ıyacal...-tn; o ay:nl. 
zamanda okuyacağınız eserleri de İbralılm AlAcddtn'in krvrak ve 
salıllı.lyetll kalemiyle tesblt cbnlştir. Tetkik etmek istediğiıı.lz her· 
han:;t bir mevzuu Meşhur Adamlar Ansildopcdtsino bakarak, oradan 
alacağınız sağlam fikirlerle plAnla.ştırablllrsinJ.z. 

Edebi tetkik ve tctebblilerdo do MEŞHUR ADAMLAR Anslkl~ 

pedlc;i ~iz;e esaslı TO özlU bir arkadaş ve yardımcı olacak, dün3 a 
şaheserlerini mnharrlrlcıinln tercüme! halleriyle Sll'll sıra önünüze 

sercccktl.r. Bu suretle.okumak istedi· 
ğlnl:& eserlerin kıymeti hakkımla bf· 
taraf blr hllkmUn yardunuu temin çt
mJş olacaksınız. 

MEŞHUR ADAMLAR ANSll{WPEDİSİ'nln her kUtllphane Meşhur Adamlar Ansiklopedisi 
tin lUzwnln bJr eser olduğunu söylcmiye lüzum görmtiyoı·u.z. 
h.EŞHUR ADAMLAR Ansiklopedisi dilnya )ilzünün en meş· 
bur ndnmlıırmı, resimleri. hayatları ve eserleriyle bir arnya 
toplıyan kıymetli ve eşsiz bir tetkik mahsulüdür. · 

MEŞHUR ADAMLAR An!>iklopedislnde gentlcr, sade me
deniyete ,.e insanlığa büyük iyilikler yapmış olanların hayat
larını def;il, menfi cihette şöhret bulmuş bir takım şahsiyetle· 
rJn hususfyet1erin1 de bula<-aklardır. 

4.- nefis clld içinde 1600 sahifelik muazzam bir eserdir. 0000 
isim ve '7ö00 resim ,.e Uh'harı bir ara.da toplıyan bu gtizel eserden 
kendlnJzl mn.hrum etmeyiniz. Meşhur Adamlar .kollcksiyonunu 
BabıAU caddesindeki satış mnğıı.zamızdan alabileceğinJz gibi hlitUn 
( l."EDİGÜN') bayileri Tasrtnslyle getirtebilir Tcya aşağıdaki 
kuponla da ce1bcdeblltrslnJz. 

MEŞHUR ADAMLAR Ansiklopedisi ilerlemek, dtlnp)'l da
ha 1Ji tanıyıp tahlil etmek istiyenlcre kolay 
mukayeseler temin etmek tçln şöhretlerin 

hem müspetini, hem menfisinl bir arua ton
lamıştır~ 

Dört cildin llntı yalnız (10) llradır. 

Sipariş 

l11t.1uıbulda Ankara caddesinde 
YEDIGON idarehanesine 

• • 

Posta ile namınıza (10) lira gönderilmiştir. Namı
ma Meşhur Adamlar Ansiklopedisinin dört cildini 

gönderiniz. (Okunaklı aurctte isim ve adres) 

• • 22:: n ı; -aıwt-

Vosn.itl nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altın~ alınan 
oç markalı ve 2127 numaralı takse otomobili 21-2-93'3 pazartesi g!inU sa
t 15 do Eyüpte Kmlmesclt 3 No. lu evin önündeki aranda açık arttırma 
l e sntılacağı ilfı.n olunur. (B.) (915) 

Vesaftt nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınan 
Uulk markalı ve 24 98 numaralı bkse otomobllln!n Sirkecide Nevbcthane 
~ıkma:r; sokak 3 numaralı evin önUnde 23-2-938 ~arşnmba gUnU saat 11 de a
c ık arttırma ne satıla.cağı tlAn olunur. (B.) (916) , 

Març cevap veraı: 
- Pek güzel, öyle ise başfaym. 
Sonra Ceni Doglasa dönerek: 
- Herhalde !'U gibi bilmesi llzmı. Zira Uç haftadan 

beri aynı şeyı prova edip !duruyorlar. 

Provanın ~imdi prova edilecek sahnesine "Btil~e 
qhnesı,, adı veriliyordu. Bir aşk t>ahnesi idi. Gayet iyi 
ha.§ladı. Mirabel, Beyzil Trentin kollannda eriyor gibi 
~üzülüyordu. Eeyzil Trent de, söylediği sözleri gayet 
~tlı ve ahenkli bir çruımla adeta terennilm cdiyoıtlu. 

Bu çocuk,' hakikaten mükemmel bir aktördil. 
Fakat bir müddet sonra i§ değişti. Trent, Gözlerine 

devam ettiği sırada Mirabel lafa kan§<!rak bir cümle 
söyledi. Bu vaziyete bakılırsa, ikisinden biri yzınılmı~tı. 

Ae<>.ba hangisi idi. Coni, bunu tefrik edcmiyor,du. &erin 
müellifi Març birden işaret verdi: 

Durunuz! Tekrar başlayınız. Yanlış oynuyorsu· 
nuı .. 

Trent, bu emri dinledi. Rolünü yeni baştan yapma· 
ga başlr.:lı. Fakat Mirabel ,yine lafa kanşarak yan yerde 
onun sözünü kesti. Kendi bg;ma bir başka cümle sarfettl. 

Març, h'ddetlendi. Fakat ne çare! Provalal1da yan
lışlık olabilir. Yine tekrarlamtüarmı söyledi. 

Telcrar ettiler ve yeniden aynı §ekilde yanlış yaptı
lar. Esas rolde olmadığı halde birbirlerinin sözlerini ke
siyorlardı. 

lrtarçın ı~i. bu defa. hayU yllbelmifti: 

- 1"ea ec!erlm, Mister Trent, ldodi. Gramofon plfiğt 
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lstanbul Defterdarlığından: 

• • • 
• • • • 

1 - Ma yarım Burgaz Kilçilkçekmece gölünün balık avlamak hakkı 

ı Mart 1938 tarihinden 28 Şubat 1939 tarihine kadar blr seneliği on boş 
r,Un mUddetle acık arttırmaya ı:ıkarılmıştır. 

2 - Sabık bedell (3420) Ura 40 kuruştur. 

3 - Açık arttırma 5 Mart 938 cu martesl sunu saat 10 da İstanbul Av 
Vergileri M'.Udilrlyetlndekt komisyonda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (256) Ura (53) kuruştur. 

6 - tstokJUerln ~artnameyl görınek ve fazla bilgi toplamak üzere her 
giln Av Vergileri MUdUrlyetlnde mUteşekkil ihale komisyonuna gelmeleri. 

(899) 

g{6i dafm=w aynı §eyi teTrrar e"dip <Junıyorsunuz. yanlı§. 
yanlış! .. 

Trent ~şalamıştı. özilr diledi. Ceketinin cebinden 
bir lcSğıt çılcardı. Bu, eserdeki rolünün yazılı olduğu kl· 
ğrttı. Biran için, baktı. Gözden ı:e~irdi. Fakat ıa~kmlığı 
ha.li gitmemişti. 

Març: 

ı... Bir tiaba, dedi. Bir daha tecrübe ediniz bakalım. 
Bir daha başladılar. Beyzil Trent evvelce yaptığı gi

bi yeniden bir uzun söze dalarak, karşısındakine fırsat 

vermeden habre söylemeğe koyuldu. Arada Mirabelin 
ıesi işitiliyordu. Coni Doğlas, tiyatroya ağır ve garip 
bir hava çöktüğünü, herkesb bunaklaştığmı hissetti. 
Kobrovski notasını tetkikten vazgeç.mi§, dikkatle aahne· 
ye bakıyordu. Dudaktan kıpır:Jıyordu. 

Terans Mc:ırç, ayat:ra kalkmıştı. Aktör Trente haykıra· 
rak: 

- ttç hafta prova ettikten sonra bunu hala öğreneme· 
din mi? diye hiddetle sordu. 

Bey zil Trcnt, sahnenin ön kısmına geldi: 

- Mister Març. dedi. Siz de pek iyi bilirsiniz ki bit 
;\ktörün rolünde böyle geç vakit !değişiklik yapmak, çok 
fenadır. Bütün bir geceı onu ezberlemekle geçirdim. 
Eğer. Mirabel rolünü ezberlememişse, yanlı;,lığı o yapı· 
yorsa, bana ne? 

'Març, hayret içindeydi: 

- Defişiklik mi dedi. Sen ne aöylllyoraun? 
- Evet, si:: dün gece bana bir k!iıt göndererek, 

• 
-ıs-

ZA'\."1 
Deniz Ticaret miidürlyetlnden nlmış tJ;. 

duğum 1211 numaralı Hels şahadetnıııtı" 
mi zayi cyledl~lmdcn yenisini alacıı~ı; 
dan kayıp olanın hilkmü yoktur. -107 

llüsevırı 

Mukaddema Bc:roğlu lstanbul oteıınctl 
mukim iken halen ikam<'tsfıbı meçhul ~ 
lunan Efraim Gotmnn lştrole. 

lstanbul 3 ıincü icra Mtmurluğıındtı/l:lfl 
Rahmi Alkanın Beyoğlu ikinci noırr .. 

ğlntlen tanzim kıhnnıı' olnn 2 - 6 - 9 ,
tarih 6329/181 ıınyıh senede müstcnid 
zimmelinizde alncnğı olduğunu iddia ~l~ 
diğl 1250 liranın mna faiz ve rnnsnrıf ,. 
ücreti vek61et haciz yolu ile tahsili Jıdl 
kında dairemize vaki mfirnc.aat ve tııl lf 
üzerine bu hususta yazılan 're tebll~ ıc,._ 
tnrahnııa gönderilen ödeme emri ikoill 

sAhı hazıranızın mechuliyctl hnscbllC ıe~ 
il~ kılınamayarnk tebligatı mezkQreoin ~ 
snn mfiddetle il/inen icrasına icra btık~ .. 
liğince karar verilmiş olduğundan tıı Ilı 
iltından Hlbaren mezkOr müddet :ı:ırfıoet' 
ve 37 / 21i52 dos:ra nıımarasiyle mndd 
bih borcunuıu vermediğiniz veya tanıııır:I 
na veya bir kısmına vel·nhut alacııklırt ,
takibat icrasına mütedair \"C icranın d~" 
masını mfistelzim ştroht veya tahrir, 0

11
d 

rnk knnunl bir ltlraı.dn bulunmııd 1~1 
_, 

ve yine bu milddet zarhnda mal beYıı0' ,_ 

da bulunmndığınız veyahut hakikate ~ .. 
halit beynnda bulundubtunuz takdirde il' 
pis ile tezlik ve cczalandırıl:ıcnğınıı. ıııııt' 
IOmunuz olmak ve bu baptaki ödcrne e rJI 
rinin tarııfınızn lebliSI makamıno kniill 

1 11ur• 
mak üzere keyfiyet fltıncn tebliğ o u '" 

"2ili5• 
~~~~~~~~~~~--~ 

aerı· Vskı1dar Aıdfuc l/ul.:uk 1/aklmlfufrı f' 
Hamdiye tarafından kocası Hak ·ı ~::11 

hine actılh boşanma davasından d 1 t1 
Oskfirtor Ça\•uşdere cadclr inde Vaid~ eti 
tile mahallesinde 14 /1 No. da lka~r.ıdk' 
mekte ise de 25-1-938 tarihli tııh dll\lt 
celsesinde lknmetııAhı mcchul oluP ıııbl 
arzihali bllA tehllğ iade edildiği "~ bl' 
kikat 24-3- 938 perşcnbe sa:ıt 14 e et• 
rakılmış olduğundan dava nrzih:ıli il~<ıtlll 
vetlyenln mahkeme divnnhancsfn~ 11

1 
ttl

soretlyle tcbllJ:ıtl fcrıısınn ve 20 gu \'tf k 
fında cevap vermesi lüzumuna kıırnr tc ı 
m!ş oldugunrlan kryfiy~t ıı:rrıca gııı.c 
de ııan olunur. "24 n52" 

Btuo6111 4 ancD Noterllblnt: ·ımıırı I' 
Ahmet Nural \'e Abdfilkerlnı Dı ıı 

rye tı1 
Rullan ve şOrektısı şirketinin tas 1 de1'1 
melAtı Mayıs 1!l38 tarihine kader 111 j 

• 1 .. iJAııt 
edec~nı.len Jturıın gazeteşıy .. 
•erli. 



Simon Simonun benzeri ·ne çokmuş 
Nihayet 

içlerinden 

bir tanesi 

seçildi 
Sevimli Fransız artisti Simon Simon 

Aalccikada. Son günlerde hastalandı:t 
ela bild:ritdi. Zatürreeden yatıyormu~. 
Belki timdi iyi olmuıtur, daha haber 
lllmadık. 

Yalnız. bu sevimli yildız Holivutt--• 
filmler çnirmcye baılaymca Pariste 
de onun bir benzerini ara~ğa başlach
lac: Sanki, ellerinden giden artistin 
bir berucrini bulup ikinci bir Simon 
Sinıon yet Jtirmelr istiyorlardı. 

Her artistin benzeri aranılır ve bu· 
lunursa büyük kıymet k:.ııanır. Mese· 
li, Rodolf Valantino öldükten sonra 
yeni blr Rodolf aramışlardı. Cin Har!ov 
öldükten sonra da ona benziyen biri· 
ni aradılar, nihayet buldular ve yarım 
kalan filmini ona çev"rttiler 

Fakat, ne bir <.artist ölsün, ne d~ 
yerine benzerini arasınlar. Hele Simon 
Simonun hasta olması böyle fena :ıu 

niyeti hatıra getirebil'r. Lakin, benze· 
rinin aranma~ına daha kendisi hastalan 
ınOO:ın b~Jlandı~rnı SÖ}•lcrsek bu e=ıdi
ıeye tabii m::ıhal yoktur . 

Şimdi f!elcHm Paristeki mfüabak:t· 
ya: 

Aman, S mon Sımonun beıızer; de 
ne kadar çokmuş! Halb:ıki lr.ı artis~, 

diğer bütün yıldı?.lar araııın1a r,üzelli
li kendisine :nahsııs bir k dındır . .Bit 

MARI <UıORf 

Yeni !iln~iııdo 

haaaa yuvarlak yüzlü bir prk güzelini 
hatırlatan Simon Simon Avrupada pelE 
benzeri bulunacak bir tip aayılnuyor• 
du ve ona benzerinin nereden buluna." 
cağı dütünerek bu müsabakayı açmıı~ 
lardl .. 

Halbuki, müsabaka açılır açılınu 

her taraftan birçolı; genç las ve kadı~ 
lar müracaat etmiı ve kendilerinin sı .. 
mon Simona benzediklerini iddia ede.. 
rek müsabakaya girmek istemişlerdir. 

Bunlann çoğu da bot yero iddiada 
bulunmuı değillerdir: Hakikaten, mil .. 
aabakaya 54 kiti ginniı ve hemen heP.
si - hele resimlerinde - insanı aldata.. 
oak kadar Holivutta.ki yıldrra henziy<>r' 
~ann:ş .. 

. Bu -vazıyet karşıı.mda hil~em heyeti 
çok müşkülat çekiyor. 54 kiti içindca 
evveli Simon Simona çok bcnziyeıı 

otuzu ayrılıyor. Bunun içinden boy Te 
vücut itibarile ona bcru:cmiycnler çr• 
karılıyor. Geriye on bet kip kalıyor. 
Bunlar ca bir kere daha kalburdan go.. 
çiriliyor ve nihayet bir tarıesinin sı. 

mon Simona en fazla benzediği tcsbit 
olunuyor. 
Müsabakayı kazanan Polet Gan iı· 

minde bir genç kızdır. Herkes bunun 
Simon Simona hakikaten çok benzedi· 
ğini tasdik ctmibtir. 

Müsab:.ıkada kazanana vaadedilen 
gümüşi tilki kürkünü, kıymetli gerdan 
lığı ve bir tuvalet kutusunu aldıktan 
sonra, 2 numaralı Simon Simon: 

- Müsabakayı kazandığımdan do -
layı çok memnunum, ıdcm:ştir. Ben de 
artist olmak istiyorum. 

Hakem heyeti arasınd& bulunan ar• 
tist Alber Prejan da: 

- İnşallah siz de Siman Simon gi~i 
parlıık bir yıldız olursunuz, diye du'l 
etmiştir .• 

Sayı 
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·Bu savının içindeki~er 
Çıunurhı yüz (hitdiyf') >·aı.nıı: l{n(lll'('ftn .ICnflı - Giizclll'r!. Hahn ~U7.cl 

t'labllirshılz! - Ulr buz pnt'f,.'.nsı üzcı·in(]f, diirt nclnm: ( l'npn ıılııln V•! nı·ım .. 
dnşlıırınm 1\uhıı, U7.cıindo yRphldnrı ş:tyıınr <liklrnt sc,l'nlıntln şlnıdfı·c ka
dar okumn.ilığırın hlkuyosl. - ı\slnıı ıl<'rild: <hHdllz cılr.bl;r:ı~nH1o ıı n<'fia 
bir hlkA;yc) Çc\lrl'n: \'nhih•t (~<'ldrıı?<'n. - ln.,ruıhl!·m hir Jil)nsı •fohn hıt
klknt olıı)'Qr. - Ayrıca: - GiinUn nkiı..led; k:utııı, m0<ln; shıcıııll, j &rlk.ntür 
'0 diğer blrtok alilknlı yıır.ı ·ınr ... 



~ica~ şala. ----
o tin bağları ,nı çözüp 

bağlamakla 

Soğuk algınlığı tedavisi 
YAZAN: 

Hayret ellib'im bir tedaviden bah· 
rttilcr. Daha doğrusu tedavi değil de, 

. ir nevi karşı koyma tedbiri! lbUyar 

fr kadın, uzun müddet yaşamış 01 .. 

ıasına rağmen, hayatında bir defa 

llc soğuk almnm1ş ve bunu, ayakka
ılarının bağlarını ç6zUp bağlamakla 

•ınin etmiş. 

Bu ihtiyar kadın diyormuş ki: "So
uğa karşı, eğilip potinlerinizln ikisi· 
i birden çl\zmek, sonra onları bağla
ıaktan daha iyi bir koruma tedbiri 
lamnz. nen, bunun çok faydasını 

ördüm. Herkese tavsiye eder.im." 
Şayanı dikkat değil mi? Her halde 

..ı hareket, onu kızıştırıyor. Soğuk 

l:endislne gelince, nüfuz edemeyor: 
.ıtcşe karşı tutulmuş bir buz gibi te
irsiz lrnhyor ... 

Şöyle böyle ama, potin bağlayıp 

çözmnk, soğuğa tesir etmese de, her 
!ıalde insanı kıı<lırmnğa kAfldir! Bir 
,·akitler, üzerinde sils kabilinden bağ
lar bulunan, kenarları Hlstikll ıskar
plnler ve potinler vardı. Onlar, mu· 
hakimle, potin bağlayıp çözmenin zah
metli bir iş olduğu göze alınarak icat 
cdllmişll. Asrımız, sür'at nsrı, pratik 
hayat nan olmakln beraber, işlerimiz 
4aha mUrekkeblcşlyor. Kopçalı po .. r 

tinler yerine, dellkll ıskarpinler çık • 
tı. Her sabah, tlj.'neye iplik geçirir gf • 
bl, bu deliklerden bir kaçının tra • 
bomlu geçltlerincle oyalanarak, en 
aşağı birkaç dakika sarfetmek mec
buriyetinde kalıyoruz. 

Potin bağlarına hükmedebilmek 
çok :pllıhlm bir şeydir. Onları bazan 
kulaklar.ındnn uzun uzun çektikten 
sonra, sıkı fıkı düğümleyerek zarif 
flyangolar halinde ıskarpinlerlmizln 
üzerine dökeriz de, yola çıktığımız 

zaman bir caddenin en kalabalık ye
rinde bir tnn<.'FI lrnndlsinl koyuverir, 

pantalonuo paçasından doğru hafif 

hafit yeri lmmçılaynrak bir müddet 

kendini duyurmnkRızın öylece sürU
nilr. Nihayet, bu serseri bayatın pek 
tnbit neticesi olarnk şaşkınlıkla öte

ki ayağınızın nltmn düşer. Uğradığı

nız ant sarsıntıdan Ynzlyetin vehame
tlnl anlayıp derhal yardımına koşar, 
can kurtarnnmıza alırsınız. Amn na

sıl? ••. Yoldn çHıülcn potin bağını, sar

hoş bir arnbacı glhl tekrar yerine o
turtmnlc için çektlen gUçltik, hele şiş-

• - KURUN'UN ILA VESi 

HiKMET MÜNiR 
mnnlarda, tarif edilemeyecek kadar 
bUyUk oluyor. 

Bir şişman adnma inkişar cdecek

ıeolz, ona hiç bir şey - söylemeyin. 

Yalm:z: 

- Dilerim nllabtan, yolda potinlo
rln çözülsün de, iki kat eğilip onlnrı 

bnğlnmağa mecbur ol cmt? deyiniz. 
kl\fidir. 

Duanız kabul olunur da, adamcağız 

hakikaten böyle bir feUUı::ete uğrarsa. 
hmcınız, fstedi,;'inizden a.ıa. almır ... 

Yalnız, potin bağlarının mcYcudl

yetindcn bir noktada kat't istifade gö

rülfiyor. Karşıdan, görüşmek isteme. 

dlğinlz biri gelirken, hemen onlara 
sanldmız mı, bir mUddet için yakayı 

k11rtarablliyorsunuz. Konuşmaktan 

sakındığınız bir adaniı atlatmak için 

- gene ı;ılşmanlar müstesna - yolda 
yalancıktan eğilip, potin bağlamak 

kadar kolay ve faydalı hiç bir kaça
mak yolu yoktur. 

Bn sırada bir hayli de heyecan ge
tireceğiniz için, husule getireceğiniz 

lkJ misli hararetle, değil yalnız ken
dinizin, clvarmızdan geçeceklerin bl· 

le üzerinizde ellerini ısıtabllccetrt bir 
mangal kesilerek, soğuğa karşı umu
mi bir mukavemet temin edebilmeniz 
muhtemeldir. 

Htk~IET MÜNİR. 

. . ,- . 

<ı~~;?·~~ef'j?e~,A"" 
l . . l. l} 

Kadını 1romsına - Satıcı kıza ben 
görmf'ilmı gb:; 1.-ır~n;wl: için paketleri 
öyle yiiklcıı.dirı, değil nıi1 .•• 

'Hafta \ç\nde 
-··········--······-·····················-
Kulağımıza 

gelenler 

sene içerisinde ye .. , 
nl birtakım knlcm .. · 
lerin eline gccmlŞ, 
bulunuyor. Hlkl\ " 
yecillğlmlzin bu 

genç kalemlerde 
yeni bir yola doğ .. 
ru götürUidUğU mu.ı 
hakkak olmakla 
beraber.. hepsinin 
toplu bir şekilde 

bir fikir tekdsiltu yaptıkları nokta ne.., 
rcdedir? Bu şimdiye kadar hiç kimse 
tarafından belirtilmemiş mühim bir 
DOkta idi. Haber aldığımıza göre~ 

genç şair, ve "Balkanlarda TUrkllik" 
eseriyle kun·etli bir muharrir oldu" 
ğunu da isbat eden Yaşar Nabi bu bo~ 
luğu doldurmak Uzere genç hlkflyecı .. 
lerin eesrlerindcn mürekkep bir ant~ 
loji yapmaya karar vermiştir. 

Viktor Hügo 130 yaşında 
Yarınki pazar günU büyilk Fransız 

şairi Vlktor Hügo'nun doğum yıldönil• 
ırıtidilr. Şair sağ olsaydı 136 ynşında· 
olacaktı. Halbuki öleli önümüzdeki 5 
mnyısta 63 sene olacak ... 

Viktor Hüı;onun ruhu, bu tarihler•, 
de ismi anıldığı için eğer yeryUzüne. 
iniyorsa "act bir haynt" la karşılaşa• 
cak! 

Geçenlerde Pariste bir kitap çıktı: 
"Viktor HOgonun acı hayatı" lsmlnl 
tnşıyno bu eser, şair üzerinde yazıl· 

• 
mış en gilzel tetkiklerden biridir ve .. 
şüphesiz en mühlmmldlr. Tetkiki ya• 
zan, meşhur Alpbonse Daudct (Al• 
fona Dode) nln oğlu Leon Daudet. Le• 
on Daudet eserini kendi oğlu Cbarlea 
(Şarl) Daudet'ye ithaf ediyor. ı,,eon 

Dnudet'nln oğlu, ana cihetinden de 
V.lktor Hilgonun torununun oğludur, 
Onun için romantiklik devrinin baba
sı Uzerindekl eseri en iyi yazacak o
lan da şüphesiz Leon Dnudet idi. 

"Viktor Hilgonun acı hayatı" (*)l 
ortaya bir hakikat çıkarıyor: Şair.in 

karısı ile o zamanın en meşhur sima
larından meşhur münekkit Seinto • 
Beuve (Sent Böv) arasındaki nşk ma,.. 

ccrası bu kitapta birçok Ycslkalarl~' 
anlnttlmaktadır. 

Bundan evyel iki kişi daha Madam 
HUgonıın hu maceralarını yazmıştı, 

Fakat Leon Daudet'nln kitabında, al~ 
lesi tara!mdan kendi eline kndar ge
len vesikaları neşrediyor; Sainte • 
Beuve'le Adele'fn mektuplaşmalarını 
nnkledlyor. 

Hakikaten bu macera Viktor HUgO.. 
nun bUtUn hayatını faciaya tevlrml~ 
tir. 

(*) ''Tra{li<ıue E istance de Victor.' 
Bugon 

.. 

Dilnya Kar\KatüT\eT\ 

Karnaual gecesi cijlentiden dönen 
maskara, şoförüne söyleıjor: 

- Johan, ayakluıbılarımı iyice te
mizleyip kapının eşiğine koymağı u
fıutma!nn, ha! •• Sonra,.. beni yann öğ
leı;e doğru uyandırınız; haydiı gece
ler hayırolsım! 

-Gcfişcr-. 

- Oh, oh; kocacığım; bu sefer saç-
1'arınıı falsosuz havalandırırd:ın; §'im,. 
leli son olarak ağır a{jır "Cenaze J!ar. 
fı,,nı çal. da, saçlan.m yaı~ yav~ 

ku.msun! 

Bıı ill,bahar tahlosunıı yapmaJ:1a bıı 
ka.dar uzzm müddet ııyraşmam icap e
aeooğini lıiç de ta1ıtnin etmemiştim! 

-Rupa-

lş Ve JJis! 

B~rlindc bir g:ızinoy:ı gelen bir odam, 
oradn tnnıştığı biriinc şöyle diyor: 

- Bugün müessesemdeki memurlardan 
birine yol vermcf:c mecbur oldum; yol Ter. 
mek hoşuma gitmez, ancak iş denilen şeyi 
d.: hisle. hns.omsiyetlc yürümez! 

- Ne iş yaptığınızı öğrenebilir miyfmt 
- Her türlü tebrik ve saadet temennisi 

knrtlan, aşk ve alAkadıır bahis mektup nü
muncleri hazırlarım ı 

Tcrclhnnnhk t~ın , 

Scyyahlanı tercümanlık etmek lsteyc?o bir 
Alınan. delikanlı, otele henüz inen bir Jngi. 
ıiıin odasına girmiş, kendisini tercüman 
seçmesi için h:ırnrelli sözlerle iknna uğra. 
~ıyordn. 

lnglliz, Almnn delikanlıyı dinledi, dinle· 
öi; sonra güldü ve almııncn olnrak: 

- Benimle, dedi, :ılm:ıncn dn konuşabf· 
lirsiniz; eğer iyi biliyorsanız dnH ıaran 

)'Ok! 
-<>-

Jiopp:ıca Jlıırckctr 

Dir Alm:ın k:ıdın, t:ımdıi!ı bir kadın:ı 'derf 
y.ınıyor: 

- Dün eve seldisimde bir de ne söre
yim? Kocamın kocn!hnd:ı yabancı bir kndın 
görür ı:.tönnez, yüreftim ağzımn geldi 1 

- Am:ınl E, koc:ın seni görünce ne de
'dJT 

- Ne diyecek? "Amcrikadnn gelen kız-

1'tırdeşim!" diye kadını bnn:ı tnkdim ettll 
- Ttabii in:mmndınt 
- Nasıl inanmam? S:ılıiden kızknrdcşiy-

mişl Hoppaca hareketiyle de Amerikadnn 
geldiğini ishal etti 1 

Eskisi V c Y cnlsi ?t 

Yeni bir hizmetçi tnlnn bir Alman kadın 
lrad::ın 10 gün geçtikten sonrn, hizmetçi kı
a:r sordu: 
-· Evvelce bulundu~ınuz yer iyi bir yer. 

miydi bari? 
Hi7.m etçi kız, içini çekti: 
- Ah, eTet ! .• Hem de ne kncl::ır iyi 1 F:ıkat 

o zııman bilmiyordum; şimdi ô'1rcndiınl 

Mülılm Olıı.n?t 

Alman bir doktorun oğlu olnn bir finiver
site t:ılcb~sinin acele p:ırnya ihtiyacı var. 
(fı. Fnk:ıt,.bnb:ısındnn boyuna para çekiyor-

0 du. Bu serer müsait cevap olacağı, h:ıyll şüp 
hcllydl. Parayı her halde temin edtı!'llmek 
için, bahasını kandırmak yolunu nr:ıdı; dil· 
şündü, taşındı ,.e kurnazca davrnnışln bir 
çnre buldu. Balıasına şöyle bir mektup yn:ı
dı: 

"Sevgili hnbacıihml Du harta çıkan tıbbi 
m~emu:ıyı h:ına sönderirsen, pek memnun 
-re mfilc~clıkir kalırım. Orndnki tıbbi m:ıka
lelcri mutlakn okumnk isUyonım. Ayrıca 

100 mnrk ta gönderirsen, memnuniyet ve 
teŞ('.kki''l!·üm iki kal olur. Dunıınla bcrobcr, 
nsıl mühim olnn, tıblıt mccınundır; amnn, 
onu snkın unutma!" 

• 

- Swgilim; s01:gi hem gil::el, 1ıem 
de faydalı bir şey; bak, bir 'ki§ilik ka
ya1;, ikimize de yetiyor! 

-Ştan, 

Karnaval gecesi cijlentideıı dönen 
maskara, l..öpc[ıin.e ::;öy~cyor: 

- Sarho~ıun; fakat sana neler oı. 
duğımun farl:mcloyırn, Tcddi)· sen ar
tık bir yığm ufak uf ak siyah nok~ 
dan ba.:{l«ı bir §ay değilsin! 

-Gcfişc!'-

1 

- Radyoda böylo 1tZun u:xıdıya SÖ'IJ· 

lcııen eu §C1jler, ingil:wc mi, yol.sa ;. 
talyanca mı1 

- Pek karma7oonşı1•, bir türlii bif' 
bir §C?J mıla.ıılamayor; .hcr1uı1ile ia
pawyolca olacak! 

tü - KUflUN'UN flıA VF.Sl 



Bale dansözleri nasıl 
yetiştiriliyor 

Bale dıuısözler.i yctlşlirmek için A

merika. ve A \TUpadn, azami gayret 
sarfe<lllerek, uğrn~ıhr. Bu nctieeye 
vnrınalc için ı;:alışmndn daıısözlerl ye

tiştirenler çok yorulClukları gibi. bale 
dansiS7il olmak istcyenlC'r <le çok yo
rulurlnr. Kendilcrinı~ titizlikle. tek
rar tekrar ldmnn ''<' <lıımı pruvnlnrı 
yaptırılır 

A\•rııpadn bale dansözü yetiştirilen 
yerlerin en mC'şhurlarından biri. llılü

o.i~ şr>hrlndedlr. Mesela., oradaki 
"Gertn•'rplats" tiyatı·osunun kulis u-

ralarma sokulup dn. dansöz yetiştiril
nıe znurnnlnrmdn snloııa şöyle bir ha
lrnn.lnr. orn,,ını nRlrnri talim 71·aptırı

lan hh' kışla n\•lıısundıın bir l•nşe.ye 

benzet••blllı ler. Bu husus için ayrıl
mış ol:ın salonda, kızlar. nsk"r l!ibt 
saf saf ı=ıırnlnrn clizlllrlcr \'C lıal<' mu
nllimJprf. onların bnNıklnrınm. diz. 
Irnrwltlıtrınm ve ayni;: uı:l<ırıum hirl
hirlprl:ılıı klnrl"tı bir S"!ltlrrc>tre !ııle 

ı4 - Hl'IW'\''lT ·\ 11. . \\"t•:~H 

ileri \'eya geri durmnmnsııu temlı 

maksndiyle, lıir ip gererek vaziyeti 
<lfklcatlc kontrol (}derler. lş bu ka
darla da kalmaz; kontrol oohn yulm
rılaru. göğ'sc vo vilcudun orta kısım-

larına kadar t<'şnıil ertilir ve gillüın

seyişl<'riu lceıwnlces tatlı ve sevimli 
bir Hndc hellı-tmesf ı;ar<>slyle, bu lıu

xus t('nıln olununcaya değin, bu cihet 
do iylre gözden geçirilir. Üstelik sa
lonun dnvnrlnrıııdn nynnlnr sıralanır 
\'C bir bakışt.n cephe gcrislndelcf vazi-

yet te ihata olunnhilir. Kızlardan her 
hangi birisi, kolunu, yahut ta bacağı
m hir santimetre nşa~ı \·cya yukarı 
mı tutuyor. d<>rhal ~öze çarpar ve 
kendisine ilılnrda bulunulur. Diğer 

tarnftnn. a) ıınlnrdn kendilerini gören 
kızlar. hntnlı pozlnrım kumnnrlnsrr. 
<ia <1ü7'!lt<'hlllr1C'r. 

St>rt GPrt yt're ayak vuruşla vcya
}ıııt tn ;\'ava5 yn\'8"' b:ısılışla yaprlan 
ııruvıd:ırdnn lm'}l~a. lcnrşılılilı halat 

• 

Yeni Rir Srtm11 flAcı 

~foskovnda çıkan "Pra\'da" gazet6"' 
sinin yazdığına göre, birka~ Rus ıuı~ 
rui, sıtmaya karşı yeni bir Ha.c bul .. 
muştur. 

Bu iUlcın adı ,'Akrihin" dtr. Bu ilAO 
~imdiye kadar sıtmanın tedavisi tel~ 
kullanılan kininden listiindilr. Sıtma 

tutan hastalar Akribin ııa.cı kullan-. 
dıkları zaman, kulakları uğuldama1 

yor. ITnstalıkh mmtakalnrda yaşaya~ 
lar bu yeni ııa.cı kullandıkları takdir, 
de haetalrğa tutulmayorlar. 

Akrlhin yapmak içln Ruslar büyük 
hlr fabrika kurmağa başlamıştır, 

TJıı sayı/ada gördüğünüz resiPnler• 
den biri, Mü>ıihte bale dansözü 07.araTô 
yet~tirilcPı olgun 'Ve do7gun ·vücutlu• 
miUcnasip en.damlı güzel bir Alman, 
kızı, ipe tırmam~ idmanı yaparken; 

1 
diğeri de kız«ırı saf halinde ritnik o.. 
Zarak· ücre ayak vuruş pruva.sındd 
gösteriyor - , 

çekiş ve &.ne tırmawtş idmnnlnrı dn 
çalışmnnm tamamlayıcı safhnlnrıdır. 

Bu hnrelcetlerdc ölçüye ve intizama 
ehemmiyet verilmez ve lınle .ıtnmıözü 

olarnlr yctişlirllcnler, rahat nefPs a
larak ncşelcnlrler!! ... 

V .E.JV.Jf;U.IALJ .Ua.narJlO yalfı:z Stn:ll 

§Bhlandırdı. Asker saflarz bo • 
yuııca sürdü ve orta yerde durdu: 

- Burası dünyanın en zengin şehri-
4ir .; halkın çoğu ipekli giyer, kiliselerde
ki su kzıplan bile mücevherle süslüdilr. 
Burası dünyanın en fakir şehridir: Bet 
on para ve eırmalı bir elbise için kardeş• 
ler biribirlerinin gözlerini oyarlar; ka
dınlar kendilerini satarlar; erkekler ver .. 
dikleri sözü tutmazlar. Siz orada yalna 
birincisini al<.ıcaksınız. tkindsini gene 
lı;endilerine bırakacaksınız. Çünkil sizin 
zengin olmanız için onların fakirlikleri • 
nin sürmesi gerektir. 

Fransız, Belçikalı, Alman ve Flaman 
kumandanları da askerlerini Bizans üze• 
rine kışkırtıyorlardı. 

isa'run htıia gerıldiği toprakları din • 
sizler elinden almak isteyen haçlılar şiro 
di hiristiyanlığın şarktaki en zorlu kale
sini 'zorluyorlardı. 

Çok geçmedi. 
Bizansta pan~ ba§ladı. Haçlılar birce 

canavar gibi evlere, saraylara, kfüsele • 
re, hatta mezarlara saldırıyorlar;· para. 
mücevher, mal ve kadın, ne bulurlarsa 
•yağma ediyorlardı. Şurada bir Alman on 
1 

üç yaşın:ia bir Rum dilberini köşeye kıı· 
~ırmış, ötede bir Fransız onun ~eyiz san .. 
oığım kanştınyor; bi.r v enedikli de 
.zavallının boynundaki kolyeyi kopanyor 
du. Odaksiya kızıl çilli yüzünde 0bilyt1k 
bir korku ile evin alt katma girdi : 

- Ne duruyorsun Yoanis? Herk~ 

kaçıyor! 

Adam elindeki balık ağını önnektc -le· 
vam ediyordu: 

- Bizim neyimizi alacaklar? Her y~r 
tamtakır .... 

Otuz beşlik çiroz kadın çil gözlerini 
alabildiğine açtı ve çıkıştı: 

- Alçaklar, kadınların namuslarını da 
berbat ediyorlar 1 Çabulı; yürü l 

Adamcağız oldukça yakı§ıklı ve gen~ 
ti. Kadının yilzüne: 

- O yandan hiç korkma f 
Der gibi baktı. Fa~ ayni zaman~ 

korkuk ve alışkın adamlar gibi doğrul • 
du. Kansı onu elinden tuttu ve alabildi 1 

ğine koşmağa başladılar. 

Yoanis ~de bir söyleniyordu: 
· - Korkacak bir şey yok, karıcığım 1 
Biz kendimizi Venedikli ıdiye tanıtmıı 
Onların dilini o kadar iyi bilirim ki; hig 
farkına varmayz.caklar 1 

Genç kadın büsbütün hızlandı. Yedi 
sene evvel Mollide otururken ~ocasınııı 
balığa gidip dönmediğini, korsanlar eU. 
ne düştüğünü, Venediklilere satıldığını. 

en sonra parasını verip de kurtardığını 

hatırlamıştı. Ondan sonra hem.en tstaın • 
bula gelmişler, bir kenarda 'balık ağını 

prmekle geçinmeye başlamışlardı. Ka • 
Clıncağız artık kocasını denize değil Y-1 
sokağa bile yalnız çılonayordu. 

V OANlS bl! geveze, çığırtkan, ca • 
daloz ve suratsız ]çın ile karşı 

karşıya kalmaktan bunalmıştı. Vaktiyle 
tleniz kıyısında gördüğü, arkalarnıd.:ın 

gitt:ği Midilli kızlarını hasretle anıyor . 
du. Bizans kndınlarının daha gfü:el, da • 
ha kıvrak olduklarını da çok duymu_ş • 

Yerli lıikô.ge: 
-----··--·····························-

Çamurlu yüz 
Yazan: 

Kadir Can Kaflı 
tu. Fa~t onları görmek bile kısmet ôl· 
mr.yordu. 

Genç ve şık kadınlar yüzlerine çamur 
sürmüşlerdi. . 

- Bu niçin?. 
Diye sordu. Karısı cevap verdi: 
- Giizelliklerini gizleyorlar. Llit:nl'!r 

görürlerse onlara bir şey yapmazlar f 
Sonra biraz Herdeki su birikintisine 

yürüdü. Bir eliyle aldığı çamuru yüzüne 
buladı. Yoanis gülmemek için kendisi:ıi 

:zor tuttu. 
Şimdi şehrin kapılarına yaklaşıyorl:ır

dı. Çoluk çocuk, genç ihtiyar, büyük bir 
)talabalık, sel halinde ve deli gibi kaçı· 
yordu. Bu arada eğer elini bir mı kur -
\arabilse kurtuldu demekti, Fakat Ödok
siya sanki ona yapışmıştı. 

Şehirden çıktılar: Bir senatör ge:~ç 

oğlunun sırtına binmişti. Altınlar ve mil · 
cevherler içlnde yaşay::ın çok zaman i:t-
p::ıratorlara kafa tutan patrik bir e~!'1c 

Ustündc kacıvordu. Yakla§•lmrsı ınlı.,ı-

Resme ya,aan: 
N iHAT 

kün almayan bu adamın elini öpcbil n~~ 
için ne büyük fırsattı 1 Ödoks '.ya ona 1ot• 
ru hızlandı. O anda arkadan nal seı>leJ 

duyuldu. Halk yarıldı. At Yoanisi oınu1.> 
ladı. Eski balı~çının şimdi iki eli de ser· 
bestti. Kend'sinde o an b:r kuş hafı n;~ı 

buldu. Karısı patriğin eteklerine sarıl· 

mıştı; hemen döndü ve kalabalığa kı:ırı~· 
tı. · 

Artık geri gidiyondu. Onu şehirde 
kimse tanıma yordu. Ölmüş bir V enedik
linin elbisesi onun pek çok iı;ine yzı:ay.I.'.• 
caktL Bulmasa bile: 

- Ben Venedikliyim, burada cs:rdim. 
Şimdi kaçtım .. 

Derse kim anlayabilirdi . 
Artık dilediğine kavuşacaktı. Onun 

gözlerinde ne altın, ne mücevher, ne ı..ıe 

mal vardı. Kan dökmek hiç hoşuna git -
meyordu. Sadece kadın arayr•:aktı. Genç 
güzel, kıvrak ve süt gil.ıi beya:r. b'r Bi -
r.~ns kadını ... 

rTıiıl fen .wıyıf rıyı ('Mıiriııiz) 
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nsan\,!;l\n b\1" wao~as' ~~~,~~~ e>'~~e>T> 

Suni kalp 
Nevyorkta.n alınan haherlef'e göre suni 

/

kalp .rüyası hakikat olmağa başlamı~tır 1 
'!ile bu ıuıi'i kalp sayesinde ilk ebediyete 
kavuşacak da me§hur tayyareci Aıneri· 

! kalı Lindberg bulunuyormuş. Amerikan 
gazeteleri tarafından neşredilen bu ha -

: vaıdia A vrupada derin bir akia bırakmış
! ta. Şimdi Amerilı;alılar, biribi.derine so 

tuyorlar: Demek ki ölüme karşı gelece· 
tiz? Artık ölmeyeceğiz? öyle mi? 

' Alimler tarafından bu sorguya veril~n 
cevap, tayyareci Lindberg'in dostu me~
bur doktor Alexi Karrel sayesinde laye· 
mut olacağıdır. Karrel, insan kalbinin 
:pini alacak olan çelik kalbin tekamü-
1il için Lindberg ile işbirliği yapmış bu· 
Sunuyordu. 

Doktor Karrel bu hususta ardı arası 
~ilmedcn hayvanlar üzeriııde birçok 
kcrübelerde bulunmuı ve hepsinde ne 
muvaffakiyet elde etmiştir. 

Gazetecilerin sorgulanna doktor insa· 
pm taıbü hayatının yiU . yıl olduğunu v~ 
kalbini iyi bir halde muhafaza eden her· 
kesin behemehal bu yaşa erişeceğini söy 

j Şehre girdi .. 

S OK.AKLAR bombo§tu. Caddeler· 
de tolgalı, külfilıh şapkalı U · 

tinler yalın kılıç dolaşryorlaıldı. Atlarrıı 

amnalr elbiselerler süslemişlerdi. Birk~ç 
Fransız, kadm elbisesini giymişler, biri
birlerinin omuzlarına kucc:aklarına yasla .. 
parak kocam:ııı bir şarap şişe\ini ağız 
'1an ağıza dolaştmyorlardı. 
· Ortalıkta hiç kadırr yoktu. 

Lltinlel' kiliselere dolmuşlar; bard~ • 
iardaki mücevherleri söktükten sonra 
fırlatıyorlardı. Mukaddes ısa resimleriı 
inci ve altın işlemeli çerçeveleri alındık • 
'tan sonra ayaklar altına atılıyordu. Sır· 

. malannı sökmek için örtüleri parçala yor 
lar, mallan yüklemek için eşekleri kilise 
lerin mihraplanna kadar götürüyorlard 
'Orta malı bir kadın Ayasofyada patri~~ 
kürsüsüne çıkmıı, alaylı bir ayin yapı . 
yordu. 

1 

Yoania bunların hiç birin,. aldırma · 
yordu. 

A KŞAM oldu. Sokakları karanlık 

basmağa başladı .. 
- İşte 'bir kadın 1 Yüzüne çamur 5Ür

müş 1 
Telaşlı telaşlı Jsoşuyor; her köşe ba -

tında bir an durarak iki tar<.ıfa baloyor, 
sonra uzaklaşıyordu. Arkasından baktl 
ve sevinçle mırıldandı: 

- ince bir vücudü va:r, ne kadar çe -
vik 1 Krvr:ıkhğı bundan beJli... Güzel ol· 
masa yüzünü kirletir miydi? Bu kıvra~ 
vücudün üstünde elbet çi:dgn bir yü: 
bulunmaz: 

Bütün hrziyle koştu. ilk köşede dur. 
du. 

Kadı;n da diğer taraftan oraya gelmi~· 
ti. Başını uzatarak baktı ve bir an dur, 
du. 

• - XUBUNUN :ILA.VESt 

insanları laye
mut yapabUe

cek mi? 
Doktor Karelin bes· 
lediğl bir kuş yirmi 
beş senedeoberl 

yaşıyor 

lemcktedir. Doktor atelyesinde 25 sent. 
denberi çalışmasını kaybetmiyen biır k~ 
kalbi muhafaza dmektedir. Ve bu kalP. 
bir cam bardak içinde do'k;torun keşfet • 
tiği m<akine sayesjnde faaliyetine devam 
edip duruyor. Fakat Karrel tecrübesini 
yalnız kuş kalbine inhisar ettirmiş de • 
ğildir. Hususi maliJranesinde beslodiği 

bir hayli domuz yavrusuna fevkalade 
maharetle yaptığı ameliyatlar ile çelik 
kalbi yerleştirmiş ve hayvanlara şayan 
hayret bir hayatiyet vermiştir. 

Yoanis onu bileğinden yakaladı: 
- Kaçmak için çab<.1.aına şekerim t 

Utinleriıl içinde beniden daha nazik o
lanı yoktur. Elime düştüğüne §ilkret de 
f 
yürü 1 Seni elbet hiç kimsenin uğramaya-
cağı, ~mseden fenalık göremiyeceğin 

bir yere götürürüm. 
Kendi evine doğm yürüdü. 
Genç kadın yüzünü örtüsüyle kapa • 

yor, gözlerini ona hiç çevirmeyor; biraz 
haz ederek arkasınd;ın gidiyordu. 

Y oanis onun elinin sıcaklığını şimdi • 
den damarlarına 6inm.İŞ buluyor; derin 
bir haz içinde bir an önce aşk yuvasına 
kapanmak için sabırsızlık ediyordu. 

- Adın ne? Nereye gidiyordun? 
Diye sordu . 
Kadın biraz: dzlha gizlenıdi. 
Hakkı vardı. Y oaniai hcnil% tarumışu 1 

Daha kötüsüne çatmama~ için onunla 
gittiği şüphesizdi!. 

Yoanis ona gittikçe daha tatlı sözler 
söyleyor; daha çok sokuluyordu. 

Eve girerken belini sardı. 
Kar-anlıkta elyordamiyle yürüdüler. 

Yoanis ışık yakmak istedi. Kadm onun 
elini tuttu. 

Yoanis: 
- Su ıurct:la. 
Dedi. Genç kadın yüzünü iyice yıkı

dı. 

Sonra ekmeli; yediler. 
Kadın biç konuşmayordu. Yoanis ka

ranlığa rağmen sanki onu görüyor, pek 
güzel buluyordu. Erkenden yattılar. 

Yozmis ertesi sabah gözlerini açtığr 
zaman karısını başucunda, kendinden ev
rel uyanrruş gördü: 

- Gene sen miyldin? Yüzünü ne diye 
yıkadın? Ça01urluyken daha güzeldin 1 

Bir tokat zavalluun ağzında pkladı. 

Doktor KarTel bugün 64 yaşındadır~ 

Fakat 40 dan fazla görünmeme~tedir. 

Doktor devam ettiği blr hızla gençliği.1i 1 

.muhafaza ediyor Fazla atleti..ım. her fe-
1 

kildeki jimnastiklerin fazla yapılması 

doktora göre inunın kabine fayda ver • 
meyip ına.h%urludur. · 

hayvanlar üzerinde tecrübelerine devam 
ettiği sığır kalbi insanlar üzerinde de 
de tecrübe emelinde idi. Bu fani dünya.
dan göç etmeğe hazırlanırken sun'i kal· 
bin tatbiki ile ebediyete, JAyemutluğ~ 

kavuşa~ bir adam arayordu. Şimdi hu 
adanı da bulundu. Doktor ile birlikte mü
kerreren sun'i kalp tecrübelerinde bulu•1 

nan meşhur Amerikalı tayyareci Lind 11'. 

berge sun'i kalp teçrübesi yapılacaktır, : 

Amerikalı tayyareci makinecilikte müt • 
hiş bir zeki sayılmaktadır. Karrelin Jc.eu 
disi üzerinde ilk terrüb<-sini yapmak hu-'. 
susıındaki biraz soğuk olan bu tekli!! 
Lindberg kabul etti. insanlar içinde ilK' 
tecrübe onun üstünde yapılacaktır. A •; 
meıikah tayyareciye öleceği va.kıt ya •: 
pılacak bir ameliyatla sun'i lqcıip konula..:· 
cak ve bu sayede kan deveranı sekteye 
uğram.ıynrak ebedi hayata kavuşacaktır J 

Şimdi kendiliğinden bir sual varid ol~ 
maktadır: Doktor, tayyareciden evvel 
ölürse ne olacak? Tayyareciye sun'i kalP. 
tatbik edilecelç mi? Edilecekse bu ame· 
liyatı kim yapacak? Iyi haber alanlara 
göre böyle bir vaziyet hasıl olduğu va.ket 
onun da çaresi şimdiden bulunmuştur\ ' 
Fakat sun'i kalbin çalışması etrafında 
büyük bir ket\lmiyet muhafaza edilmek• 
tedir. Bunun da sebebi Rusyada üç sene 
evvel!ndenberi başlayıp bili devam eden 
buna benzer tecrübelerdir. Bugün insan
lar ilim ve fen 5C!t}'esinde birçok mesele· · 
Jerde tabiate tahakküm etmeğe muvaffak ; 
olmuşlardır. Kim bilir be~ ölüme ka~; 

da müessir bir çare bulmağa muvaffak 
olabileceklerdir 1 Biz de ümit edelim. 

Lindberg etrafında bulunanlar bu 
meşhur tayyarecinin geçenlerde Ncv • 
yorkta doktor Karrel ile atelycainde yap- . 
tığı son mülakatlardan sonra §iddetli bir 
perhize başladığını teyit etmekteklirlcr •. 
Lindbergin başladığı bu perhiz ailesi ef
radına hayretler vermektedir. Yalnız seb 
ze ve meyva ile besleniyor. Bundan .bar; 
ka tayyarecinin hayatında büyük bir dt"-' 
ğişiklik de görülmüştür. 

Doktor Karrel ile son temasından son• 
ra çok sevdiği ve !daima oynadığı fudbol 
ile gollü de ter~etmiştir. Doktorun bu o.! 
yunların kalbi zayıflandrrdığı kanaatini r 
taşımasından dolayı tavsiyesini dinleye • 
rtk çocukluktanberi devam edip geldiği 
bu itiyatlanndan vazgeçmiştir. ' 

Binaenaleyh cesur Amerikalı tayyare
ci ldaha §imdiden ebediyete hazırlaI'.mali 
tadır. Kanaatince sun'f kıriJ:> kendisini 
layemut lEllacaktırt 

~a\\~Qnun 

ellinci yıh 
Radyo icat olunalı bu yıl elli sene 

t>ldu. Karlsrue'll Jasef Herts isminde 
'gene bir profesör 1887 de yüksek fi· 

zik enstitüsllnde, görünmeyen hava 
dalgalan için bir Ulboratuva.r tesis et

. mlşU. Bu genç fizikyen Hk defa ola.o 

rak hiç bir maddeye istinat etmeyen 
1 
hava dalgalarını harekete getlrmete 
muvaffak olmuştu. 

Demek ki, radyoyu ilk keşfeden 

Herts'dlr. Parlsteki icatlar sarayında, 
Herts'ln yaptığı ilk radyo makinesini 

görmek mümkündür. Radyo dalgaları 
onun ismini taşımaktadır. Uç yıl son· 

,ra 1890 da, Fransız A.llml Branli, rad· 

,yo ile ses veren ilk radyo makinesini 
. yapmıştI. 1893 yılında da, İngiliz fi-

\zlkçilerinden Ladj, radyonun telsiz 
~lgraf gibi kullanılması fikrini ileri· 

:;ye eürdll. En nihayet 1895 yılında. Rus 
l>opof, ilk anteni kurdu ve Kroştat 
1 
~le Petrogra.t arasmdn. !lk radyo habe-
trJni göndermeğe muvaffak oldu. 

~ Yarlıonl, Popofun buldu!unu tnkl
ıat ettlr-0rek sesi daha uzaklara du· 
~rdu. 1901 seensinde radyo sesleri 
1.300 kilometreden duyulmağa başladı, 
~:ve radyo ticaret sahasında o zaman 
'görülmeğe başle.dı .. 

' 
buzların terasında mahsur bir halde idi ır • 

Taymir nihayet hareket etti. Uzerinde 
tayyareler vardı. Müsait bir yerde tay-

jyareler havalandı ve kctfe başladı. 
:§mit'in radyosu işleyordu. Bu haberi 
,.erdi: 

- Şimdiki halde tQyyare ile Papani -
nin bulunduğu bangize inmeyi tim.it et • 
memelidir. 

Koca sakallı aJ.im kurtarma iıine bU
&at girişmek karan:m verdi ve hareket 
etti. Papinin'in radyosu. akümülatörle -

rin zayıflamış ohnasından dobıyı pek 
.bafif işleyortlu. Bir taraftan da Murma-

nietz buzkıranı yeni bir faciayı bildir • 
mek için S.O.S. İ§3I'eti verdi: 
' · "Şimal ~utbu istasyonunun ·bulunduğu 

l~i.z parçalandı. Papanin ile arkadat
lan, eüratle cenuba doğnı inen bir kil· 

suıc buz parçası üzerine iltica ettiler. 
.Yiyeceklerini kurtaramadılar. Kendileri -

iıe muhabereye girişmek istedik. Radyo
' ları pek hafif işleyor. Papanin'in ·sesini 
~§ittik. Bütün ümitleri bizde.,, 

Murmanietz v;ııpuru onlardan üç yüz 
kilometre uzakta bulunuyor. Gerek bu 

,WJ>Ur, gere~ !diğer ikisi ne pahasına o
lursa olsun bu dört kaşifi bulmak için 
1 

uğraşıyorlar. Bulunup kurtanlacaldat 
mı? Bunu limit edenler pek u, 

~-a\\.a"'" m~ .. ~uT\aT' 

Geçen ay'lıarda ilk filmini r.eviren 
Frarımz yıldızı Mişel Morganın mı ese
ri bu hafta içitıde temsil edilmeğe 

sinema dünyasında haf tanın en me§

hur aimass olarak belirtiliyor. 

/star Henberg Auusturya Başvekili 
Şıqnigle arası açıldıktan sonra ltRlya
'!J<l geçmişti. Avusturı.Janın Almanya 
boyunduruğwna teslimi demek ol.an 
B<>n anJ.aşmadan sonra /star Hctberg 
tekrar ortaya çık"mt§tır. Prensin bu 
anl.a-tmaya şiddetle muhalif olduğu 

söuknmektedir. 

Doktor Karelin icat ctı;ıcü= ·~a.ı.ytı

ğı sun'i kalp dolayı.siyle Lindberg yc
ntd.eft meuzuubah ediliyor: .Ameriloa
dcın Avrupaya ilk geçiş, ç,ocu.ğımu ko
çsrma vak'a.n ve ~mdı mtn1 1calp! •• 

Amerikuda tne§hur ~ter AZ. 
kapOta iki aenedenberi mahpıı&tur. 
Birçok kaçma tecriibeleri yapan Gang
ster buna bir tiirlü muoo//ak okmı.a
""§h. Sem gElen bir ftaber~ Garıgate
rİft çıldlrciağlnt i.1itiyorw. 

Hatay Eti Tür7'lcri12in dini ue siya
a; müme&ili olan AbdülmeO'it Hayyat 
damadı ve <>!llu ik bıt haf ta şehrimize 
geldi, Ankarayn giden Eti Türklerinin 
m.ü.messili orada biizrill:lerimiz1e te
masa gelmiştir. 

Ilmlnr.un ilacı llnlnndn 

Amerikadaki ilmi terakki ettirme 
\!cmlyeti "(Sayııs) ilim namile bir mec
mua neşretmelttedir. Bu mecmuanın 
yazdığına göre, kudurmamak lciD 
bir iJftç bulunmuştur. llf'lç, kuduzun 
sirayetine Virııso karşı koymaktadır. 

Kol om biyn üniversitesi profesörle
rinden ikisinin lıulcluğu bu lltı.ca Nat
rJy~f sulfnnilil sulfanilat namı veril· 
miştlr. Hayvanlar üzerinde yapılan 

bütün tecrübeler muvaffakıyetle netl
celcnmlı;;. kedilerle lttlpeklerln kudur
malarına bu ilfı.cın mani oldup anla
şılmıştır. 
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.i'? iiıld saM/mı'ln ~ 
~/ul acaıu erlp#}cl .PalıM - ...... 1a, 

A:Ja rui;,d delifti. Bir _..,.. PliP. 
pJmenia bis bir /qda vermi,ecefi &a-'( 
lqıldz. .-cenc:ı .ldfillcrin yerini ıı.imlcr 
buzlu yerlerde hayat prtl&nnı anlamak1 

tuttu. .Bwıı.rm i$ediği bıtup denilen' 
Ye .miim.kilnoJduğu kadar aumf derecede 
manyatik n utronomik tetkiklerde bu.i f~ 
lıınmaktır. Bu .hususta en büyük ;gayret.. r 
leri sarfedenler Ruslaı1ıbr. Birçok go-ı 

nelerdenberi miltehaaıa heyetler dokto~ 
Şmit'in idaresinde olarak Pma1 kutbu 
;)zerinde arattı~r ıyapıyor. bu kut"1 r 
bun gWDiklerini birer birer yırtıyor" -· 
Bundtın ild ıene evvel Şmit ile arbdaf" 
lan az kalsın, bir bangu il.zerinde mah
volup gidiyorlardı, Daha ilk tehlikeli 
anlarda tayyareler tarafından kurtarıldı- ;; 
lar. Bir scnedenberi de Papz.ain'in tec "' ..ı:.ı 
rllbeleri ba!lanut buJıunmaktadır .. Fakat 
bu tecrUbeler bir facia ile nihayetlen • _ 
melr: tehl~esl içindedk. 

"ORADA YERLEŞINIZ 
YE BEKLEYlNIZ'' 

B tR hekimi düşününüz ki kanm 
insan vlicudündeki devrini oldu-

~ gibi görebilmek için bir mikrop kadar 
'Jcüsillmeyi ve bir kırmızı kürecik üzeri
ne oturup damarlarda seyzchat etmeyi te· 
menni etsin l İşte Papanin ile arkadaşla
nnın yaptığı bu oldu. 

Bu garip ilimler heyet:nin erk.lnx -
harbiyesi bundan biryç ay evvel topla
narak kutuplardakilere şu meseleleri sor
du: 

- Kutup medan, bulunduğunuz ban
gizin harelceti hakkında neler biliyorsu
nu%? Bizim bild:ğim~ göre buzlar çö
!ıillür, yenJden yerlepr. Ban.giz yerini 
değljtirir, parçalanır, aonra da.hzı uzak
larda tekrar te§ekkül eder. Fakat bunlaıı 
biz nazariye olarak düıilnilyoruz, tah
min ediyoruz. Hak~kati iyice aıl~ i
çin bangizin üzerine iki göz, bir kalp, 
bir insan düşüncesi koymak lizımdı:-. O 
halde orada insandan yaprlmıı bir ile • 
tin bulunması, uzun zaman sabrederek 
bütün bu Md:seleri tesbit etmesi icap e
tliyor. Acaba hanginiz bu alet yerine geç 
mek istenıini&? 

Kunapta bulunan bütün eller birden 
kalkıyor. Şimdi bunların arasında bir se
çim yapma müşkaatı var. Fen büroiarı 
reisleri bµ ilim heyetinden dört kişi s::
~ilccektir. tlçü kutup çevresini bilen mü
tehassıslardan.. biri de astronom olaca'k.
tır. İntih=ap yapıldr. Papanin, Krenkel, 
Şerşov ve Federov. Bir~:ıci reis ve he
yetin kumandanı olduğu i~in B:iareni:n 
yolunda gideceği muhak!.:aktır. 

Geçe:n kış bir buzkıran gemisi Groen
land adasına doğru yol alarak bir teknis 
y·:n ordusu götürdü. Şmit. kocaman sa
kalı ve !Pir gözleri ile on~da idi. Gemi 
Groenland ad<omın şimali şarkt:ie ni· 
hayetsizliğe doğru uzanan sahillerini a
radı, taradı, bangize yana'}:-Jdı. B<!ngiz
de çatlr-.na sesleri işitiliyoı du. Alimler 
buzu, göğil, riiı1.1arlaırı, cereyanları tet
kike koyuldufor. Barometıe ve termo -
metr~ler Viizifeler"ni yap yordu. Beyaz 

Brr 6uz parçası 
üzerinde 

Dört adam 
küme uzun bic titreme ile sarsılıyordu, 
Nihayet Şmit: r . . ı 

-- Burasıdır, sannoderım - ı 
1 

Dedi. Oraya zahire aımdıkları yerle~ 
tirildi. Çadırlar kuruldu, fenni tetkiklero 
yarayacak ilet yerlerine kondu. Buz kil· 
mesine uzun bir direk çalyldı ve üzerinc:ı 
Sovyet bayrağı çekildi. Bir akşam bura~ 
da kalacak olan dört lr:iıi toplı111dı. Şmit 
iiedi ki: 

- Uzerinde bulunduğunuz banıgiz~ 
bir parçası saattan aaata kopmak üzerd 
bulunuyor. Siz orada kalacak ve bekle-' 
yeceksiniz. Tdıminllere göre cereyanla:t 
aizi sürlikj)eyecek, bir sene sonra bi&'i 
yerde bulunac:aksmı::. Bu oraya gidiV, 
&izi alacağız. Bu suretle hayretlere layık' 
bir seyahat yapmı~ bulunacaksınız. Bu.ı 
güne kadar elde edilmemiş olan mürum 

l~..n:-.... ~ P,'~~~1111 ' 
~~~ 

Ntl,ahta ge!lnle ha
zır bulunan kedi 

lııı;illerede kedi sevgisinin ne! kadar şu
müllü olıhı~uııa yeni bir nıisnl daha; şu 
resımıleki enteresan munı.nradır. Geçen
de lngıltere1c yapılan bir nikiıb mcrnsi
mındc!, SC\SİIİ hır kedi de lıımr bulunmuş, 
kili~eclc ıııihr.:ıJ> önünde gelinin )·anında 

durnııışlur. Gelin, bu mesut rıüniindc ke
disinden a)·rı k:ılınnk ic;lcrııemiş, kediyi 
süslc.>miş, hoyııunn tın~lıırlığı ipek bir knr
dclı•ylr, birli tle Eıöliirmfi~lür. K ifüıe ön iin
ck oloınohilt'lcn ininrc nlınnn resim, seli
n in r.:ü,•crılt~ıı 7.lyndc krıliylc nı:ıkndıır ol
ılıı~ ına ~Öl'l', nı.ıJ se,•ıliı{lııin kedi olılıı~uııa 
lııı'. 'Ul't nıl'k. ~·l'rindrdi r? ! ..... 

l 

# 

,.,.Hlmatl ~ ,,,..,.. .......... .,.,.. 

~ ,ım.ı kudla -.SJ'ODWU. bay"f 
aelametle I 

Ertesi günü, 1931 ıııeaai mayısnu~ 

;yirmi birinde . bu adamlar q,u.jbirleriy.JJ~. 
. ,.."Ucaklaı§tılaıı. Buzkıran gcm.:(!i barek.cıtl 
edip uzaklaştı. Bir müddet sonra uyu ı 
m~ dlan. Uç ada.mı, dördüncüsü u; 
yancbrdı: 

- Gidiyoruz, gidiyoruz t 
i Diye bağmyordu. Hemen çadırdan 
sıktılar. Fecri fimalinirı ışıklan altında• 
manzaranın yavaı yavaı tdeğipneır.tc ol·~ 
duğunu gördüler. Bangizin bu köşesi 

koca kitleden kopıDUf, aynlmıftı. Ar~ 
bu dört kişinin hayatı, Grocnland deni• 
zinde eeraeri ge.zccek olan buz parçası• 
nrn keyfine tabicli. 

SONSUZLUK iÇiNDE 

'R USY ADA kutbu dinlemek için tali., 
&is edilmi§ olan telsiz aleti' 

dinlemeye başlamı§tı. Ara.sıra §U haberi 
.alıyordu: "Burası !İmal kutbu ista.syo ~ 
nu. Her fCY yolunda.,, · 

Aylarca her gey yolunda gitti. Esra 1 
rengiz bir motdrle çekilen buz parçaq 

' kfişifleri kutba yaklaştmyordu. Uzun g~ 
j 

celer, yeni yeni kutup yıldızlan görü • 
yarlar, sonra pembe ve yeşil ziyalı güne• 
altında \utup gündüzlerine kavuşuyor ~ . 
!ardı. Buzdan delikler açarak, şimdiye:' 
kadar bilinmemiş balıklar avlayorlari, 
bazı günler gözlerini barometreden., ma.Q 
yetil: iletlerden, ~tlerinden ayırma .ı 
yorlardı • 

1 
Yilbqı günü profesör Şmit Rusyadaıc 

ki laboratuvanndan, buz paı:çası ilzerın.. 
de seyahat edenleri radyo ile tebrik e~ 
mi~, şu cevabı almı§tı : 

-Tahminlerimizin bozulduğunu za™ 
nediyoruz. Martta bulunmamız lbımg~ 

1 
len bir yerdeyiz. Bununla beraber endi· 
ıe edecek bir §ey yoktur. 

Fakat Şmit endişe ediyordu. Bckleniı. 
mcyeu bi·r hidisenin tahminleri zılt Us\ 
etmesi iyi bir şey değildi. Bunun bir fe• 
liketc sebep olması kabildi. Onun fik.rin 
ce 1938 mayrsında seyyahlar muayyen 
bir yerde bulunacak ve gidip kendilerinJ 
alacaktı. Halbuki şimdi her §ey değişmiı 
demekti. Profesör hükflmete müracaat 
etti ve b:ı cevabı tlldı: 

- Bundan fazla tehlikeyi göze alnıa· 
ya lüzum yoktur. Tecrübe artık kufi do, 
recede yapılmıştır. Binaenaleyh se)ryah· 
ları ve iletleri alıp getirmelidir . 

Ertesi günü üç buzkrran va1>uru ha ' 
rcl:et etti. 

FELAKET 

Ş MİT büyük bir üzüntü içinde ba
rit<> üzerinde ve radyo haberle

rinde vapurların hareketini takip ediyor .. 
du. Birkaç gün sonra bu haberi aldı: 
Buzkıranlard;ın Ermak'ın makineleri 00... 
ı:ulmuş, Murmansk limanından çıkama "' 
yor. ikinci vc:ıpur Taymirde fena bir va .. 
ı:iyette 1 Yalnız Murmanietz vapuru, At1 
las Okyanusuna atılmış, Groenland ide ~ 
nizine varmıştı. Lakin ge~ilmez lıu::lar 

arasında kalmış, k,endini lcorumnk vazi .. 
yetine dü.smilstü. Va.Dur. hücum eden 

- Aman beyim her şeye merak edin; 
fakat balıkçılık ile arabacılığa asla. 

Bunu ,orta.mektebi bitirdikten son
ra, evvell arabacılığa, sonra da balık
çılığa atılan biri .söyleyordu. OltasIIll 
denize atmL~; bir taraftan iğneye takı
lacak balığı bekleyor, diğer taraftan 
kolunu sıvayordu. 

Haliç balıkçılarından bahsediyorum. 
Belki sizin de köprünün kenarında 
yüzlerce seyirciye katılarak seyretti
ğiniz balıkgılardan • 

Haliç balıkçılarının hayatları b~lt 
başına bir füemdir. Ben, onların içine 
olta ile balık tutmağa heves ederek 
soğuk, sıcak demeden katıldıktan son
ra bu Alemin iç yüzünü tamanıiylc öğ
rendim. 

Olta balıkçıları, bUtiln gün ve ge
celerini deniz üstünde geçiren insan
lardır. Kış, yaz, kar ve tipiye bnkma
aan ufacık sandalları ile deniz üstün
ae çalkalanırlar ve tuttukları taze ba
lıkları. küçük çocuklara: 

- OltanmdırL 

- Oltanındır! .... 
Diye bağırtarak Balıkpazarı sokak, 

ıarmda sattınrlar. 

lhtiyar bir balıkçı : 
- Ah, diye, içini çekerek anlattı: 
- Balıkçılık bir hastalıktır. Mek-

tepte o~rnrken heves etmiştim. Kitap
larımı yırbp atar, balığa ı;ıkardım. 

Allah istediğimi verdi: Beni balıkçı 
yaptı. Yapmaz olaydı. Bu yaşıma ka
dar beş insanın iztirabım çektim bu 
balıkçılıktan. Bir ekmek parası için. 

Haliç balık~ıları arasında çekirdek
ten balıkçı, yani geçim için balıkçılık 
yapanlardan b:ı.şkn bir de ''keyf., iı:in 
balık tutru:ılar var. Kelli felli meraklı
lar bir sandal kiralarlar, önlerine bir 
muşamba atar, oltayı denize salıp bek
lerler. Bunlar içinde de değme balıkrı 
ustalarına rastlanır. Bunların çoğu il'!
leri gtlçleri yerinde, memur, tüccar, 
hrtt..'\ mirnsycdilere rastlarsınız. 

B'\lrkçtlarn sordum: 
- Size rakip oluz- diye bunlaı a kız-

mn.yor musunuz? · 

Haliç 
bahkçıları 
Her şeye me
rak edin, bahk
cı ık.la arabacı-

hğa ,as~ıa !. 
Yazan: Niyazi Ahmet 

- Ne diye kızalım. Acıyoruz. Bir 
az da. hoşumuza gidiyor. Balıkçılığın 
merak edilecek, sevilecek bir iş oldu
ğunu gördükçe memnun oluyoruz. 

Yalnız Haliç balıkçıları esrarengiz 
bir Rus balıkçısına. kızıyorlar. Vran
gel ordulariyle İstanbuln gelen bu Be
yaz Hus, çok defa kansı .ile ba1.ıın ~o
cuğu ile gelir, hiç bir balıkçı .ile ko
nuşmadan habire balık tutar. Sanda
lından hiç eksik etmediği buldok az
manı bir köpek de ilıide bir havlar 
durur. Balıkçılar Beyaz Rusa kıulılar 
mı hemen köpeğini kızdırır; havlatır, 
bu suretle intikam ahrlo.r. · 

Balık tutan hevesliler, ya liiks san-

dallardan, yahut atını§ paraya köprfl 
boyunda karşıdan karşıya işleyen ka .. 
yıklardan kiralayarak balıkçılara ka .. 
rışırlar. 

Hevesliler ya Rizeli Aptullnb, ·YS.
hut Kastamonili Ali Mahir efendinin 
kayığına biııerlcr. Bu iki kayıkçı da 
balıkçılığa heveslenmis olduklarından 
daha az para ile kanaat etmektedirler, 

Rizeli Aptullalı müşteri bulamadı
ğı günler iskeledeki nöbetini bırakır, 
yalnız başına balık avına çıkar. Diğer 

kr.yıkçılar bunu gördükleri için ha •, 
lık tutmak isteyenlere kayıklnnnı ki
ralatmak istemezler: 

- Sonra bize de merak sarar ... di
yorlar .. 

Köprüden geçerken veyahut ba.~ka 
bir vesile ile balıkçı kayıkları arasın
dan geçerken balıkçılığa heveslenerek 
bir olta alip balıkçı olanlar birer "ba
lıkçılık hüviyeti,. almak mecburiyetin
dedirler. Fakat hevesliler bunu bilme
den işe başlar, bir iki gün sonra da 
yakayı ele \'erince üç misli ceza ile 
hliviyet almak ll)ecburiyetine tutu -
lurlar. 

Tabii hüviyeti alıp cezayı verenler, 
bunun iç acısı ile her fırsat. buldukça 
balığa çıkarlar. Yalnız hüviyetsiz ba
hkçılnr yakalanmamanın da çaresini 
bulmuşlardır. Bunlar dn ''r,-cce bal:k
çılığı,, yapıyorlar. 

Balık tutanlarla scyircileı'l gece ba
lıkc;ılannı bilseler, muhakkak, sıcak 
yataklarından çıkarak gece saat bir 
veya ikide köprü altına r,eÜp garip bir 
ftlcm görürler. Köprü nlh lıalıkC'ılığı
m hirnz izah etmek lazım. K;.>prti altın
daki memurlar, dubaların aJ'n.smn yüz 
mumluk elektrikler yalmra:c hüviyet
siz balıkçılara burada be~ on balık 

muk<.ıbilinde balık tutma mJsaadesini 
verirler. 

Yüze yakın balıkçı sabah ağarınca
ya kndar tenekelerini ~oldıımr ve sa
o:ıh sabah: 

- Ta7.c, tnze. OltanmclP . diye 8&

tarl~:'. 

ı:; - Kl'Bl"~TS lf,.\\'ESI 



ER kadın, içinde kesenkes gU
ulleşmck arzusunu besler. Gil

~..ıse. daha güzel olmak ister, güzel 
değilse, güzelleşmek çarelerine baş vu

·• Bu çarelerin başmda beliren de, 
tuvalettir; sunt vasıtalardan, usuller
den, IU ve bu şekilde hareketlerde bu
lmımak ve bulunmamaktan istifade 
için uğraşmak .. 

lıftlnferit olarak uğraşmaları.ı yanı 
--. bilhassa son zamanlarda toplu ça
.)lpıalarda yer t~tuyor. Ve bu suretle 
:.de, hedefe erişmek kolaylaşmış ve ko
·Jaylqtırılmış sayılıyor. Bu hususta 
. 1amıııaıı enstitülerin en bariz fayda..;ı 
ola.rak, az ve ucuz vasıtalarla en kes
t;irme yoldan maksada ulaşmak esası 
pterilmektedir. Bir kadın, güzelleş-
9Dek için ne yapması icap ettiğini ev
ftlinden bilmelidir ve takip edeceği yo 
fan dolambaçlı olmadığını öğrenirse, 
pveemez, güzelleşmek işini başarmak 
lcln hararetle ileri atılır; bu hususta 

.yre~ gelir! 
~k memleketlerde, - güzelleşme 

enatitillerinden, salonlarmdan ayrı ola 
nk - mekteplerde ayrılmış kısımlar 

ftl'dır. Bunlardan biri de, :Almanyada 
"1dir. Berllnde Lessing yüksek mek

pfebmde deri ve vücut baknnı semina
...., bu mektebin talebeleri olan kız

•, proglamlaştınlmış olarak bu ka
dmlık idealine doğru yilri'iyorlar! 

-ı>erini göster bana ve neyin eksik, 
~yeyim sana!,, noktasından bakım
da. adeseye tabi tutulan ck>ri, bu işin 
tlıll olmayan· kimselere kabarcıklı t:r 
atıhtan ibaret olarak göriinür. Halbu
ki mtitehMBJS gözler, °'lup,, la ba.km
ea. bu kabarcıklı sathm ne gibi şeyle
re ihtiyacı olduğunu kestirir. Ve tes
bit edilen esasa göre, tedavi baı;ılar. 

Tedav1nin, sıkıcı, bunaltıcı geçtiği 

.eafhalar da yok değildir. Ml'f'C1i . yüz
deki kanı cevelana ~etirmek ve bu 
aurelle deriye, besleyici maddelere 
karşı ba.,sa.siyet vermek. imtü;as has
BUmı artırmak i~kı. yü7.C konulan 
JBıtıcı maske, hoşa gitmez. Yakıcı, 

terletici bir tesir dener. Art:k bu mas 
ke yUzdt>:vken, · gil7.ell~mek iı:in ma.;. 
keyi ytızUne koydur:ın k:ıdmm, knr
nav&lm en grotesk yUzJUğünU takmış 
olması, tabii esasa · müessir sayı1a

musa da .. sadece bir not olarak kay
de değer, doinJsu ! 

Bu ameliye BJrumda, yUze evveıı 

G .. · ıı ' uze er ... 
Daha güzel olabilirsiniz'? 

"Derini göster bana; 
Ne eksik söyleyim sana,,, 

Kadın gilzolllğl, hiç şllpbesiz ld, de· 
telerimlzin çarşaf içinde dllşllndtlğti 

;Un görmeyen vaziyetten artık çıkmış 
tmlunuyor. Güzel kadın ldme derler; 
, e hangi ka<lm güzeldir? Bu mevzu 
ı~enüz halledllemeemkle 7ahot berke

•c ge;rc değişmekle beraber bizzat k• 

hnlar vü<'otlarmı gllzelleştlnnek liu

'mıunda kendi görüşlerine nazaran 

">'" A)'l'J usuller takip etmektedir. B11 

•azıda bir kadm nasıl gtlzelleşir, onu 

k 11 ~'ft('J\k sınız. .. 

bir krem sürUlür, yüz bu kreme bula
nır, sonra mukavvadan veya hemen 
maske konulur ve bu sıcak maske kal
dırılıp da, yüz yıkanınca, parmak 
uci~ dokunuldu mu, tertemiz yUztln 
aynı zamanda olgun bir kaym gibi 
yumueacık okluğu da _göriUUrl 

Ayaklar, her adımda bütün insan 
ağırlığını taşır. Günde bir defa ayak 
masajı, bu arada hassaten qıklarm 

oynaklaştırılması gö7.etilir. Bu usul4 
le, yllrUyUs, daha çalikle§ir; kadın, 
&yağma daha. ziyade hakimJeşir ! 

Kendi ellerile, baldırlarını ve bacak 
larmm yukan kısımlarını, oylu.klan .. 
m sürekli ve seri bir masaja tabi tu .. 
tanlar, karlı çıkarlar; böylelikle kan 
bir kat daha çabuk cevelana gelir ve 
ayakta durmakla, yahut da yi\rUmek
le yorulmak, gecikir! · 

Boyun, ense, omuz, BJrt masajlan, 
hafif tertip )IB.pılarak, faydalanılır • 
Kırmızı hayat usaresi, insab vUcudu .. 
nun en mühim merkezlerine böylelik• 
le daha kolay akar ve. bu kan beıTak .. 
laşması, dimağ berraklığı da temin 
eder. 

Mevzun bacaklar, her kadmm tahay 
yİll ettiği eeylerdir. Kadın, bacakla
rm n8811 bir usulle mevzunlqtmlaca
ğmı bilirse, kısa bir mman içerisinde 
favdasmm farkına vanr. Bir yandan 
elle masaj, bir yandan ileri geri lıare
ket .. yeter! 

Bu kabil birçok seminarda okluğu 

gibi, Berlinde Lessing yüksek meırte
bindekinde de toplu bir şekilde yapı .. 
lan bu hususta.ki hareketlerde, kızlar, 
ıarkı söylerler, hep bir ağızdan tem .. 
po tutarak, hem şevke gelifle işi ko
lavlaştınrlar, hem de yekneea:idıktan 
birteviyelikten gelme cansılı:mtısmı 
e';~~ .... ı,.10,., ~ .. 

Köpek Yarışı Ylizttnde:a 
Kabine Bnlınnı 

Hlndlstandakt Bj.ngale hllk6metl k«I 
pek yarışları yüzünden tıkan bir lh• 
t!lAf nzerlne istifa etmiştir. Nazırlar, 
dan biri 16 gUn evvel, tertip edileq 
köpekler yarJşını himayesine almış • 
tır. Çftnkn, bu nazırın kendi köpeklert 
de yarışa iştirak etmiştir. 

Fakat, adll1e nazın köpek y,:arışla. 
rının kanuni olmadığını söylemiştir. 
Dunun nzerlne adliye nazın Ue dlğeı: 
nazırlar arasında· lbtlJAf eıkmıştır. 

Köpek sporu aleybtan olan adliye na.. 
zın kabineden çıkanlmıştTT. 

farto'nun meşru ktırm Polm 1 Bping'te 
güne§ banyosu yapıyor. 

Hollanda 1'tl!ahdinln kot:OM .,Wen!t 
Bern1!art yr:>ıi do.1rmış ol.rrrı çocuğunu 

tnea'ıU bir tebessümle aeyrediyor 

Bpon.n nı.uMeli/ aa1a.a1annda yapı
hn hareketler arasında, umumu11 g6-
8iinde~ loaçan Grotesk birtakım poz
lara rastuuulır. Ancak bir an süren 
"" pozlardan mri, açıkgöz atik bir ga
zete fotoğrafctM tarafmd.an enıtantcı
• o/.amk tubit edilmiftir. Bu enstan
tane re.~m, Berlinde yapılan 11 inci 
ofünpi~ıadda, müthi~ rakibi Jarxm ya.. 
ricüyü _.00 metre !IÜZÜ.,'1e gerett.k re
lıor kıran Amerikalı Cak Jledtkayt# 
aora nw..rhalede aöateri.Jlor. 

Dünya 

Yni bir dcm8 numarası tcat ederek 
bütlin Londrayı nıe~gul edetı Eve 

· Linde .• 

Bi.Me de .. HaşlxuJa cJ.aı:sı,, isımli yeni 
bir numara »ıeydana getirildiğirıe gö
re d.lenyada dans merak1nın lwyli alıp 
yiirüdMğüne inanmak Mzımge;iyor. 

Lmıdralı artistin dansın hususiye
tini pe~ tıeş'cli olma.•unda bıcwyorlar. 

e 

Bq kadın, Koringa ismindedir. Ker&
diai, türlü hünerler gösteren Fakirler. 
dendir. Şimdi Berlinde .. Doyçland.l&al
Ze,, denile>ı yerde bir retri«ie oyna1nak
tadır. Avrupa ve Amerikada bilhtlNCI 
me§hurdıır. Tehlikeli yırtıcı hayva• 
kın, bak-ıflannın tr.siriyle teshir ~t
mekte, muvakkat felce uğratmakta.. 

dır. Kendjsini tabuta J..oydurup nıe2Go 
ra gömdiirmckte, sonra toprak altm
dan din diri çıkma.lrtadır. Zarara uğ. 
ramadan g6.<tterdiği hiinerler takdir 
uvandımn bu ka<.luı, resimde, bir ti• 
:e~hı bflkı~lunyle bııykledfği sırada 

gvrı.i.lii.yor! : 

mr lngiliz bahriycli.'<i bo~ aınaanla1·.,. 
ö1·yu ile gerhiyvr. 



Diz. H;;.yu, b.:1118 .karşr çok CJddT dilvn:l• 

tıryordu. Nöbetim gelip yatağ1run ba· 
pna giderken kalbim yerinden kopa• 

takmI§ gibi hrzlı hızlı ata.rdI. Ne oJrdu, 
gumu ben dc anlayıızmyordum. 

''Ben öyle pek sakar bir kadın deği
limdir. Hayatımda hi~bir şey kırıp dölıj 
~edim. F~at, inanmazsınız, Roberte 
ilacım verirken kaşık elimden düşer, 

bardağı kırardım. Bilmem kimbilir o 
zamanlar benim hal:kımda ne düşün
müştür.,, 

Mrs Forcstier bunları anlatrrken 
insanın gülmemesi mümkün degildi. 
Kendi de gülerdi ama, pek tatlı tatlı 

- Belki size tuhaf gelir ama, daha 
evvel hiç böyle 'bir aşk macerası bruıım 
dan geçmemişti. İlk kocamla evlendi 
ğim zaman - ilk kocam boyunca ço 
cuklan olan evlenmiş boşa.nmı§ bir a 
damdı. Güzel bir erk~kti ve şehirde 
en ileri geleıilerden biri idi. Fakat, 
onunla olan hayatımız bruıkadır. 

- Yüzbaşı Forestier'i sevdiğinizi 

nasıl anladınız? 

- Belki buna da inanmazsınız, 
hakikaten garip bir şeydir bu, ötekı 
hastabakıcılardan biri söyledi. o za 
man kendisini sevdiğimi ben de derhal 
farkettim. Evvelfı son derece endişe 
de idim. Kendisi hakkında hiç malıl 
matım yoktu. Her lngiliz gibi, o da 
sükuti idi. B"ütün bildiğim evli olduğu 
ve yanın dilziine çocuğu bulunduğu 

idi. 
- Bunun doğru olmadığım sonra 

nasıl öğrendiniz? 

- Kendisine ~ordum. Bekar olduğu 
nu söyleyince keııdisile evlenmeyi ak 
lıma koydum. Ölümle pençeleşiyordu 
zavallı yavrum! Düşünün bir kere: 
bütün gün yüzükoyun yatmaya mcc 
burdu. Arkasına. yatarsa müthiş acı 

çekiyordu - otursa da öyle. Fakat 
zannetmem ki benim çektiğim istirap 
da onunkinden a.~nğı olsun. 

''Üzerimde hastabakıcı elbiscsile 
süsümc bakmn.ğa imhan yoktu. Şefi 
miz olan kadın da buna müsaade etmi 
yordu. Esasen süslcnnıezdim hiç: ilk 
kocam süsü sevmezdi. O zamanlar saç 
tarım şimdiki gibi güzel de değildi. 

''Bana döocr, o güzel mavi gözlerile 
bakardı. Canı sıkıldığını hisseder ve 
bir daldka boş vakit bulursam hemen 
gider, kendisile konuı;mak isterdim, 
Arkadaşları cephede iken kendisinin 
böyle haftalarca yatakta yüziikoyun 
yatmasına çok üzülüyordu. Hayat~n 

zevkini asıl gülleler tepelerinden aşar 
kcn hisseden adamlardan biri idi o. 

''Hararetini başı ucundaki listeye 
bir iki derece fazla yazardım: doktor 
lar kendisini daha fazla hastn. zannet 
sinler diye. Biraz iyi olduğunu görüp 
kendisine söylerlerse hemen bastaha 
\eden çıkarılmasmı istiyeceğini bili 
rordum. 

"Ben konuşurken, gözleri düşünceli 
lüşlinC!.'1i bana baknrdı. Konuştukları 
mız Uzcrinc baktığını anlardım. Ben 
ına dul olduğumu ve hiç bir bağlan 
nn olr!ı<ı.dığım h:ırptE'n sonra Avnıpa 
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Amerikada 
Zenciier nasıl 

çalışıyor? 

120 senedenberi siyahilerin Amerika 

ya hicret etmeleri kesildi; fakat oroyo 

gitmiş olanların tc.~kil etikleri bir ko 

loni bugün dünyada yruıayan en garip 

insanlann adetlerini aksettirmek itiba 
rile ~k alakalıdır. 

üniversitede 
okuyan 
Zenciler 

Bu yazıyı gelecek 
ilavem izde 
bulacah.'lınız 

'~ * • 

Canhaz olmak 
istemeksizin 

Havada yapllan 
cambazhklar 

Geçen hafta içinde Çckoslovakyanm •

merkez şehri Pragda bir kaza oldu. 6 

ya.~ında bir çocuk, beraber oynadığı 

komşu çocuğuyla şosada dolaşırken 

birdenbire görünmez eller tarafından 

tutulup 'havaya kaldırıldı. 

Bu şay.anı ,hayret 
yaz• da gelecek 

sayımızda 

dn yerleşmek fsted.iğlnıl söylcnıf.ştfm. 
,,O, kendisi hakkında fo.zla bir !lCY. 

uılntmtızdL Fakat benimle bazı şnka 
'tırdn bulunm:ığn ba§lnmıştı. Çok nC§e 
li bir adamdı zaten. Bozan, beni sevi• 

:ror derdim. 
''Nihayet iyi oldu. Hııstnhancdcn çı 

mcağı gün geldi. Ayrılacağı ak§am be 
ti beraber yemek yemeğe davet etti.ı 

)oğrusu hayret etmiştim. Şeften izin 
aldım ve Fore.stier ile ·beraber Paris 
caddelerinde dolaştık. Askeri elbisesi 
içinde ne kadar güzeldi, bilmezsiniz,ı 

O kadar kiba:"' bir adam ömrümde gör 
memiştim. Parmaklarının ucuna k~ 

dar asılzada idi. 
''Fakat, beklediğim kadar neşeli de 

ğildi. Cepheye döneceği için biraz mü 
teessirdi galiba. 

''- Niçin bu akşam ne.şeniz yok? 
diye sordum. İşte, istediğiniz oldll4 
Hastahaneden çıktınız. .. 

''- Evet ama, dedi. Niçin düşünce 
U olduğumu zannedersem siz de tah 
min edersiniz. 

''Anlamamazlıktan geldim. 
·~-Tahminim pek kuvvetli değildir~ 

dedim. Siz söyleseniz daha iyi olur. 
"Gözlerini önüne iğdi, heyecan 

landığını hissettim. 
''- Bana karşı çok müşfik da'\TaD 

dmız, dedi. İyiliklerinize nasıl teşck. 
kür edeceğimi bilmiyorum. Siz benim 
hayatımda tanıdığını en yüksek ruhlu 
kadınsınız. 

"Bu sözler bana çok tesir etti. Bilir 
siniz. lngilizler öyle bol bol kompll 1 

man yapan insanlar değildirler. 
''-Vazifemi yaptım, dedim. 
''- Sizi bir daha görebilir miyim t 

dedi. 
"- İsterseniz, dedim. 
"Bunları söylerken sesimin titredi 

ğini belki f:ı.rketmiştir. 
''- Sizden ayrılmak istemiyorum, 

dedi. 
"- Ayrılmaya mecbur musunuzt 

dedim. 
"- Kralla memieketim istediği 

müddetcc onların hizmetindeyim.,. 
Mrs Forestier buraya gelince o açık 

mavi gözleri yaşlandı. Sonra devam 
etti: 

"- Harp boyna sürecek değil ya., 
dedim. 
"- Harp bitince, eğer o zamana k& 

dar bir mermi beni alıp götürme?.Se, 
on parasız kalacağım. Hayatımı nasıl 
kazanacağmıı bilmiyorum. Siz zengin 
bir kadınsınız, ben fakirim. 

••- Siz kibar bir İngilizsiniz, dedim. 
"- Bunun hayatta ehemmiyeti var 

mıdır acaba? dedi. 

"Ağlayacak gıöi olmu~tum. Söy• 
lediği her söz o kadar güzeldi ki! Ne 
demek istediğini tabii nnlıyordum.ı 

Bana izdivaç teklif etmeye kendinde 
hak bulamiyordu. Benin1 parama muli 
taç olmaktansa ölmeyi tercih ed<'ccğt
ni biliyordum 

" O çok güzel bir adnrudı, ben de 
kendimi ona miinasip göremiyordum. 

(Sonu J!elecek ilavemizde )' 

Bir buz parçası üzerinde 

Kutup keşifleri nasıl başladı? 
Nasıl devam ediyor? 

VVELCE insanlar için gizlilW:lc-
re bürünmüş olan kutuplar ar

tık hii bir sır saklamayor. Bir müdet -
:tenberi insan kudretiyle ottı.ya çıkarıl
mış, mı:ığlup edilmiş olan kutuplar, yine 
alirrl~r arasında olduğu kadar, halk için
de de evvelki cazibesini, evvelki helecan 
vc~ici vaziyetini muhafaza etmekteıJir. 

Bu buz çöllerini geçmek esrarengiz ve 
feci, olmaktan kurtulamayacak; or~·:ar -
daki bakir ormanların, yahut vahşi dağ
ların kaş:Ileri biribiri ardınca unutulup 
gidecektir. Hiç bir mektepli yoktur ki 
.bugün Amundsen'i, Skott'u, Nansen'i, 
Peri ve Şarkoyu bilm"ş olmasın. Bu bil· 
yük ı:damların masalları aru!zran k,eşif 
hikayeleri hala canlı oiardk yaşamakta 

devam ediyor. 
KUTUP HiKA YELERI : 

B U asnn ipt~d,olannda Andrc, kut
ba balonla yaklaşmayı tecrLbc 

etmek dciiliğin::le bulundu. 11ti a rlr.d.:-
1 

şiyle birlikte buzlar arasında kayl.olarnk 
unutuldu gitti. Aradan seneler geçtikten 
sonra biribirlerine sol:ulmuş olan ceset-

leri bir buz: kuıübe ıçinde bulundu. An -
drenin parmaklan arasmda hala kurşun 
kalemi sıkışmış kalmış duruyordu. ö
nünde. c:ı;kadaşlannın ve kendisinin ö -
tümlerini dak kası dakil:asına yazdığı 

not defteri vardı . 
İtalyan generali Nobile'.in kumanda 

ettiği kab:ii sevk balon da bir bangiz 
üzerinde parçalanmıştı, Keiiif heyetin -
den bir 'kı smı m:,'wolmuş, kalanlar da 
buzlar üzer:n:.::: kamp kurarak kurtulma 
ıçarelerini aramaya koyulmuşlardı. Bir 
telsiz telgraf filetleri vardı. Ondan isti
fadeye çalıştılar, fakat alet hr·lıer ver -
meye değil, haber almaya yareyotidu. 
Günlerce açlık ve soğuğun ölüm tehdit
leri kar~ısmda, Faris ve Londra gibi c'lan 
zing orkestraı~nnın en gilzıel p:ırçaları

m dinleyerek kcııdiler.nden uzakta yaşa

yan f-, lc-:ıin varlığını anlamaktan ba~ka 
bir şey yapamayorl.ırdı. Yalnız <cnda 
bunları aramaya çıkan vapurların. balon
ların vcrdilderi işaretleri alıyor, aran -
dıkk·:ından emin bulunuyorlardı . Yalniz 
talih!lizlik şu idi ki radyoların verdikleri 

1 
J>apnııin \"C nrktı<ln.~lurı SC)'Rhntc çıkııınılnn C.\' \ 'cl. J~anklz Uzcrlmlc :rıısnt 

istasyonu. RnnkJz üzerim~ ynpılnn l''k yo.1r11hıld 11 ,eşynlnrı #,frtir<'n lny
ym·o Ye çıkArllım ~c;:yalllr kıznkln btn~~ 0 111111 ktu·ulnt·nğı yc,re nnklcdiliyor 

fJ:ırctlcrc ka~ı onlarr, ~rn:adu, lf;_ ;.ı 

derece ,tul, filli.n derece orz üı:elindcyiı:,~ 
deyip yerlerini belli edemiyor,. bulunnıa
larmı koloyla§tıraın:ıyorlardl,ı Nihayet 
Kutup havalisinden geçen bir tayyare • 
nin kendilerini görmesi üzeriı!e kurtula· 
bildiler . 

Daha sonra, yakın zamanlarda, cenup 
kutbunda aylarca tel\ başın<) hlmış olan 
Amiral Byrd'ın macerıısı gelir. Bu ~dlşif 
zayıf,hasta, yatağına uzanmış, kmu ldan
mayacak bir h~e gelmişti. Öli.1mü, yahut 
kurtulmayı beklcyordu. Onu ca hayat a· 
lemine getiren arkadaştan oldu. 1 

Bir zamanlar kutuplara g:d en kaşifle

rin yalnız bir maksatlan vard ı : Onlarca 
gaye olan şeye, şimal, yalıut cenup kut! 
bu denilen noktaya kadar varmak; dün.; 
yanm, etrafında döndüğü fan:cdilen ~a-

( Sonu onil:nci sayı/ ada ) 

. • ,-ı 
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ASLAN 

VUZBAŞI Forestierin bir orman 
yangınında, k,arısınm köpeğini 

kurtarmak isterken öldüğünü haber 
alınca birçok kişi hayret etti. Bazıları 
''Evinde onun köpek bulunduğunu bil
miyorduk,, dediler; bazıları da ''olac~ 
ğı buydu zaten,, dediler. Fakat bunla
Jm da bir kısmı bu neticenin başka 

:türlü, diğer bir kısmı daha başka türlü 
olacağını ümit ediyorlannı~. 

Bu acı hadiseden sonra, Mrs Forcs.
tier, Hardy ismindek,i bir adamın ev:ne 
sığındı. Bu aileyi kendisi ve kosası da
ha pek yakında tanımışlardı. Yüzbaşı 
Forestier bunlaı ı pek sevmezdi. Hele 
Frcd Hardy'yi hiç sevmediği muhak
kaktı. 

Fakrrt karısı, o felilket geces:nden 
sonra yaşamış olsaydı 'kocasının da fik
rini değiştireceğini düşünüyordu. Bu 
adamın, isminin fena çıkmasına rağ

men, ne iyi kalpli birisi olduğunu o da 
anlayac~ ve bu nazik adam karşısın
da, fikirlerinde yanılmış olduğunu ka
bul edecektL 

Mrs Forestier dünyada k,endisi için 

fi - 1\ l'l:t1 "\T~ 11..'\ \" ESi 
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her şey demek olan bir adamı kaybet
tı~ten sonra nasıl oldu da aklını kayb
etmecliğini nnl::mıyordu. Bunu Hardy
lerin iyi kalpliliğ~ne borçlu idi. O bü
yük felaketi arasındt\ bu ailenin kendi
sine karşı gösterdiği sevgide teselli 
bulmuştu. 

Kocasının büyük fedakarlığına şahit 
olmuş olan Hardy'1cr, adamın ne ka
dar takd:re şı:ıyan o)duğunu herkesten 
fazla biliyorlardı. Fred Hardy'nin bu 
acı haberi kendis:Oe getirirken söyledi
ği sözleri kadın hiç unutamayacaktı. 

Mrs Foresticr bu sözlerle yalnız o 
korkunç felfı.lı:ete tahammül etmek kuv 
veti bulmakfa kalmamış, bu sözler 
ona, aynı zamanda, kend"sini bekliyen 
acı istikbale kar~ı göğüs germek cesa-

retini vermişti. 
Mrs Forestier çok iyi bir Jradındı, 

Bazı insanlar, hakkında aöyliyecek hiç 
bir ~ey bulaınadıklan kadınlar için e~
seriya böyle derler. Fakat ben bunun 
için demiyorum. Forestier ne sevimli 
bir kadındı, ue güzel, ne de :ıelô; bi· 
Iakis. manasız, basit ve delitmcn ~ 
kadınlı. bu. Fakat, kcndiaini ne kadar. 
ya~ından tanırsınız o kadar fazla se· 
versiniz. Niçin sevdiğinizi .kendi kendi·. 
nize sordıığunuz zaman da~ ''Çok iyi 
bir kadın,, dersiniz. 

Boyu, erkekte ort.ı !>OY ııayılacak ka· 
dardı. Büyük bir ağzı, lQx:aman bir ga• 
g<!I burnu vardı, ylizü soluk •e maviye 
çalar bir renkte idi, ı:öı:lcri kısık kısılı: 
bakardı, çirkin ve koca koca elleri var
dı. Cildi le~eli lekeli ve çilli idi. 

Fakat çok gilzel tıilslenirtli. Uzun 
bıraktığı saçlarını altın samoma boyar, 
gayet dikkatle kıvırtır ve güzel bir tu• 
valet yap:ırdı. GörUnü!ündcki o erkek 
halini gidermek iç:n hiçbir şey yapmak 
tan çel~inmcz, fakat yalnız kadın rolU· 
ne çıkmış bir erkek aktör gibi bakar-

~ 

..,....,, ... ~ ~ ··-~· 
W,c~\ndc's.\ a\\.ın. \.üy\i. Y.a\dınt '&.a\dıt-

maz cascavlak, bir erltek başı ile kar§ı
J.&ı ·,acağmızı sanırdıruz. 

Bütün parasını elbiseye harcardı, 

:Elblselerini Parisin en moda terzilerine 
y~ptmrdı. Fakat, elli yaşında olmasına 
rağmen, genç kız m<Xlkenleri üzerind-:
ki modelleri intihap ederdi. Uzerine da
ima pek çok müc.evher takardı. Hare
ketleri aksak, duruşları biçimsizdi. Gir 
diği salonda çok kıymetli bir vazo var
sa hemen düşürür, kırar; beraber ye
mek yiyorsanız en kıymetli bardı:& ta
kımınızdan muhakkak birini düşürüp 

tuzla buz edecektir. 
- Bu k.aba görünüş içinde yumuşak ro· 

mantik ve idealist bir ruh yaşardı. Bu
nu keşfedinceye kadar epey vakit sarf 
ederdiniz. ilk gördüğünüz zaman kendi 
aini komik bir insan ol~ak karşılar, 

~endisini daha iyi tanıdıktan (ve kaba 
hareketlerine epey tahammül ettikten) 
sonra sizi hayrette bırakırdı. Fakat bir 
kere onu iyice tanıdınız mı şimdiye 

kadar kendisini anlay<:mülnuş olduğu

nuz için kendinizi ahmak bulurdunuz. 
Zira, o dakikadan sonra size artı~ o, 
sarımtırak mavi benzi ve kısık gözleri 
arasından büyük bir samimiyetle görü
nürdü. Bu samimiyeti anlayamamak 
için insanın deli olınası lazımdı. Artık 
o ipekli elbiseler altında onun ihtiyar 
vücudunu değil, taze ve genç .kız ru
hunu görürdünüz. Çin işi vazonuzu 
kırdığını da unutursunuz. O artık size 
kadın kıyafetine girmiş bir erkek gibi 
görünmez. 

Siz ıde onu o kendisini nooıl 

-görüyorsa öyle görürsünüz. Şimdi gör 
düğünüz, onun asıl, o altın ktllbi ile 
olan, hakiki §cldidir, eğer hakiki şekil 
görünür bir şey olsaydı siz onu böyle 
görecektiniz. 

Onu tamınağa başladığınız anda k.en 
Öieini çocuk gibi basit bulurdunuz. 
Ona karşı gösterdiğiniz en ufak bir ala 
kadan dolayı aize ıon derece mUteşe'k.· 
kir kalırdı. içindeki iyiliğin nihayeti 
yoktu. Kendisinden sizin için bir şt>y 
yapmasını isteyin, ne kadar .zor olursa 
olsun, size iyilik etmek için her feda
~rlığı yapacaktır. !iienfaat gözetmi· 

a.-yo.~"\. O"\.T -gn\.nn.-ı. 

kikat lJapmak için uğ-
raşan aaamzn unutul -

maz hikô.yesi 
yen sevgiye büyük bir kabiliyeti var
dı. Aklından hiçbir zaman en ufa!: fe
na veya muzip bir fikir geçmed ğine 
emin olabilirdiniz. Bütün bunlan öğ
rendikten sonra bir kere daha derdiniz 
ki Mrs Forestier iyi lıir kadındır. 

Fakat aksine de çok delişmen bir k:ı· 
dındı. Bunu, kocasile görüştüğünüz 

zaman anfordınız. Mrs Forestier Ame 
rikalı idi. Kocası ise İngiliz. Ka-dın Ore 
gon da Portland' da doğmuştu ve harp 
senesine kadar Avrupaya hiç gelme • 
mişti. ilk kocası öldültten aonra kızıl 

haç teşkilatına girmiş ve Fransaya gel 
mişti. Amerilçılı olarak zengin değildi, 
fakat İngiliz tahvilatı ile edindiği bir 
serveti vardı. 

Yaşadıkları hayta ba~arak, senede 
altı bin İngiliz lirası kadar bir gelirle
.ri olduğunu söyliyebilirm. Evde km~ 
labilir ne eşya varsa kırdığını bir tara
fa bırakırsdk iyi bir ev kadını olduğuna 
eminim. Evde başa Çıkamayacak kadar 
da işi olduğunu .zannetmem .. 

O iyi kalbini en ufak. bir §eyin na
aıl yaraladığını çok görmüşümdür. 

Yüzbaşı Forestier onun bulunduğu 

hastahaneye harbin 1i0n senesinde gel
mişti. Biraz sonra da, onunla evlenme 
leri ve sulh hep bir arada ilan edildi. 
Canne (Kan( daki tepelerden birinde 
bir köşke yerleştiler ve biraz sonra Ri
viera'daki cemiyet hayatına kanştxlar. 

Yüzba-şı Forestier iyi briç ve golf oy· 
nardı. Aym %:ınıanda, teniste de fena 
kleğildi. Kotrası da vardı, yazın Fores
tierler adalarda güzel eğlenceler tertip 
ederlerdi. 

On yedi sene evlilikten sonra bile 

Mrs Foresticr kocasını hala çok tıever· 
di ve her fırsatta ilk olarak nası~! ta

nt§IP seviştiklerini anlatırdı. 

"İlk bakışta birbirim:ze işık olmuı
tuk, derdi. Hastahaneye getirildiği za. 
man ben vazifeyi terketmi~ gidiyor
dum. Bir gün hastahaneye geldif.m 
.zaman, onu, önce benim balctığmı ya
taklardan birine yatınlmış buldum. Ah t 
Kardeşim, o anda kalbimde öyle bi.t 
ıztırap duydu.m ki tekrar hasta ba'k;ıcı
.hğa girdim. O zamana ıt.dar öyle gü
ıı:el bir erkek görmemiştim.. 

- Yarası .ağır mıydı 

- Hayır; daha doğrusw yaralı de· 
ğildi esasen. Bilir misin:z, çok garip 
bir §ey-Ji bu. Muharebeden geliyordu. 
Aylrırca mütemadiyen ateş altında bu
lunmuştu. Günde yirmi kere ölümle 
karşı karşıya bulunuyordu. Korku ne
dir bilmiyen adamlardan biri idi o. 
Muharebede burnu bile kanamamış 

ama, §irpençeye tutwmuştu.,, 
Bu, büyük bir .aş~ doğuracak kadm

romantik bir hastalığa benzemiyordu. 
Fakat Mrs Forestier çok saf olmak is
tiyen bir kadmdı; bunun için de, yüz 
başı Forestierin §irpinçeleri kendi:.ini 
fazla alakooar etmişti. Bu yaralann 
nerede olduğunu da size birı türlil söy• 
leyemezdi. 

- Arkasında, a§ağı tarafa doğru 

idi, biraz daha aşağıda .• Yarooanna da 
benim bakmama müsaade etmerJdi. Bu 
lngilizler de alçak gönüllü insanbr 
doğrusuJ 

"Belki il~ görü§memizden iti~rcn 

çok teklifs:.Z olduğumuzu .zannedcrsi· 

( .Ilütfcn :.ayıfayt 'cviriniı) 
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