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Hitler Dün Beklenen Nutkunu Söyledi 
-

Bolşeviklere hücum 
ingillz siyasetini 

tenkit ediyor 
-----. -----"a. Stalln bolşevf zm düşUncelerl ve ntyet .. 

Jerl b3k !ıında her halde B. Edenden 
daha so'Ah·yeltardır" 

13. Hltıer, A vıısturya hddlselerln
den sonra. merakla. beltlcnen nut-
1'11nu dtin, Alman meclisi (Rays. 
t.a~nı açarn.k söyleml~tlr. 

A.lnınn devlet reisi. tktida r rnev. 
kiıne seldlğl gündenberi Almanya
~ın bir tarihini ct'zmeğe başJs.m1ş ,·p-

llhassa demlşUr ki: J 

''30 KAnunusa.ni 1933'de iktidar 
tnevktıne geldiğim ıaman, Alman 
tnıııettnı kurtaracak ilk ttdam de
tli, son adamdım. Yani, benden eon. 
l'a artık kimse yoktu. Olea olsa ke~
:eke~ vardı. Nihayet Alman deyle-
nın idaresi bnna tevdi edUdlğl Zl-

Bitler bfr nui1·:tttıdcı (Sonrı Sn. 10 Sii. 4) 

~----------~---------------..---------------
ingiliz kablnesindeki ihtilaf 

Eden. istifa etti 
ltalya ile anlaşmak- ıçin 

Başvekil ısrar ediyor; hatta Mu
soUniye bir proje gönderdi 

f 

' 

Halkevlerinin kuruluş yıl-
dönümü dün kutlandı 

Dahil~lJe vekilinin mühim nutku 
Ancak ve ancak Atatürk inl\ılabının ve bu inkı-
lap prensiplerinin memleketimizi l{oruyacağına 

bjn bir misalle inanıyoruz 
Ankara, 20 (Telefonla) - Halk

evıerinln kuruluşlarının altıncı yıl

döniimil bugün memleketin her tara. 
fında bUyUk bir merasimle kutlan
mıştır. 

Bu münasebetle Ankara Halke
,·lnde de tören yapılmıştır. Toplan
tıda. Flüyilk Millet Meclisi Reisi Ap
.tillhatlk Renda ile Vekilln, mebus. 
tar, vck!letler flerigeJenleri Ye ka
Inbahk bir hnlk kUtlesl hazır bulun
makta fdt. 

Meraelme Hat 16.30 da tstiklA.J 
marşı tle başlanmış ve sonra Dahl
Jlye Vekili ,.e Parti Genel Sekreteri 
B. ŞUkrU Kaya söylediği bir nutuk
la, hıılkevlerlnfn değerli çatışmala
rını öğmtış ve 42 yeni halkevfnl ac -
mıştır. 

Daıımye ~nm.tn m m1t al • 

(Sonu Sa. '4 SIJ. 1 J 

Bulgaristanda 
Mebus olmak isteyen 
'fUrkUn namzetltğl 

reddedildi 
Sofya. 20 (Hususi) - Bulgaristan

da parlamento intihapları ba~lamak 
üzeredir. Eski Zağra ve Şumnu san
caklarında intihaplara önUmüzdeki 
hafta başlanacaktır. En son olarak 
27 martta Sofya. sancağı intihapları 

yapılacak ve yeni Sobranya nisan ni
hayetinde toplanacaktır. 

Binlerce Bulgar namzet arasında 

yegine Türk olarak mebus olmak ilz.e. 
re Kemaller kaza.sında.n namzetliğini 
koymak istiyen Sofyada gazeteci 
Mehmet Celilin na.mzetliğini Razgrnd 
m&hkemesi reddetmi§tir. 

Yeni Sobrn.nyayıı. Bulgaristan Türk 
)erinden bir tek Türklin dahi girmesi
ne bu suretle muınanaat edilmiştir. 

* )filli ecd7e Ye terbl7elerin ilk 
temeli .~Uphe.9iz k1 aile ocaJ;,rmda ve 
bilhassa ana kucağında knnılur. 

~ TUrk mnıctt munffak17etinl ai
le <><'Al:.rınm sağla.mlığma, Türk ka~b
nmın ı\hlllk To karakterine borçla. 
dur. 

'* Öğretmenlerin irfan \'C dcdnn 
borcu .kendilerine Terilen emanc-tf 
milli ~ccfycml:dn lcAplan dahilinde 
medeni terakkinin ileri ~artlarma 

göre yctlştirllnıektir. 

{t Tiirk milleti, esas itJbari7le, .Hğ. 
lam bUnyeU bir ulustur. 

"* Blr mllU t'IJ'(>rumuz olan gilre, 
ilk safa geçecektir. 

Şehrimizdede üç yeni 
Halkavi açıldı 

Dün Halkevleıi bayıanıı ş~hrimizde de 
bügüh löıenleıle hutlandı 

Güneş Muhaflzgücü
nü 3-1 yendi 

Güne, muhacimlerfofn M'klw.fı:: h-alesi önünde ~silen blr hiZcumu 
· (Yazı•ı 9 xncwnyıfa4Q) 

Halkevlerinin kurulu§unun altına 

yıl dönlimü dün yurdun her yanında 
büyük törenle kutlanmı§tJr. 

Şehrimizde bulunan yedi hal1'evinc 
dün üç hzı.Jkevi dııha katılmı§ \"C bu su· 
retle ;ehrimi.r; ha~evinin yekunu onu 
bulmu~tur. 

Yeni halkevleri Fatih, Eyüp ve Ba
kırköy kazalannd<'.I açtlmı§tır. 

Fatihteki açılı§ törenine gaat 15 te 
ba~lanmı~. açı~ sözünü İlçe ba§kanı Ce
malettin Fazıl yapmı;tır. Bundan son· 
ra Evin yeni ba;kanı Bny Sırn Enver 

(St>nu .4\n. 10 C\ii.1) 

Karadenizd'e 

Ka ~ tipisi tekrar 
baş adı 

Dün yurdun bir çok yerlerinde kar 
yağmı§, hava tel\rar kı§la~mı~tıı-. Bil • 
hassa Karadcni.zde yeniden ba;lıyan 

k<c' tipisi yolda bulunan bütün vapur· 
lan alıkoym\.lf, en yakın limanlara sığın 
mafa mec:bw emıtir .. Bu arada Ak· 

su, Cümhuriyet, Horra, Eğe, Kurtu
lu~, Emek vapurları Sinop limanına 
çıkmı~lardır. 

Dün htanbul Deni% Ticaret n:.üdilr· 
lüğilne &elen tclıır~ta ltaradeni%de 



2-:KURUN 21 Ş U B A T - 1938 

Haftalık siyasa 9Jiroızşda __ _ _ • 

O . . .. Bu parasızlıkla balı-
rta Avrupa ışlerı henuz miz ne olacak? 

aydınlan .. nış sayı amaz 
Almanya Anşlus yolunda - Musolininin sükutu - bir 
ta'viz meselesi var mı ? - Alman, İtalyan planı -

İtalyanın ingilterege teklifi 
Almanya 
gulundn 

Anş,us 

Roma.nyada Goga hükumeti iş ba
§ma geldiği sırada AJmanyanın A vus 
turya üzerine el koyması ihtimal!eri 1 
her tarafta konuşulmağa başlamıştı. 
O vakitki rivayetler arasında şu söz
ler i§itiliyordu: HiUer Roman yanın 
petrolüııil ve buğdayını ele geçirmek 
için an§lus yoluna gidecek .• Viyanada 
Nazi partisi iş ba§ına geçecek .. Mer
kezi A vrup:ıda Çekoslovakya üzerin
den genişliyeceği zannedilen Hitlerin 
bu işi ikinci plana alarak Avusturya 
mese!esi ile m~gul olduğu görülecek.. ı 

Hakikaten o günlerde Kurun'a kay 
dettiğimiz bu rivayetler hadiselerin 1 
en yeni inkişafları ile tahakkuk etti. 
Bitler iptida Almanyanm siyasi ve 
askeri teşkilatını bir inkılflp hareketi
ne benzer sUrat ve katiyetlc değiştir
di. Gerek hükumette, gerek orduda 
mutedil tanılan şahsiyetleri iş başın
dan uzaklaştırdı. Onların yerine nas
yonal sosyalizm partisinin daha yakın I 

fi: ... ····-···· .. ·······-·· ......................... . .................................. ·-····· .. ······=: 
:: ı 

:: Günlerin peşinden: m 

10 santimin ~~ 
tehlikesi ti' 

n Ş ... 1ıir meclisinde zabıtai be"lediye i! 
B. tu.l ., ~tnamesi tetkik cdilir1.en aza I~ 
:S dan bazıları Jıa7..Zı olarak otobüsle- g 
:: ritı gcııi§liğini ~,,SO mctredctı !,10 ij 
f! metreye indirmek teklifi üzerinde Ü 

I!.

: durdular. ı; I 
- Bu tarzda bir tedbiri almakta fl .. 

•• nasıl bir ameli fayda vardır1 ,, dedi ii 1 

il Zer. Ba::ı otobi~ sahip'leri de: 1~ 
1 jj - BÖ'IJ/e bir tedbir alınırsa bizim :~ 

!5 otobiislerimiz muayyen nisbctten i~ 
:1 ı· :: 10,, yahut 15 santim daluı geniştir 5·.= 
:.ı H a;ye t§lemekten menedilir.,, diye iti :: 

Bunun ~lzcrine fen m:UdürU Hfls. ! 

olan elemanlarır.ı getirdi. Sonra Al
manyanın cenup hudutlarında bir ta
kım askeri hareketler görüldü. Bir 
taraftan Avusturya.ya ,diğer taraftan 
... ~l•oslovakyc.ya yürüyecek imi§ gibi 

Says lnkuar~ ve Fon Papen razda bulundular.I r.: 

nü Şehir meclisine ~u tarzda izahat 1 bir ma.nz.a.ra alan nske.rl kıtalar hudut 
verdi. Bugün 'İ§lemekte olan otobils H larda görUndU. Bunlardan sonra A vus 
Zerin bu yUzden bir :ııarar görmiye. li turya Başvekili Şu§nig Hitlerin A vus 
ceklcrini söylemekle beraber il4ve 

1

1! turya hududundaki malik!nesi olan 
etti: i Bergezgartene giderek konu§tu. Bu 

- lstanbuldaki otobU8ler hep f mUlakatın neticesinde Avusturya ka· 
kamyon bozma8Ulır. Otobil! imtiya. J binesl değişti. A vusturyada Dahiliye 
zı kullanmak ha1,k"ı ergeç fiflen be- ı: nezareti ile emniyet işlerinin başına 
Jediyeye geçecektir. d Bitlerin hususi surette §ahsına itima-

0 11akit en m-Odern sistemde oto- H dı olan Seiss lnguart tayin olundu. 

baa modenennacn ıstanbuı sokak- ii Musolininln sühiitu: 
Zarına en uygun olanlarını tercih i: 
edeceğiz. Bıı teklifi onun için ya-11İ 
pıyoruz.,, : 
Doğru.;nmu 8&1Jlemek Mzım ise :i 

belediye /en mildürUnilın bu sözleri ii 
işi aydınlatmıyor. Bir kere otobüs- ii 
lmn geni.Jliği f O santim e1:sik ve- i~ 

Herkes iptida Almanya ve A vustur 
ya hadiselerinin bu tarzdaki inkişafını 
Berlin - Roma mihverinin ana hatları 
ile telif olunamaz bir mahiyette milta 
leıı. etti. Şuşnig Hitıer tarafından sı
kıştmlmca tabii olarak her şeyden 

evvel Romayı hatırladı. Musolinin.in 
Avusturyayı himaye edeceğini Umit 
etti. Telefon ile Romada Musoliniyi 
aradı. Fakat Musolini bu sırada mali
kanesi olan Rcmgnede bulunuyordu • 
Şuşnikin bilyUk telaş ve endişe içinde 
yaptığı telefon araştırmalarına cevap 
gelmedi.. 

Musolinlnin bu vaziyeti Berlin - Ro 
mıı. mihveri kurulurken Hitıeri orta 
Avrupadıı. tahmin edildiğinden fazla 
serbest bırakhğmı göstermiş oldu. 
Evvelce böyle bir vaziyette Brener 
geçidine asker gönderen Musolininin 
bu defa hıı.reketsiz kalması ve sükUt 
etmi'} olması bundan ba.~ka bir mana
ya alınamazdı. 

Bir 1 aviz meselesi 
varmi? 

Dikkat edilecek nokta şudur ki Al
manyanın Avusturya i§lerine anşlus 

rengi verecek bir mecraya sevkeder
ken Italya tarafından slikfıt edilmesi
ne mukabil İngiltere ve Fransa tara
fından protesto olundu. ~ 

Acaba İtalyanın bu tatzı hareketi 
Berlin - Roma mihverini İngiltere ve 
Fransa tarafından hicbir karşılık al
maksızın çilrütmemek gayretile mi 
oluyor? Yoksa, İtalya Almanyayı Or
ta Avrupada serbest bırakmasına mu
kabil bu devlet tarafrndan Avn.ıpada, 
yahııt Avrupa haricinde bam tavizler 
mı .almıatırT 

İste bugünDn en mllhim meselesi 
olarnk blitün Avrupa diplotmnlarmm 
zihtnlerinl meşgul eden siyasi bilme
ce budur. 

Bir Alman - italyan 
planı: 

Orta Avrupa hadiseleri son inkişaf
larını henüz göstermeden evvel Ber
linde bulunan bazı ecnebi gıı.zetecileri 
ifşaatta bulunmuşlardı. Bu ifşaata 

göre İtalya gelecekte bir Japon - İn
giliz harbini dilşUnerek Trablus garp 
te askeri hazırlıklar yapmı~tır. Trnb
lus gar be 6 f ırkn asker ile 150 askeri 
tayyare gönderilmesinin sebei budur. 
Avrupada cereyan edecek bir harpte 
muvaffak olmak çok zordur. Bu, uzun 
bir zaman ve para meselesidir. Bu hu
susta Almanya ile ttalya aynı fikirde
dir. Onun için bu iki devlet gelecek 
bir harbi Avrupa topraklarında ve 
cephelerinde kazanmaktan ise harp 
hareketlerini Afrikaya na.klederek , 
orada arazi kazanmnğı kendi menfaat 
lerine daha üygun bulmr..ktadır. Bir 
müddet evvel Alman Harbiye nazm
nın Trablusgarptc tetkiklerde bulun
ması, yine Almanyanm Afrikada sö
mürge almağa çalı~ması ve bu talepte 
bilh:ıssa ısrar etmesi böyle bir plfuı 
ile alfıknl!dır. 

(Sonıı Onuncu sayı/ada) 

Bu masah siz benim kışhk şap
kama anlabn 

Yazan: Osman Cemal Kaygılı 
Bu ara nağmesi, yahut bu nakarat 

eskiden de vardı. Tabii şimdi de hiç 
eksik değil 1 Hele bazıları, bu cümleyi 
o kadar ı;ok ve o kadt.ır samimi bir eda 
ile tekrarlayıp duruyorlar ki, hemi, in
sanın o zavallıların hallerine acıyacağı 
geliyor! 

Şimdi eski işler yokmuş, alış veriş 
durgunmuş, bir ekmek parasını zoraki 
çık •ı:abiliyorlarmış, dükkan aylığını 

güçlükle; kalfa, çırak gündeliğini he
yamola ile veriyorlarmış. Hani maksat 
ları para kazanmak değil; ldottlar k,en
dilerini alrş verişte görürsünmüş 1 

Böyle lçonuşanların içinde belki yüz
de ikisi, yıahut üçü, yahut beıi ve hay 
di haydi onu, belki doğru olabilir diye
lim; fakat ya böyle konuşanların yüz
de doksanına ne buyurulur? 

Beni gördükçe, yahut ben kendisi -
nin dükkanına uğradıksa benimle ldai
ma böyle konuşan ve ben kendisine ka
tiyen böyle bir Jey açmadığım, kendi
sinin ne htılde olduğunu, nasrl çalıştı
ğını, nasıl kazandığını sormadığım hal 
de durup dururken boyuna: 

- Ne olacak bu işleri Böyle yahu? 
Çalrş, çalışı diıdin didin yine elde, avuç 
ta on paracıklar yok ; borç ise gırtlak
ta, bizimkisi esnaflı~ değil, kep:.Zelik ! 

Diye bana dert yanan biri vardır ki 
ondan bu kurt masallarım dinliye din
.liye ben artık o adamcağızın gerçekten 
sıkıntı da ve yoksulluk içinde olduğu
na inanmıt ve kendisine ide acıyacak 
hale gelmiştim. 

Meğerse kazın ayağı hiç de öyle de-,. 
fillmiş; atkım, adeta .:ıot-. '-"-- :-.ı.ı 

daha böyle nice insanlar var ki ortada 
hiçbir sebep yok)cen, nedense, karşıla-4 

rındakilcre hep bu ara nağmelerini,' 

hep bu nakarattan dinletmek isterler. 
Size, bunlardan yukarıda bir tek ör

nek göseıidım. FakDt: bu örnekler o ka
dar çoktur ki saymakla bitmez. 

Bunların en müıc_emmel, en dört ba
şı mamur ve en şaheserini ise kurban

4 

bayramından birkaç gün önce ıehri -
mizde para i§lerile uğraşan b:r mües
sesede gördüm. Bu müessesenin para 
alıp veren gişeleri önünde parmakları. 
kulakları, göğüsleri pırıl pırıl yüzük
ler, küpeler, iğnelerle dolu şık şık bir 
çok baylar ve bayanlardan bir kısmx 
o gişelere yirmişer, otuzar, kır'Jsar, el· 
lişer ve nihayet yüzer lira kadar bir 
p<ıra veriyor ve bir kısmı da yine aynı 
gişeden aynı miktaıtda para ~ekiyor
du. 

Bu para alıp verenler:n içinde tek 
tek babayani kıyafetli kadınlarla erkek 
ler vardı; ve nihayet bunların kroada
ra uzatıp, lqı.sadarc1an aldıkları para
lar, aşağı yukarı aynı miktr::ırları bulu
yordu. Derken gişeye sok.ılup para 
vermek sırası, bu kalabalığın arasında 
kılık kıyafet itibarile kendisini pek ya
bancı hisscı:lerck çek,ingen bir tavırla 
acayip acayip etrafı süzen bir adama 
geldi. Bu adamın kılrğı o kadar külüs
türdü ki, hani, insan ilk bakışta ken-

disini günde yirmi, otuz kuruşla, .,., 
hut boğazı tokluğuna bir yerde ~ 
şan bir rençber sanırdı. Kasadar öııUll 
deki evra~ bakıp adını oku!duıctan f(/11 
ra; 

- Verin bakalrın ı 
Dedi. Traşı bir buçuk parmak u"' 

mış, basık ökçeli kunduralannın arkr 
smdan kalın yün çoraplarının yırtıkll" 
rı ikişer parmalıf dışarıya fırlaınıt 01'1' 
adc:ım seksen yerinden yırtık ve yaflll" 
lı ceketinin önünü çözüp koynuııdJll 
kirli bir yazma mendil çıkanp ıneııdiı 
lin iç'ndekileri kasaıdarın önüne ı,aı 
§alttı: 

- Bin yedi yüz elli liradır bu, .., 
yınl 

Kasadar paralan sayarken, gö~ 
orada duran o adama ait küçiil'i be..ı 
cüzdanına ilişti. 

B'r de ne göreyim, defterin yatı~ 
p:ıralar hı:ncsi tıka basa ve hepsi dC 
yüklüce rakamlarla dolu, çekilen pıfl! 
lar lıanesinl:le inlerle cinler futbol of, 
nuyornrc1ı. 

Bu, böyle olduktan kelli, siz geJlll 
de rutık: 

Bu parasızlıkla halimiz ne olacak! 
Masalını benim kışlı~ şapkama _. 

latml 

Şimdi bana diyeceksiniz ki: 
- O, gün, o para işile uğrapn ın~ 

scscnin para gi§eleri önünde ne ;#. 
vardı?. Mutlaka sen de rengini ~ 
belli etmiyen kirli çıkmlardan biri ol' 
malısın! 

- Hay ağzllll%ı öpeyim, hani o"' 
:lt;.a. i:U.l.la·• .u~"h '2.-- - 0 u- -•-..wuu~u.~ .il 
orZ)';ığa, içinde ve o lda tam bir yıtoıı 
on sekiz Jira birikmiş olan kumbar,
boşaltmaya-gitmi§timo 

Hayır, hayır, yanlış söyledim, ~ 
maya değil, daha önceden oraya ~ 
haradan bo§altmıt olduğum on ae~ 
!iraden bir miktar bayram harçlrğı Ç~ 
meğe teşrif eylemişt.m. 

Oıman Cemal KA1'* 

Balık ihracı 
.Ankara, 20 (Telefonla) - S' 

mahsulleri hakkındaki kanun pfO -
jestnln hazırlıklarına deYam oıuıt' 
maktadır. , 

L!\.ythada mUhlm esaslar bu1110. et 
duğu söyleniyor. Bu arada, h•~ _ 
balılc satışlarında rekabet yapab 

41 
1J1emlz için İstanbul balıkhaneslll pd 

; bir do balık asri teşkllAtlı antre 
kurulacaktır. 

·~~~~~~~~~~___.,,,,. 

KURUN 
ABONE TARİFESi 

Memleket Memleket 
Jçinde dışınd• 

Aylık 95 155 Krt 
5 aylık 260 425 • 
6 aylık 475 820 • 
Yıllık 900 JGOO " 

Tarifesinden Balkan ntr1iğl için •1: 
otuz kuruş '1iişülür. Posla birli~ir.e::,,, 
mcycn yerlere ayda yetmiş beşer k 
zammedilir, re .. Q yahut fa:::la olmasından lstanb11l ji 

li sokaklarınrı ne gibi bir tehlike ve- :! 
Pı. Y" zarar ge?cbilcceği belli değildir. n 
1 

Halbuki güniln birinde lstanbttl be- i~ 
!i led:yesi §ehir ihtiyaçları için oto- iE 
E liils satın almrığa lüzıım görilnce fi 

Çapraz Kelime Bulmacası 
Abona kaydını bJldlreh mekfUP ve ~ 

arar Ocrelıni, ahoııe parasının posl•ktr 
ya bnnka ile yollama ücretini idare 
di üzerine nlır. . J>Oll' 

Yeni bulmncamız. 

1

11 talimatnamedeki bıı 2,,.,0 metre ge- ii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O t 1 
ı ni.ş

1

ik 7.-ayaının belediye kmrasrna g 1 -l_l_l_ l_ l_ l_ l
1
_ -:ı:r 1 

ıi otobUs ba~ına belki de beş, altt bin fi 2 1 1 1 1 1 1 

Hl lira zarcrr getireceği muhakl:n.Hır. g 3 -,-,-_,_- ı_l -_ı_- 1 _ ı_I_-
1 
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!. Zira ö1/le bir zamcrula bazı f abril.-a if I! I I I I I I I 
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Hasan Kuml"ıwı İ 

~~-..-amaa:a 

cleYrlnln en meşhur rtssamr, bir 
dağ. 4 - Argo llsanmda çalmak, 6 -
Uzak Şarkta bir moır.lelcct. 6 - İş

t e, ciğer. 7 - Ağızdn bir aza, snn -
dal~ılnrm kıyı~ a yanaşmak için 
yaptıkları manevra, kı~ın yağar. 

8 - Çok bilen, çok gUı:el, bir emir. 
9 - Bir şehir. l O - Arka değil, bir 
ne,·ı delilik hastalığı. 11 - Cerahat, 
asalet. 

YUKARIDAN AŞAGI: 
1 - Bir zeybek oyunu. 2 - LA

l.ln, erişmek. 3 - Şimali Amerlkada 
bir şehir, bir içki. 4 - ligi, engel. 
5 - Bir mUrevher, 6 - Mutlaka, 
geri vermek. 7 - Bir 114h, posalı. 

8 - lnat eden, bir Delılrı 1 - Su 

Dünkü bulmacanın halledilmit ıekli 

haline gelmek, fransızca dost. 10 -
Vermek, hayret nidası, bir emir.~ 
ll - Zengin dejlJ.. 

Yeniden !ı nhone y:ız:ın veya 5 " d,. 
birden yıızılnnlıır:ı, mekleplcrle köY 0 

lnrınn ayrıca fenzililt yapılır. 
Tılrld11enln htr pn!la merke:fntll 

Klllllh'l'a abone ya:ılır. ~ 
Adres değiştirme ücreti 25 J;.urUt1 ~ 



Edebi roman: 37 ' OSMAN OFLAR 
YAZAN: Kenan Hulası 

Bir yolcul iJğun ba,ı 

1 
Xarnabnt istasyonunda bütUn 

lı:nbalar ve Yusufun kardan heyke
lt kaybolunca, kompartımanın kapı
Brnı kapadığım bir dakika, kendimi 
Osnıanoflar macerasının tam orta 
Yerinde hissettim: 

Pencerelerin dışarısında karın o
l'aya Yerdiği beyazlık, Groşenka d~ 
dahil olduğu halde, her üçümüzü ga
~lp bir mahlük haline getirmişti; A.-
eta toprak Uzerlnde yUrüyen bir hay 

'"an değil .do kendimize mahsus dli
'11ncelerle nasıl yUrllycceğlmizi şa
'1rnı1ş br mahlilk! .. 

lCasabaya aşağı yukarı bir buçuk 
ay kadar evvel ilk a.yıı.k bast1ğım 
tUn, Aleksi Todorofların pansiyo
bı.ında gördü~Um bir rliya kadar. her 
•eyı Yarı bir uyanıklık içinde duyu
>ordum; biltnn Osmanoflar beni a
l'ala k rına. almıştı. Hemen hepsi el ve 
0Iıarını havaya kaldırarak bir ta

kını dflsiı hareketlerle bir şeyler sor 
~alt istiyorlar ve arnlnrmcla yalnız 
\lrısı, YilzUme doğru, bir hayal dal-1-
b asında olduğu kadar ıstırap içlncle 
l! aykırmaya calışıyordu. nu kimdi? 
b;lkt Yusuf, yahut Osmnnoflardan 
·b:l? .. Fakat hangisi? .. nunu dtişil
Q Yor ''e lmktmı yok üç kardeşin ve 
)lrlgorofun yUzUnU blrtblrlnden a -

l'dedemlyordum. 
\ 'ratnız, ıcerlerlnde vakit vakit 

endllerlne hUkmeden birisini alıp 
:6tıderdlğlm bu dakikalarda Osma
ı::~ar benden ne öğrenmek istiyor
d ·Yahut ne soruyorlnrdı? Her hal
t'l~ btıınedlkleri vo hlc birisinde bl
)l ~tlne benzemeyen meçhul bir şe
t\ lllJe calrştıklan muhakkaktı. Bel 
~~e, Osmnnoflnr, tam ortasında ya
ta '\tarı muammayı bana sormakla: daha çok kendllorlno soruyor
ta~ "' nıc uu 0'3Vnp alamadıkları 
h~lcan gene ortada dolaşan benden 
~~! a kimseyi bulamadıkları için 
tıe erını bnnn çeviriyorlardı. Her 

Olur 
dfğı sa olsun. Osmanofları, s6ylc-
"e ı:n bu hareketleri içinde yaşayor; 
tarınasn bir mUnnseebtle olduğunu 
lar n Cdemckslzln, Aleksi Todorof-

ın 1> 
fı.ın ansiyonunda Madam Todoro-
tusı.ı hazırJadığı bir plllcln nerls ko-

nu duyar gibi oluyordum. 

da c:11•1toru seynhatlnin baş tnrafm
den. enı hiç hlr vakit düşüncelerim
hırın~e Zehra, ne do Groşenkadan 
tunırn llYnnchrdığmı söyllyomcm. 
ltltıd u her ikisi de, bpltı benim de 
lerın~ 01dut;um bir !\lem gibi kendi
talkl Osınnnoflardan henilz kurta
~bı:nlll'llışıardı. İkisi de ayrı ayrı ya 

bang~t, Ya Ham ve Yusuftan her -
'bı.ıt h birisi ile meşgul oluyor, ya -
hatta ~nu Yapmıyorlnr da Karna -
ltetıe ıraktıklnrı mutat hir hare -
teltet llllraşıyorlnrdı. Mutat bir ha -
ta.ı 1~1~~ Zehraya göre, bilhassa has
lll ttu an sonra cnmkoru seyahatt
tıt tU!JUnnıek: ,.o Groşonka için yor- ' 
hırlı nıerfnde Grlgorofun vereceği 
d ediy 
lr ltı }{ eyı hatırlamak .. Onun tçln-

lı:ortıya, nrnabnt lstasyonundatı cam
dUşunc.' 1do~ru kurtulur kurtulmaz, 
~lıı 0 e erimden beni uvnndıran "e-

ro · ~ 
t!ıa.cı 1t1 Şenka ve Zehradan biri ol-

liırı nı söylemiştim. 
bı.ı n:ıı d dl 
1 

tltt y ' c rn? Gerçi sözleriyle 
erıı6 b llJ>rnaınışlnrdıı fakat hareket-
"\"ı.ı8u~nu Yaptıklarını görUyordum. 

~0tı<ta. I> tın kardan heykelini ıstas
f)•tıı.ltara~<:a Parça oluncaya kadar 
G 11ttıanorı kornpartrmamn k:ı.pısmı 
h 6?lbtre ara knpac'lıA"ım saniye blr-
18aeıııy Yenı hlr lkıtmc girdiğimi 
lf Otdtıtn· 

htı l\lttltaten · 
lı '.tllJt o daha ilk gtlndP.nberl 
lı 1t btr "8~anot, Ham ve kendisine 

n11 al\ıt eh 1 t<'b e l':en ern myt"t vermediğim 
hl\ a.p ede: kendisin! dUşlindUrme~e 
bııll':tl btrısı Grlgorof ve. dl~er her -
tı ttntnaıcı ntn Yarattığı ha'\'aya ka -
d~t, onlarda beraber. Zehra Osm"a -
tttı lt~ndt han dnh:ı. hnşka bir sekil -

Mt. ayatı fçlncı beni cekh·er -
~'ll"a.ı 111raı a. te'k:r 

t~ ~"«a bt , ar O!la dokunduğum 
Gtt ta~ iklim" d<.'rken, ştmdl

ınanaslyle nüfuz ede-

medlğiın Zehra Osmanofu mübala
ğasız hatırlamış oluyorum. 
KompaNımanın, yalnız üçümüzün 

meydana getirdiği hava içinde, daha 
kapıyı kapar kapamaz, benim tein 
yeni bir ilcllm yarattığını anlamış -
tım. Hemen hepsinin llk gilnden -
beri "büyUk bir teccssils,. diye an -
latmak istedikleri ben, hakikatte 
her şeyin ancak zevahirine dokuna
bilmlştim. Ye bu kürenin orta yerin
de Zehra, hlc kimseye açılmayacak 
hüyilk bir sır gibi orada başlı başına 
Jcapah duruyordu; fakat, acaba yal
nız bana mı açılmıyacak? .. Ahmet 
Osmanofun yahut doğrudan doğruya 
Osmanofların onun hUkilm ve irade
si altına girmekte daima zevk duy
dukları Zehra Osmanofn, vakit va
kit on!arın bile, garlp bir sfenks gi
bi karışık bir manayla baktıklarına 
şUphe yoktu. Ve işin hakikati, gene 
Zehrn Osmnnof, hiç bir suretle haki
kat denilen şeyin kendi hayatında 

neden ibaret olabileceğini kimseye 
=ınlntınn!{ istemiyordu. 
anlatmak istemiyordu . Mese11'ı 

a~·rı ayrı hemen hepsi için ne dü
şUnüyor? Bıışt:ı lir> lll, yahut Yusuf 
olmak tizere ve dah:ı. doğrusu bizzat 
koc:ı~ı fçfn? .. Her ne kadnr Zehra 
Osmanofun Yusuftan,..dn.ha fazla Os
mnnofların kücti~Unü tuttuğu mu -
hakkakea da, Karna.batta herkes, 
iki kardeşten zaten kUçUğUnU tercih 
eclerdl. Daha sonra Zehra bütün bun
ları bir tarata bıraksa bile sevin~ 

ve kederlerlnde, kendi hayatının 

ilerisini henilz takdir edeme-
mişti . Başka tarafta söy -
ledlğlm gibi, hayatını kimin etrafın
da tophyacaktı, .. Kimin, ... Her halde 
Ahmet Osmanoftan da.ha iradeli bt
rJsl!. Faknt kim, .. IInlll, yahut Yu
eufJ bolhl Crlgorof! •. Ve en dol!'rusu 
fikirlerinin bir nğaca sanlan bir sar 
maşık gibi sarıldıtı. yahut akan bir 
su gibi onu dinleyecek birisi .. Yahut 
hic kimse! .• Hiç kimse mi? .. Zehra 
Osmanofu en ziyada bu korkutuyor; 
ve bü~-Uk bir sahrada yalnız bir yol
cu kadar, kendi ruhuna sarınarak, 
sımsıkı bir silkünet içinde kalıyor -
du. Onun içindir ki çamkoru seya -
hatlne çılctığr bu ilk dakikalarda 
Düşündüğü isimlerden hiç birisi -

nin etrafında sabit bir flkre mallk 
değildi. l\IUteredcllt Zehra Osmanof 
iki seneyo yakın bir zamandnnberi 
Osmnnoflarda hunu henilz tayin ede
memişti. Ve hlc bir rnkit bilmediği 
bir tehlikenin kendisine doğru gel
diğini hissediyordu. l'\e olabilirdi bu 
tehlike? .. Zehra Osmano!u bir tah
ta parçasına bile tutunamadan nhp 
götürecek bir deniz ... 

İki sene evvel Karnabat panayı
rında tanışmayı takip eden aylarda 
Peşteden BUyUk Osmanofla beraber 
ikisi de ayni bir arabada yanyana 
seyahat ettikleri gün, hayatı için Zch 
ra Osınanof çok daha başka şeyler 
dilşilnüyora u: 

Henüz otu~ beş yaşlarında kadar
dı; ve bu yaşı bir kadının bayatm
da her şeye nihayet "Vereceği bir yaş 
telllkkl ediyordu: 

- Il<-'r şey, diyordu; her şey yolu
na girmeli; ve artık ölilnceye kadar 
böyle!. 

Bu Zehra Osmanofun otuz beş se
nelik hayntı için doğruydu. S'!'{unet 
aradığı en büyUk şeydi; ve eııt ya
şına gelmiş Osınnnofun bunu yapa
c:ı.~ına kaniydi. 

Bununla beraber, ilk seneler için, 
aradığı sükunete ka~uşmuş gözük -
tüğü şüphesizdi: Daha doğrusu ya -
şadığı günlerin "sUktlnt>t" diye bek
lediği şey olabileceğini zannetmiş

ti: 
- Aradığım bu olacak! diyordu; 

neticede BüyUk Osmnnof hic te fena 
değll! .. 

Ve bir gün bu sültünetl daha baş
ka türlü dUşlindUğU zaman bUtiln Os
mnnoflara kendisini vermek lilzu
ın unu duymuştu; "bunu yaptım, şlm 
dl net1ceyl bckleyorum" dediği gün
ler bu günlerdi. ı.~akat Zehra Osma-

POLiSTE 

tıçıakla arfadafını agır 
yaralacu 

Gazlı§ieşmedc B:'l.kinin taba~ane • 
sinde çalışan Er~incanlı Kazım ile ay
ni yerde çalışan Erzincanlı Kamil ara
sında iş yüzünden kavga çıkmış, Ka
zım belinde taş~dığı bıçağı çekerek ar
kadaşına a.,plamış ve ağır yaralanma
sına sebep olmuştur. Suçlu Kazım ya
kalanmış, yaralı Kamil Ermeni hasta
hanesine kaldmlmıştır. 

Balıklan zel-.irlendi 

Valde hanında oturan ismzil oğlu 
Halil dün öğle üstü Y enimahalletlen 
geçerken ~rnı acıkmış, Hıristonun 
dükanına girerek balık yemiştir. Halil 
bir müddet sonra midesinde bir fena -
lık hissetmiş, yol ortasında durarak ze
hirlenme alametleri göstermiştir. Bu -
nun üzerine J-folil derhal hastahaneye 
kaldırılmış, Hıristo hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

Odun lazım olmuı - Yedi~ulede 
Mavna sokağında oturan Kazım odu -
nu kalmadığını görmüş, baltayı alınca 
evinin kapısı önündeki belediyeye ait 
Salkım ağacını dibinden kesmeğe baş
lamıştır. 

Bunu gören zabıta memurları der -
hal Kazımı yakalrcnışlar, zabıt tuta • 
rak hakkında kanuni talöbata girişmiş 
Jcrdin. Kelisen salkım ağacı da müsa
dere edilmiştir. 

Hamur alıp verirken - Kadı'l~öy 

K"'1"agözet fırınında çalışan İsmail oğ
lu Mustafa ile ayni fırında çalışan Mch 
met hamur alıp verirken aralarında 

kavga çıkmış, Mehmet kavganın uza
dığını görerell; eline geçirdiği bir odu
nu Mustafonın başına yapıştırarak ye
re yuvarlamış ve başını alıp kaçmıştır. 

Mustafa dün polise müraca~ ede
rek arkadaşından davacı olduğunu bil 
dirmiı, suçlu yakalanarak hakkında ka 
nuni tt.ıkibat yapılmıştır. 

Ayağı taşa talalnut 

Çar§ambada Bakkal zade sokağında 
40 sayılı evde oturan Yusuf kızı 8 yat
larında Sııadet dün Niıancı fırınından 
ekmek alırken ayağı taşa takılını§, ye
re dUşeıck ba§ıı·wdan yaralanmıJtır. 

15 basamaktan yuvarlandı - Diln 
Kazlrçeşmede 30 numaralı evde oturan 
helvacı Mustafa oğlu Sabri helvacı 

dükkanındaki merdivenden inerken a -
yağı kaymış, 1 S merdivenden aşağıya 
yuv<danmıştır. 

Sabri belinden ağır surette yaralan
dığından Cerrahpaşa hastahanesine kal 
ıclmlmıştır. . 

Yangın bnılangıcı - Beşikt~}ta Ab
bas sokağında Süleymanın evinde dün 
yangın çıkmış, fakat itfaiye gelmeden 
söndürülmüştür, 

nııgün Ualkncak \Tnpurlnr 
~nnt Ynpunın ndı Gittiği rol 
!?O Mersin Bandırma 

1 iı.15 
15.40 

G 
9.30 

Gelecek \·npurlar 
Kocaeli lzmıt 

Dursa 
Seyyar 
Annfnrta 

Mudanya 
Kıırabiga 

:Mersin 

U°'TAXBUJJ BEJ,EDl\"ESl 
..... T"lfl TiYATROLARI 

Jlllllfll 111111 
Saat 20,30 da 

OPERET: 

111..11~ 
Saat 20,30 da 

<SÖZÜN KISASI) 
Komedi 4 perde 

Ullf 1111 
Pazar günleri 

10.30 da Matine ... 

HALK OPERETi 
25 Şubııt cuma gecesi \"C 26 şubat cu

mnrleo;l ı:tfindüz mntinc Tıırnn Tiyntrosun
<ln. Hnftn içinde J\nclıköy Sür.ene. Reşik
lnş Suat Park. l'nnsnllt Kurtuluş Tiyatro
lıırındıı teınsillt•rine bnşlrıyor. 

Sinem11/aı 
SAKAHY:\ 
MELEK 
SAHA\' 
SPMER 
iPEK 

: Yakıın puseler 
: Bora 
: Aşk melodisi 
: Aşk ınnneHnlnn 
: Ali Bıılın 

nof yanlış söylllyordu. Çok kereler 
kader denilen şeye inanmış gözUk
meklo beraber buna o kadar ehem -
mlyet vermediğini biliyordum. Nl -
tekim "sükunet beklediğim gibi çık
madı; yUrUmek için yeni bir merha
le!" dediği dakikalar Osmanoflarda
kl hnyntının bilyilk bir kısmını acı 

bir serzenişle söylemiş oluyordu. 

.Arloım 1'CIT 

5' - KURtJN 

1 arihte korkunç insanlar 
-······················~ .. ---·--·········-·_.... ..... , _____ _ 

Ermeni hükümdarı 
ARŞ AK 

Babasını boğdurmuş, patriği 
ayaklarından iple bağlatarak 

sürükletmiş ve ... 
YAZAN; Niyazi Ahmet 

Kral Arşak, hUkUmdar sandalye
sine oturduğu vnkit, babası tarafın
dan rakibinin gözleri çıkarılmış bu
lunuyordu. Ermeni hilkUmdarları, 
ya Bizans, veya ıranla daiml mUna
sebette bulunuyor, bir tarafı Utlzam 
etmek suretiyle mevkilerini muha
faza. edebiliyorlardı. 

Arşak, Dlzans imparatoru Valan
mn teklifini kabul ctmiyerek ıranla 
anlaşmak istemişti. Fakat bu teşeb
bUsU üzerine Dlzansta rehinde bulu
nan kardeşinin 6ldUrUH1şll ve sonra 
Bizans ordusunun üzerine gelmesi, 
Arşakı korkuttu ve imparatordan af 
dileyerek uzlaşma teklifinde bulun

du. 
Illzans imparatoru, Ermeni kralı

nfn teklifini kabul etmekle beraber, 
kendi hanedanından bir de ktz gön
dermek suretiyle aralnrındald bağı 
kuvvetlendlrmel~ istedi. 

Arşa.le, bu nnlaşmnlara girerken 
bütün düşmanlarını ortadan kaldır
mak istiyordu. Babası Dlran ise: 

- Oğlum, diyordu. En bilyUk dUş
manmm gözlerini ben çıkarttım. 

Şlmcll etraCındakUere o kadar znlim 
dn,•ranmn .• 

Kral, babasının bu sözleri karşı
sında. irkildi. O, kendisine engel ola
bf1ecek her şeyi ortadan kaldırmak 
kararım vermişti. Şimdi göıiiyordu, 

kl en büyük engel; babası idi. 
- Onu da ortadan ltaldırmak lft.

zım .. dlyo dUşUndU n llk fırsatta ba
basını boğdurdn, Tlrdadın otlu Ka
nell bir avda vurdurdu. 

.Arşakm bu hareketleri , blltUn Er
meniler tarafından nefretle karşıla
nıyor, zulUm ile tahtı muhafaza et
mek isteyen hUkümdara gün gectik
cc taraftarlarını lrnybediyordu. 

İran hUkümdarı Şapur, Arşak'ın 

Bizans imparntorunn trtbl olmasın -
dan hiddetlenmiş, intikam nlmağa 

karar vermişti. Kurnazca hareket 
etmek lst('ycn Ermeni hükümdarı, 

bu sefer de tran hükilmdarma yal
taklanmnyı dilşUndll. DJrit tlo Var
tanı hUyUk hediyelerle Şapurn gön
dereli. ~apur: 

- Anlaşmayı kabul ederim, dodl. 
Ancnk henlm mtittefildm olacak lJU
kUmdar, harp zamanında. askerini 
benim ordumun emrine vermelidir. 
lşte ben şimdi Bizansla harbe gldi
yoru m. Arşnk benim dostum oldu
ğumı göstermek için asker gönder
meli ... 

Bu, çok tehlikeli idi. Bizans im
pa._ratoru, Arşnk'ın Şnpura yardım 

ettiğini duyar duymaz Ermeni hU

kUmclarlığınr mahvedebilirdi. Fakat 
Arşak başlrn çare de bulamadı. Bir 
miktar askerini İran ordusuna ter
fik etti. 

Du esnada, Varsak adında bfrl 1-
rann sefir gönderilen Dlran ile Var
tann dU5man olduğundan bUkUmda
ra: 

- Bütün bunlnr, sefirlerin oyna
dıkları oyundur. Şnpura yardım fik
rini bunlar verdiler. diye kışkırttı. 

Kendisine tek bir dUşman yaşat
mamak kararında olan Arşak, der
hal Vartan ile Dlranı öldUrttil. 

Arşak'ın bu zulilm ve idaresizliği 

Ernıent mlllctfne çok pahalıya mal 
otuyordu. Şapur, Bizans ordusunu 
mağllıp ettikten sonra Diyarbckir 
üzerine yilrUdU. Buranın "Valisi bulu
nan Arşak'ın kayinpcderi, şehrin ka
pılarını tran ordusuna açmıyordu. 

Şapur, kale duvarlarını yıktırıp 

biltün Ermenileri kılıçtan geçirdi. 
Bu esnada Arşak başka bir cep

heden faaliyete geçmişti. Arşakıyan 
adiyle bir şehir kurmuş ve her tara
fa: 

- Bu şehre gelecek herkes, nasıl 
kabahati olursa olsun derhal ef!e~ 
dilerek rahata kavuşacaktır. şeklin .. 
de 11A.nlar yaptırdı. 
Şimdi bir takım serseri, capulcu 

ve mahköm Ermeniler sUrU sUrU Ar• 
şakıyan şehrine doluyordu. 

Diğer Ermenller bUyUk bir endi4 

şe içinde ldller. Yenlşehlrde topla
nan insanlar hayatları için korkun~ 
bir tehlikeden başka bir şey değll· 
dl. Bundan kurtulmak tein tek care 
şapura müracaat ederek yardım i&

temektl. 
Şapur, Ermeni milletinin istediği• 

ni kabul ederek Arşakıyan şehri 114 

zerine kuvYctll bir ordu g6nderdl, 
Arşak, trnn ordusu karşısında dura,.. 
mıynca~rnı anlayınca ilk önce Ke • 

·ma.ha sonra GUrclstana iltica etil4 
Başsız kalan Arşnkıyanlılar binlerce 
Ermenlntn hUcumu ile yok edildiler~ 
KU~Uk cocuklardan maada bUtUn k'-4 
dın ve erkekler 6ldilrüldü. 

Arşak GUrcllerden yardım isteye.. 
relt bir müddet daha Ermenfstan• 
dan intikam nlmnğa uğraştıktan son 
ra en nihayet Patrik Nerslse başvur .. 
du: Bizans imparatorundan şefaat 
dllenmek için rica etil. 

Nersls korku9an mı bllfnmez, Ar· 
şak'ın mUra.caatını iyl karşıladı V41 
derhal lstanbııla geldi . .Arşak'ın im1 
parntora. yazdığı mektubu da bera
berinde getiriyordu. 

İmparator Valans, Arşak'ın met. 
tubunu okumndığı gibi, Patrik Ne~ 
sisi de birkaç papasın. nefyettlrdl4 

ZaYallı patriği men!aya g6turmekteı 
olan gemi bir kazaya uğradı. Nenlı 
birkaç arkadaşı ile güçbela. kendini 
kurtarabildi. Fakat bomboş bir ad~ 
ya dilşmtişlerdl. Hic bir erzak kur, 
taramadıkları gibi, gemi de tama~ 
men batmıştı. Patrik ve papaslaı: 
tam sekiz ay balık avlayarak, ot yl~ 
yerek yaşadılar. 

Nersislrı uğradığı akıbet, '.Arşnk'ı m" 
teesslr edecek yerde memnun etmlt. 
hemcinsi ol:ın Ermenilerden yeni~ 

den intikam almağn. karar vermlşUt 
Birçok Ermenileri, rütbe ve memu .. 
rlyet vereceği vaadiyle bir yere to~ 
!attı, hepsini öldilrttUkten sonra pat-. 
ril: vekili Hak'ı ayaklarından ip bal 
latnrak sokaklarda süründUrdn. 

• • * 
Illznns lmapartoru Valans HlmUş. 

yerine Teodos gccmfşil. Yent impa
rator, patrlk Nersisl kurtardı. Fakat 
lstnnbuldnn ayrılmasına müsaade 
etmedi. Du esnada Arşak ta Şapur 

tarafından !randa hepsettlrllmlştl. 
Arşak, kendisini demir kafese 

konmuş bir kaplan farzedlyor, kan 
nkıtmadnn durmak onu mUthlş su
rette Uzuyordu. Gizlice Bizans lmp&4 
ratorunun yanında bulunan oğlu 

Bab'a mektup yazarak yardım dile
di. Fakat artık her şey sona er
mişti. BUtün hayatını kan akıtmak, 
gilnahınz fnşanları yoketmek ne ge
çiren Arşak bir tek çare buldu: Kes
kin hançerinin ucunu göğsilne saP
lamnk .. Öyle yaptı ... 

Arşa.k için şu beyit, ne kadar uy
~un değil mi? 
Xe kemli eyledi rahat, ne halka ver

di huzur 
Yıkılılı gitti cihaıt<lnn dayansın ehli 

kubur. 

CUMHURRElSL/öl YATI 
Cumhurreisliği makamı için Alınan 

yadan e.stı nalmnn büyük ve modern 
yat bu hafta içinde memleketimize 
getirilecektir. Yatı teslim almak ilzc.. 
re Ege vapuru kaptanı Said, çarkçı, 
makinist ve tayfalar önUmtıı.deki haf 
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e garip şeyler! 

1 - Bu vah§i adamın <>ğzmda tut
tuğu ne büyük bir mernı.dır ne de bir 
aama kabağı 1 Bu garip §ey; bir çalgı
dır. Uzun bir ağaç dalının içi oyularak 
yapılan bu çalgı, ortasındı:ı!ci delikten 
üflenerek çalınır. Bu, Kongo yerlileri
nin milll çalgısıdır. 

2 - Bir §eyin, yalnıı: gölgesini çi
zerc'k yııpdan resmine "Siluet,, derler. 
Bu kelime, bir adam ismidir. Silüet is
mindeki adam bir maliyeci idi ve 18 
inci asırda Fransada y~amıştır. Bu a

_dıım mnıt ekonomiye tatbik etmek is.-
tediği fazla ileri fikirleri ile me§hurdu 
'V'! onun bu fikirleri tenkit edilirken 

. "Silüet,, §eklinde karikatürleri yapıl -
.ır.t§tır. 

. Bu ~nrikatürlere verilen Silüet adı 
b5yle gölge resimlerin ismi olarak kal
mı tır. 

3 - Ceketlerin arkasındaki yırtma~ 

• 
.. 

\ ' 

nereden çıkmı§ bilir mi!~iniz? Ata bi -
nenlerden. Eskiden ceketlerin eteğin • 
de böyle yırtmaç yok.tu. Ata binenlcn 
bu vaziyetten müşkülat çekerlerdi. O • 
nun için, kolaylık olsun diye, ceketle -
rin eteğine yırtmaç açıldı. 

4 - Uçan balık denilen bir cins ba
lık vardır. Fakat bu balık hzwada pek 
uçmaz. Aneak, kanatlanru açıp, suyun 
üzerinde bir süzülür, !onra te\rar su
ya dalar. 

5 - Romalıların imparatoru ohın 

Yubyus (Sezar) Kesar geldi, ba§ında 
bir tek saç yoktu. Saç çıkması için bir 
çok çarelere bn~ vuruldu. Fakat hiç bir 
netice alamadı • 

Bunun üzerine, kendisine, yaprbklar 
dan müte§ekkil bir taç yaptı ve bunu 
ba§ına geçirerek kelli~inin görilnmesi
ne mani oldu. 

__ .. 
,., Fuptbol topu -

nun üzerindeki ka
nnca, yer1de bulu
nan arkadaıına: 

"--~ ' . I , . • • 
\ . . . -- .. 
' 

,- ,, ~ 
- Haydi gel, ça 

buk balona çık 1 
Şimdi hav~anaca -
ğız 1 ••• 

JI ı 1 

l 

--- ,, . \, . ' ~ ,, ' . ,. 
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Dtıoyaya en çok ben-ı 
zeyeo yıldız 

Gökyüzündeki yıldızlar arıısında dün· 
yamıza en çok benzeyeni Zühre (Ve
n Us) denilen yıldızdır. 

Zühre yı~dızı güncıten 108 milyon 
kilometre uzaktadır. O da güne~n et
rafında döner. F~t, bu dönmesini, 
dünya gibi, 365 günde değil, dı:ılıa ça
buk, 225 glinde bitirir. Yalnız, kendi 
etrafında dönmesi dünya gibidir: Orda 
da yirmi dört autte bir gün dolar. 

Zü}\renin kutru da apğı yukarı dün
ya kadardır; doğru b:r B.;)}'ı isterac
niz, yıldızın kutru dlinyanın kutrunun 
yüzde 96 sına müsavidir. 

Bu yıldız güne~e bizden daha yakm 
bulunur: Onunla güneı arasında olan 
mesafe bizimle güneı aruındı.ı.ki mesa
fenin onda yedisi kadardır. Onun için, 
Zührenin gilneıten aldığı hararet bi -
zimkinin iki mislidir. 

Buda bir Amerikan icadı 

Amerikan elnema. 8rlietlerinden bir 
kadın da §Öyle bir fikir buluyor: 

Geceleri etUdyodan otomobille dön
düğü zaman isteyor ki evinin garajı 
kendi kendine ~ılsın. Bunun için, ga
rajm kapıema otomatik bir kilit koy
duruyor. Bu kilit, "Elektrik göz" deni
len usulle işlemektedir. Yani, ka.rşıda.n 
bir ı~ık alınca, düğme harekete geli
yor ve kapı açılıyor. 

Artistin tatbik ettiği de budur: 
Geoe, otomobili ile, ka.pıy& yaklaşır

ken, otomobilin projektörleri kapının 
kilidine değince, bu elektrik ı~ığı al
tında, düğme harekete geliyor ve .. ka
pı açılıyor. 

Kapı acıılryor, artist içeri giriyor, 
kapı tekrar kap&nıyor ama. .. Bu elek
trik dUğm~!'li yalnız sahibine itaat e
den bir ~ey değildir. Sokaktan da yal
nız bir tek otomobil g~mez ya: 

-----<>- O gece, sabaha. kadar, eokcıktan ne 
Yaüan yağmur yerde kalsa kadar otomobil geçtiyse, hepsinin ışığı 

Yağmur yağar, sulan toprak içer, karşısında, garajın kapısı harekete ge-

yah t d Ü Sul""r ur~... 0 ta liyor ve açılıyor. Otomobiller geçince u a g neı açar, • x-r, r -
d<:ı bir §CY ~lmaz. de kapanıyor. 

Zavallı yıldız, kapının böyle sabaha 
H~ dü§ilndilnilz mil acaba sular uç-

kadnr ç1lıp kapanma gtirliltüsüyle uy
masa, veya sulan toprak içmeııe, yer yU 

ku uyuyamııyor, ~i s~balı kapmı-ı 
zUnU ne ka:Jar yağmur kaplar? 

kilidini deği§tirlyor .. 
Alimler bunu dü~ünmü;ler ve hesap , --------------

etmiıter? Aldıkları netice de şu: 

Eğer yatan bütün sular yer yUrin-
re yükseklikte bir ıu tabakası ile öıtil
ltl kalır. Bu ıuyun a~ırlı~ da 

Hediyeli 
müsabaka 

Burada bir tele
fon görüyorsu!luz. 
Bu telefonu çizen 
ressam bazx yanlıt 

Dünkü ve .. 

lı'War yapmış. Aca- \ 

fazla değil. 

ba bu yanlışlıklar 
ne? Bunları bula-
bilir misiniz? 

Bu telefonda gör 
düğünüz hatalar 
ne ise bildirin. E
sasen hMalar pek 

Bu müsabakamız hediyelidir. Doğ .. 
ru yapanlara güzel ve değerli hediye
ler verilecek. Yaptığınız şekli bir kA
ğıda çizip üç haftaya kadar apğtd&ki 
adrese gönderin: 

"KURUN,, gazetesi 
(Çocuk sayfası) 

Iatanbul 
Zarflanmm açık bırakır ve üzerine 

"Gazete,, diye yaz<n"sanız posta 30 pa 
raya kabul eder. 

Bilmecenin doğru geklini ve hza .. 
nanların isimlerini bir ay aonra basa
cağız. 

Bilmeceyi gönderirken bir de res -
minizi yollayın. Doğru yapanların hep 
ısinin resmini basrıcağız. 

BUNDAN EVVELKi MUShBA
KALARIMIZ 

Bundan iki haf ta evvelki bilmece
mizin gönderme müddeti gelecek haf· 
ta bitiyor. DAhG a;öndo~o be 

men gönderin. 
Bılmecenin hallini kazananların i · 

simlerini ve bütün doğru yapanlar -
dan, resimlerini göndermi§ olanların 

resimlerini iki hafta sonra basacağız, 

bekleyin. 

Geçen haftaki meseleler 
Geçen hafta sorduğumuz meselele -

rin halledilmi§ gekilleri ıunlardır: 

6 CIGARA OYUNU 

Altı cigarayı, 

her biri diğer beti

ne temaı: etmek 
üzere, şu resimde 

görüldüğü gibi üst 
• üste koyabilirsiniz. 

TARLANIN TAKSlMt 

İki karde~ arasında tarlanın müsa
vi parçalarda tc:~sim edilmesi için h1-
kimin bulduğu çare §Udur: Diyor ki: 

- Tarlayı evvelA kardeılerdcn bi
ri istediği gibi iki parçaya ayırsın. Son 
ra da öteki kardeş bu iki parçadan is
tediğini alsın. 

Tc.bit anlıyorsunuz:: Bu vaziyette 
tarlayı taksim eden iki müsavi parça
ya ayıraeak. 

Buradalçi resimlerden yukancWriıı -
de ilk otomobili görüyorsu.ruız Bu p.
rip ıeye bir otomobil demek için bin 
ıahit lazım, değil mi? 

Hakikaten, 1770 ıde, Mikola Kunyo 
bımlndcki bir Fransıı:rn V'lr~· ·u--•-. 
mobil bu tekilde idi. Bu otomobil n • 
pur ve tren gibi, su buharı ile i§lerdi. 
Fakat, bilir misiniz, ne kadar yavaı gi
dert!i? Saatte ancak 4 kilometre alırdı; 
yani insan biraz hız:lı yürüse bu otomo
bili geçebilirdi 1 

Bundan başHja, bu otomobil durma -
ldan uzun müddet de gidemezdi: Bir iki 
yüz metre gittikten sonra, buhan biter
di. O zaman, otomobil durur, ateı ya
kılır kazana yeni buhar toplarur ve on
dan sonra otomobil yine yoluna devam 
ederdi. 

Şüphesiz ki böyle bir otomobil hiç 
i~e yaramaz:. Fakat icadın bu esası bu
günkü otomobilin meydana getirilmesi
ne yaramı§tır. 

Onun altındaki resimde de bugUnkU 
en son model bir yarış otomobilini gö
görüyorsunuz. Tayy~eyc benziyen, fa
kat pervanesi ile kanatlan olmıyan bu 
otomobil ile ilk nümune arasında ne k,a 
dar büyük bir fark var l 

Bu koıu otomobili bugün dünyanın 
en hızlı otomobilidir. Bu otomobilin sa 

bibi olan meıhur İngiliz otomobil ya -
rı;çun Eyston 19 Teıriniısani 1937 de 
sc:atte 502 kilometre 403 metre ıiderek 
dünya rekorunu kırmııtrr. 

Saatte 4 kilometre giden otomobille 
kartıla§tırınıanız aralarındaki tam ma· 
nbiyle yilz misli farla anlarsınız. 

Çünkü, birini büyük, birini 'kjüçUk 
bölse, öteki kardeşi büyük parçayı ala
caktır! 

Otomobil tek!mül edip çabu'k; giden 

bir vasıta olmağa ba1ladığı ilk za
manlar da, 1898 senesi 18 Te§rlniev-

8 aka" m ne o 1 a c ak velin de, ilk rekor saatte (53 kilometre 

Buradaki 'J\a:-ı~ık çizgilerin arasmda 
gizli bir ey var. Bunun ne olduğunu 
görmek iııtiyorsanız, elinize gayet si -
y'lh bir kalem e.lın, resmin bcıma ge
çin. 

Bu çlıiilcri.n nra;mda bazı noktıl~ 
crnni unur. Bu nokta bulunan caz-

ı olarak elde edilmi~ti. 

Kim bilir otomobil daha ne ~ekil a
lacak, ve kim bilir daha ne kadar aür-
zıte çıkarılacak 1 ~ -

Klbr it oyunu 

ii~~~~~ll~ 
Burada gördüğünüz dokuz: kibrit çö 

pü ile y:ıpılacak nasıl en iyi bir oyun 
bulabilinirlz? 

Bunu bulmağa çalı~m. Bulamazsa -
nı.ı:, ielccek hafta biz ıöstereceğiz). 

leri siyah kalemle iyice doldurun. O 
uman, karımua çıbn !C:,Y si:ıi. öyle 
hayrete dütftrecek Jrif 

Bugüukü 

Hatoıraın o~CJ a 
kaDsoını 

UiHU.IUIUiCI .. t ... ~··1111urıd 
yemişi 

Amerikalılar garip insanlardır. ~ 
lerde de dört Amerikalı bir lokall 
yemek yerken bıı.hsa tutuşuyorlst~ 

- Hangunız en kısa zaman zaP ... _t 
da en çok yumurta yiyecek wsııssı 
diyorlar. .A 

Dördü de masanın başına o~ ı 
ve garsondan ha5lam.a yumurta ilıti ı 
yorlar. Lokantadaki yumurtalar b •t 
yor. Ahçı ba§ka pi5iriyor. Bir 11' gf' 
sonra garson masaya 233 yumurt'ıf il' 
tirmiş bulunuyor. Bunlardan altın si>' 
çilni! b~ rtek 1-lşi yiyor ve bahbl 1t 
myGr. ~ 

Bu hesnpla, adam dakikada. bit 

murta yemiş! ıdl' 
Acaba altmış üç yumurtayı ~i D' 

sine indiren bu adamın sonra 11 bif 
oldu? bilmiyoruz. Muhakkak olllll tlcı 
5ey varsa o da şu ki, o gün loksJl 
mllthie kar etmiştir! fıtt' 

dldtcr 
Bir yağmurlu gün, İstanbul a tdıtf' 

rUden geçerken, asfalt yaya lt• ~ıJ 
mm bazı yerlerinin kupkuru old~f 
görUrsünüz. Yağınur acaba b ~ 
niçin ya{:rmamı§; üzerinde ssçsl' 
var? Havır. O halde? t JCO' . ye 

Bu muammayı anlamak ga cliDİ' 
la.ydır: Asfaltın o kuru kısnııtı~ııl' ol• 
zi koyn.cak olursanız orasının sı 
duğunu hissedersiniz: ıs.rı ıc6l' 

İskelelerdeki kalorifer bôl'U = L...Aif· 
--"'le~,, 

riinün altından buradan g~- tıJW-
Buharla ısınan orası yağıxıul'U u'l"r· 
yor ve düşen su hemen ısınIP u~bi bif 

Şimdi bir Amcrilrn.lı bunun 

şey yapmış: dall• tJ01 
Evinin bahçcsine9 yeralt~batı )._~ 

lu boyuna bir kalorifer terü bslı~ 
tmyor. Bu suretle, kıs, yaz '1~ sürilyor· ,, 
bahar havası büküm • doıcu'ııı 
kar ve yağmur, bahçeye hıÇ 19.ıafl:; 
yor: Yere düşen yağmur d~tA 1<~ fi) 
ya karlar hemen eriyor. Ha. ~~1' ot• 
ferin musluğu f nzla. açıırrsa.kaltılıı;J
yalnız teoprağı ısıtmakla ·or ,-e ~...j' 
bahçenin havasını da ısıt!) ıııŞlf yr 
mur da, kar da bahçeye yal< \'f 
Ia.cuna~ eriyor ve hnval~~~~st' ~ 

Bu suretle. b:ı.hçc daiI'OıunuYor. J 
y2.ğmurdan kurtulmuş bua ryor• d~ 
hnvn içinde çicekler de. ç esbfbl·~ 
lar da yeşillenivar ve e'"in ~t!JIJ'll"a 
rafa. kar yağarken b.'Jlıqeye 
atrp b&har ha1'Ut s.Iıo.biliy_or.-



ı 

B'aRvan ruhu üzerinde ·meraklı bir a1aşw liia ..... _ 
lı ......... --..... ·-··----:----........... .-................................. _ 

ııayvanlar bazılarmız-
dan niye hoşlanıyor! 
laazılarımızdan da ni-
çin hoşlanmıyorlar? 

llrj> 'lıayvanlar, b:w inaanlardan hcıola. 
te~~~a.zılarmdan ho§la.nmıyor ve bu 
~P8~ görülüyoT. Acaba. hakikaten 
1-z., P8ız mi? Bunu nasıl tahlil ediyor 
~ · Bir İngiliz gazetesinde okuduğu 
'IJJ~ &§ağikl yazı, size bu meraklı mev 
ttr~ büttuı ciddiyeti ile izah edecek . . -

• 

~:aY\ranla.r, her-şeyden evvel, ha.re 
dalı eden nesnelere karşı, insanlardan 
lar a. ~~asdırlar. Bilhassa atlar ... At 
~ksızın en kUçtik ha.reketinizi bile 

ederle?'. 
~Onlara ıısa.bt ve mütereddid bir ta 
bı la Yaklaşacak olursanız, döner he 
~ ~ Çifteler. t 
ia.r ele utanga.~ h&y ... an olurla.rsa ... At 
b.' hakikatta utruıgaç hayvanlardır. 
~ de a.hına.k ... Ve muhabbet besle 

ezıer. . 
t Sunu. eenclerden beri atıt. binen jö 
~~~r de IKSylenmektedir. At ha.kkmda 
~tı tklr Bahibi olnn bütün iruı&nlar, 

~oktada müttefiktirler. 
C1J atnıınnnızın en me~hur at besteyi 

etl:ıden biri~ hiM.yeyi naklediyor: 
lıa- lier zaman atlarıma kendi elimle 
~ç "Verirdim. Hnvuçları \'ern1ek ü 
"- ahtra. girdiğim zaman ki~nerler, 
~ek ~-~k eı.e gelirler Ye bana kat'!'it bir a. 
~ 8.rılılfüın olduklarını gösterirlerdi. 
\i.'l. ıı.t. ha kiks.t hi~ de böyle değildir, 
ttitııbl.tgün, b!.§ka.smı kendi yerime 
a~e..'"diın. Benim yerime, hayvanları 
~ le~~· Sonra. lx'n ahir& girdl.m. m~ 

a g•"Steroni olmadı. 

Çtı~ l'l.1Uta.h~tler beygirlerln malı 
llla}ı 8Uı·arileri a.nladtkl:ı.rm,r !ôyleyor, 
ttrı ~ "V"e mUt~dlt ldmııeler, bey 
~ troe nıa~ ya.lıut onlara bin 
~ ~bbUs etmekle, onlann ha.re 
1-ı-. 1 daha fazla ka.n~ oluyor 

~ ~glrlerln, kızdıklarını, kulakları 
~"ati.Yetinden anlamak milml.."iin 
~~trrllla.kiarr geriye doğrudikildiği 

1" ' tehlike olduğunu anla.malıdir. 
~:rı.t beygirlerin bütUn bu tehlikeli 
ti h 1lle. rağmen, mcdcmJyete, her ha.n · 
llınuaY\·andan daha çok faydası oldu 

'.nır da unutmamak l~zımdır. 
ltaıc Çok hayvan mlitehassisleri, kor 
ıı.u !Y~daın1ann hayvanları ürküttüğü 

b()l'ln" l§te U§lerdir. 
~kl bundan da, huysuz köpeklerin, 
dı~ katşnıında ne kadar iyi da.vn.n 
ttlkıa.r nnı !ebabini anlarız. Küçük ço 
~au;1 korku nedir bilmiyecek kadar 
l'la l'an ar. Onun için cesaretle hayı.·a 
lıı.Ukaı ~lar, onla.ra. bir ''korku hissi,. 
~i etnıe%. 

bil~ bu ınisAlden, ma.ymunlann da 
~ela erden ~yade küçüklere iyi mu 
ttttıa.r ctın~sinin ma.nMı anla..~ılır. Ço-
lcot~ ~n az korkanlardır, yahut hiç 
~!y 1Yanlardrr. Maymunlarla. uyu 
~ Çok~a.r, ba~lıca kadınlardır ~füıkil 
ıt~b ad~Iar korkar. 

l~il1oı-:Ur hır müellif şu hiklyeyi na.k 

-cUn· lıb-eun1 Un birinde bir arkadıışıma 
'1aıti k~şUın· Eve girmeden evvel kapı 
~?l\ 0Pekle 8..?kadaş oldum. İçeri gir 
~latt:~, arkadn§ıma bu vakayı 

dl?l\. 11"~ R:opekıe dost olduğumu söy 
raba.ncı ~at o, inanmadı. Zira, oraya 
~ıe. ~arak kim gelse, üzerine atı 
lra~ tııber bir daha dışan c;ıktık. 
~u~tı~~· 0.?~· köpekle ne kadan:yu~ 
er, korıck gos~ekt.i. Fakat bu se 
%. ' havlnynrak boynuma sıç \ 

Zlta b 
~ 'tafrtn: ~e:a, sessizce yürümekliği 
l> • taıı~a b~ tçırne bir korku girmişti. 
0l'dllttı. ır ncvt "korku hissi,, dağrtı 

~u • • • 
ll.ı b· t\atariyenı d -?ll il' lara.r n ogııı olup olmadığı 
oı~hak'ıcak k~ ~~akaınn. Fakat şura.!1 
b~ ltoıtu h opekJer, gayet kuvvetli 
~ den a a&ıalarlyle insanları bir 

• ı.n:ı ... _'"Ylrd edebilirler 
,.ıılh.ı -nuaşka b . 
~ ~ ıtı1u • nzı köpeklerin kar 
·~? net, derhal huylanıyorlar. 

iyi ı•e fona da.kilca.u pek belli olmaYJ')fl 
h.ayvatıl.ard.att 1cap1'ı1' 

GUlmek hldisesinin çıka.rdlğı gürül 
tüyü de he!a.ba katmak şartiyle tu 
noktayı dikkate almak llımıdır. 

İnsanlarm glilmesi, hayvanlarm 
hırlaması, kökremesi nev'tnden bir ha 
rekettir. Gerek hırlama.da, gerek gül 
mekte, di§ler meydana çıkar. Köpeğin 
di§leri, mücadele Aletleridir. Köpek 
hırlayıp, cii§lerinl gösterdiği zaman 
mücadeleye hazırlanıyor demektir. 
Sizde de, ayni hareketi görme.si, onda 
~lyetini fıokırtabilir. 

Hayvanlar yemek yerken bilha.!8a 
yaklaşmamak llzmıdır. 

Köpekler, kulaklarının arkasını ka. 
~ıldığnuz zaman hoelanırlar, fakat 
beygiri ayni suretle kqıym.ız; sizi 
ımrabilir. 

Sa.kin bir sesin, hayvanlar üzerinde 
büyUk tesiri olnbilir. Bazı mütehassil!I 
lerlıı, hayvnnla.rı sa.dece seslerile Mc~ 
ipnotiu etmediklerini söylüyorlar. Ke
dilerde muhabbet yoktur. Fakat bes 
lenmek ve ok~anmaktan ho;sla.nırlar. 
Beygirlere nisbetle daha: u r.ekidir 
ler. 

Hayva.nlarda zekA dereoosini ~öylece 
l!Jtralamıı.k mümkUndür: en zeki hay 
van maymundur. Sonra fil gelir. (Hat 
t! fil asla. unutmaz diye bir de darbı 
mesel vardır değil mi!) 

Sonra köpek geliyor. daha sonra at, 
fok'balığı, ayı ... en sonunda kedi! 

Eğer bir hayvan sizden hO§lanma~ 
sa., endi§e etmeyiniz. Bu, hayvanın ilk 
terbiyesinden ileri gelen bir hal olabi 
lir. Hayvanlar, dayak yediği adamla 
rm kıyafetlerinde gezen kimselere bile 
saldırırlar... Bunun &ksine olarak, 
hayvanl&r doğrudan doğruya sizi se 
verlerse. sizde bir nevt sempati oldu 
ğunu kabul etmek l!z:ımdır. 

Ayni suretle çocuklarda sizden hoş 
l&mr. İyi bir anne, baba veya eş olur 
sunın:. Teşriki mes:ıi}i se\·en hUsnUni 
yet sahibi bir kimse ola.rak si:z:i tavsif 
etmek miimkündilr .. 

Fakat, insanlara, hoşlanmadığmı:z: 
hayvan şeklinde muamele etmeyiniz. 
Hayvanlan da, okşanma.ğa lftyık inf3an 
tar derecesinde peh peblemeyin ! 

ÇUrUk ayakkablların önUne 
geçmek ıç·n 

Son aylar :z:arfındıı piynsn.da. çürük 
ayakkabılar boUnnmıı;t.Jr. Kunduracı
lar cemiyeti bunun önilne geçmek için 
bir takım tedbirler almak ü:z:ere faıı
liyete geçmiştir. 

Haber aldığım:z:ı göre, kunduralar 
da damga usum ihdas olunacaktır. 

Her kunduracı yaptığı ayakkabılar · 
dan cemiyeti haberdar edecektir. 

Cemiyetin memurları dükkana gi ·· 
dccck, ayakkabıle.n muayene ederek, 
s~ğlam olanları dnmgalnyacuktır. 

Halk damgasız ayakkabıların sU· ı 
rl1k oldufunu anlayacak ve 'bu ıu:rd· 
le aldanmayacaktır. · 
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l'!O. 41 YAZAN: Turan Aziz Beler 

Perde Üzerindeki her güzelliğe inanmagı'lız 

Bir yıldıza karanlıkta 
yapılan baskın 

Artık eğlencenin l!IOnU başlamak ti
ı:eredir. !ete aslanla.n kedi gibi sindi
ren İspanyol kontu §U koltuğun kena
rın& başmı daya.mq kalmış; kendisin-
den bihaber. Kadınlardan biri dokto
run tedamindc. Eline geçeni kırıp dö
küyor. Hasb.ba.kıcı kan a.kan parmağı 
pa.naıma.n yapıyor. Ayağı kayıp yu
varlananlar var. Dü~Ukten 80nr& bir 
tUrlU kalkamayorla.r. Ve nihayet orta.
da sıcyorlar. Bunlan up.klar bir t&· 
ra.f a c:ekiyor. Fa.kat aa.lond&n dışan 

götUrmlyorlar. Şimdi takla katma 
başladı . . Erkek kadm mutlaka bir tak
lak atacak ve sonra ka.rşımna kim ~
karsa. ondan bir bUM ala.ca.k. Caz da.
ima çalıyor .. Birinci a.~k ş(bOgırrli 
ima. çalıyor .. Zenci bir yılan gibi kıv~ 
rak. Çok gür.el eesiyle söylediği gür.el 
'5&rkılar erkeği de ka.dmı da çıldırtı-
yor. J 

Bir Yıldt.aı" Ys,tıklanfl& Bakctl 

Artık ayakta. duranlar çok ar.aldı. 
Onlar da mrlukla dura.biliyorlar. Bir 
karı koca k~e kavga ediyor. Galiba 
demin bir yıldır.dan aldığı 18 metrelik 
busenin hesabı eonıldu ve elmdl kadn\ 
kızdı. Bir erkek yüdızm kucağına o
turdu. Ada.mm yil.dlnü g&ilnil kırmı
zı c!udak boyuma boyadı. Kocuı da 
yıldızm haline kahkahalar atıyor. 

Kavgadan barı3 çıktı. 
Bu partylerde bua.n evin yıkılması

na. veya. yakılm~ma teşebbüs edildiği 
olurmuş. Ben böylesini görmedim ama 
hayli Wild partylerde bulundum ve 
do~u çok eğlendim. Dünyanın hiç 
bir yerinde bu ka.da.r n•li, r.evkli 
ma.ceralı ,iskandallı eğlenceler bulu
namaz. Burada.kilerin hepsi içtima! 
bir mevkii olan şahsiyetlerdir. Bu eğ
lence zama.nlannda. her şey unutulur. 
Bizim bildiğimiz manada haya orta
dan kalkıyor. Herkes §öyle böyle r.ev
kinf satasmı ve scl'ahatinl tatmin edi
yor.. Eğlenceler ek!!Crlyetle de bell
sız: bitiyor. Bununla beraber bazı bü
yilk partylerden sonra bir iki izdivaç 
veya birkaç bo§Mma. da '\Ui olduğu 
vardır. Zaten Holivudda mütemadiyen 
kocanın ve karının deği~tirilmesinde 

Floren:J Mrırli "ikinci filmi ola" La/a.rj da-va,,e,, filmindf 

!mil olan şeylerin başlıcalarından bi
ri de bu ~lemlerdir. 

Bu pa.rtylerin birinde kadmlaı beni 
sürüklediler havuza atmak istediler .. 
Latife zan.nettim. Ancak havuz içine 
daldığım zaman ~kanın mahiyetini 
anladım. Ve yürerek diğer ucundan 
çrktım. Bana derhal bir ropd~ambr 

getirdiler. Bütfin elbiselerimi ve c;ama
şırlanmı Butlere verdim. Yanm saat 
eonra hepııi kurumu§, ütülenmiış ve ko-

lalanmış olarak bana getirildi. Ben de 
bu beklediğim yarım saat i~inde beni 
havuza. atanlardan adamakıllı intika
mımı aldım. Sö:z:ün doğrusu yeniden 
atmağa kalksalar canıma minnet bilir· 
dim. 

Bu eğlenceler hakkında kocaman 
bir kitap yuılabilir. Böyle bir eğlen
ceye gittiğim bir a.kşam da herkes çi
bi b:ına bir sual cetveli tutuşturdula.r, 
Bunu do1duracak!tnl%, dediler. Bunla.
ra verdiğiniz cevap tetkik ediliyor ve 
sh~in eğlenceye liya.katiniz anlıı.şıldığr 
takdirde içeriye kabul ediliyorsunuz:. 
Yoksa imtihanda muvaffak olamadı
ğınız söylenerek kapıdşarr ablıyorsu
nu:z:. Bu cetvellerden birini size tercü
me edeyim. 

tsminiz. boyunuz santimetre, ağır
lığınız, milliyetiniz:, doğum yeriniz, 
tahsiliniz. sinema ateminde bulundu
ğunuzun ~bebi, !!kabınız. gözünüzün 
rengi. saçınızın rengi, doğduğunuz gün 
ay sene, c;ocukluğunnzda ne olmak is
terdiniz. 

A~ağul.aldlerini soocr misinizr 
Oto[;Taf, barlar, tramvay, içkl ya

<> ağı, eğlence. geç uyumak, ipek çama
F r. rndyo dinlemek, pazara gitmek, 
yalnız scyahııt etmek. vağmur, hay
vanlar, çocuklar. gilneş banyoları, 

mektup almak, açık otomobil, tayyare, 
tuzlu banyolar, Holivud, sarhoş olmak, 
yemiş soymak, mektup yazmak. fotoğ
raf çıkarmıtk. şemsiye taşımak. du<>, 
modern inşaat, tıra.s olmak, otomobU 
kullnnmak evde yemek yimek, uyu
madan evvel o!tumak, tavsiye mektup
ları, açık renk!er. 

abone olu-



Bulgarların ceddi 
Türkçe konuşurdu 
Yazım: V. Şanof - Çeviren: M. Necmettin Deliorman 

Dulgnr <11Unin menşeleri hakkında 1 
ki tetJ..-fJderJlc tımınnn Dulgar dHcl
lerindcn Go p(){lin Şnnof, bugün Bnl
ktmlıırdıı yaşnynrı JhılgnrJnrın ccd
lcrinirı Türk diliyle konnştuğurıu il· 
mi delillerle 1 hnt ediyor. Sofyaclnki 
(l\Iir) gazctcsindo Şnnof'un bu mnk
eatlo. yazıp ncşı·cttlğl bir maknle)i 
tcrcilmo ederek alıyoruz: 

"Eski tarihlerde okuduğumuza 

göre, lsltenderikeblr, bir şeye gücen
diği zaman kendi diliyle i<:ini çek
tikten sonra sl5ğermlş ... 1'.,akat, tarih
çiler, lskenderln hangi dille söğmek
te olduğunu haber verememektedir. 
Çilnkü, o dflln nasıl bir dil olduğunu 
öğretecek tahriri deliller yoktur. Bu 
sebepten dolayıdır, ki, Balkanlılar, 
bugün hft.Ift. lskenderlkeblrln mllllye 
U hakkında. mUnalrnşalardn bulunu
yor. 

Yunanlılar, Yunandı, diyor: Arna 
vutıar, kendi milletlerinden olduğu
nu iddia. ediyor. Biz Bulgarlar ise, 
onun Bulgar olduğuna inanmak iste 
yoruz. Yahut, insanın doğumundan 
önce Balkan yarımadasına gelmiş o. 
lan lslav kabilelerinden birisine 
mensuptur da denmektedir. 

Dfzans tarihçilerinden Zaharl Rt
tor, Bulgarların ceddi hakkında ba
kınız neler söylemlşUr: 

"HUnlorln yaşadığı yerlerde, ve 
iç taraflarda, Vurgar (Burgnr), 
(Bulgarlar) dcnllen s11Ahşl5r Ye ken 
dine mahsus dllle konuşan ve şehir
leri olan b!r millet vardır." •• 

Tarlbşlnns Nlkltor ise ş6yle söyle
mlşttr: 

Balkan yarımadasına gellp yerle
şen Bulgarlar kendi dillerine Ogıl 

derlnrmlş. 

Fakat, bu her iki tarlhcl bize, bu 
dllln, nasıl bir dil olduğunu söyle
memektedir. 

A vrupnlı ve bl!lm Alfmlerlmtı, o
gıl kelimesinin Hlln - Bulgarca olup, 
Tilrk - Tatar, mcnşefnden gelen Asıl 
kelimesinden çıktı~ını, bulmuşlar

dır. 

Ogtl, avlu, dcımoktlr, ki ölmllş, 
bölUnmUş hlr mnha.l demektir. Bu 
tnrihCllC'r iddia ediyorlar, kl bu ke
lime. Asparuh ile birlikte olan -
Jnrın çndırlnrının bulunduğu yeri 
ifade eder. Mamafih, kelimenin, 
Türk mcnşeindcn geldiği bir de
receye lrndar itiraz knbul eder. 
ÇünkU ( Omir ) in dtllnde de 
avll, oula, kelimesi, nynt şey de -
melı:tir ve ayni manayı ifade eder. 

Bazı dikller, Bulgarların ecdadı- 1 

nın diliyle Türk dlll nrnsmdaki ben
zerlif,i isbat etmek için Bulgar (Kın
yaz) larının sllsllcnamelerlne hiç 
uymayan, yeni buldukları bazı kell-

belerle mukayNıeler ele bulunmakta 
dır. Meseld, dflom, şegor vesalr ke
limeleri tC'Hlffuz ('Cllldl~l zaman türk 
çe kelimelerden dile uygun ve yakın 
g8rUne>n bazı kelimelerle karşılaş

tırmışlarclır. 

Onlara göre, dllom türkçede yllan
dan, şegor türkçede sığır kelimesi
nin içinden çıkmıştır. . 

Bizim cliser bazı dilcilerimiz ise 
daha uzaklara gitmişler. Bunlar, 
tilrkçeye i:rl Yakıf olmamalarına rağ 
men, bulı;arcndnkl Çcrtoğ (Saray, 
Palat) kelimesinin, türkcesl çardak 
kelimesinden başka bir şey olmadı
ğı Uzerlnde Israr etmektedir. Halbu
ki, bu kelime, türkçe değildir. (Fars 
- Arap) cadır, ve farsçadaki car (cc
har) Arapçadaki (dak) (kemer, ar
ka) eklenerek çardak olmuştur. ki, 
dört ta'rnfı isllnntlı, üstü kapalı, bir 
mahal demektir. 

Çardak, bekçi kulUbeleri ve bilyUk 
ağaç dalları arasına yapılm1ş, d~rt 

tarafı açık oturacak bir yerdir. Bi
naenaleyh, çardak kelimesinin bul
garcadaki cartog ile bir aHllrnsı yok-

tur. Mamafih, lsk<.'nderl Kebirin 1 
hangi dille konuc;;muş olduJ;unu hic ı· 
kimse şimdiye kadar söyllyem<.'mlş-

se de, bu, Ihılgarların ('edadı hak- 1 
\ 

kında da söylenemez .. Elimizde, her 1 
ne kadar tahriri dellllerlmlz mevcut l 
deiilae de, flmdl konutulmakta olan 

Bulgar dillnden aşağıda göstereceği
miz bazı misaller, bizim ecdadımızın 
bugUnkU Tilrk diline çok yakın bir 
dille konuşmuş olduklarını açık, a
çık lsbat etmektedir. 

İnsanlar, iptidai bir hayat sllrer
lerken, onların ihtiyacatı da çok 
mahdut idi. Onlar, o zaman, lhtlya
catı tabllyc ve zarurlyclerinden olan 
yemek, giymek, yaşayacak yer te
darik etmek gibi en lUzumlu ve iptl
dat şeylerden başka bir şey düşün
memişlerdir. 

Bulgarlar, kendi mabustlarma 
Boğ Boğove derlermiş, yatacak ve 
yaşayacak yerleri ağaç koğukları, 
taş araları, vo kulübeler imiş. Av • 
larda vurdukları vo tuttukları hay
vanlarla taayyüş etmekteler imiş. 
Du lıny•·anlardan yUzdUkleri deriler
le glylnirlermış .. 

1 - Bog kelimesi, tUrkcedekl (bo
ğa) kelimesinden alınmışt1r. Kendi 
nıabutlarına Boğ kelimesini izafe 
etmeleri, bizim dedelerimizin boğa
yı mabut olarak tanımakta oldukla
rını mUmkUn g6stermektedlr. Bir
çok şark milletlerinde de bu, böyle
dir. Mesellı.ı musevllerde. Musanm 
Altın buzağı, Mısırlılarda, alnında 

beyaz bir nleanı olan bir novl boğa, 
Iranlılarda (Porslye, lran) Perse
polls şehrindeki h~HI. mevcut mer
merden işlenmiş iki boğa olduğu gi
bi .• 
Sonraları Bulgarlar tek bir mabuda 
tapmnğa başladıkları için bu Boğ 
kcllmesl kalmıştır ve Hint - Avrupa 
dil ailelerinden bir !telime ile bu 
kelimenin değlştlrllmcslno ihtiyaç 
hasıl olmamıştır. Du kelime sonra
dan diğer tsıo.v kabilelerden bazıla
rının diline, ayni manada, kabul e
dilmiştir. Tilrklerdo Boğ keıtmesi 
(efendi, tuntr) manasına olarak, 
şlmd\ kulnnılme.yan Dnşboğ olarak 
1fndo edilmiştir. (Başdmfr), (Başe
fendi), eayrl muntazam nskerl::ı 

başft.mlrl) - başıbozuk - •.• 
2 - Peştera Jrnllmesl temiz tUrk

cedlr. Bu kelime, pişmek, pişirmek 
ve ier (er) pişmek, plşirmek'ton 

pişti ( opeceso ) ve plşnik (peş. 

nlk) , (Bulgarcada fırında pişi -
rllcn ev ekmeği). Bu kelimeye ek 
olan 1er ile blrllkte: 
peştera, peşterl, peşt - ieri. ki, bul
garcada pişlrllecelc yer demektir. 
Yahut ocağın, pişiren yerin bulundu 
ğu yerdir. 

3 - Kuh a, o, (Kuhna), kelime
si, tUrkçede kook, kuuk, kouk keli
mesinden alınmıştır. G. yumuşak o
hı.rak teH\ffuz edilir, boğazdan çı

karılarak söylenir, yahut hiç nazarı 
itibara almamaz. Türk<:ede kuğuk, 
ağa<:, kof, ku f ceviz gibi. 

Bunlardan anlaşılacağı iizcre 
tUrkçedekl koulc, kof, kuf J{elimele
rlndcn bulgarcada bugün kullandı
ğımız lmh kelimesi alınm1ştır. 

4 - Peştcrl ve koğuğu olan ağaç 
bulamayınca, eski Bulgarlar, doZ-ru
dan doğruya yerlere veyahut sular 
Uzcrlndekl kollar Uzerlne kulUbeler 
kurmakta imişler. Kol kelimesi tUrk 
çcdir. Bu kelimeyi bulgarcada, biz, 
bir metre kadar uzunluk ve bir in

san kolu kalınlı~ında bir ağaç için 
kullanırız. A~nç daha kalın olursa 
dlretsl demekteyiz. Binaenaleyh, 
bulgar~ada buSUnkU kol, (Kolets -

kolçe) kelimesi, tiirkçedekl kol keli
mesinden alınmıştır. llk insanların 
uzun boylu oldukları hnkkındakl ef
sanelere lnanncalc olursak kol ve 
kolo ve) o zamanki insan kollarının 
da bUyük, kalın ve uzun olduklarını 
kabul etmek icap eder. 

5 - Söyledlf,lmlz gibi , ilk Bulgari 
ların en birinci yedikleri şey, avlar
da. vurulan, yahut tutulan hayvanla
rın etidir. J,ov, bul,.,.arca av demek
tir. Binaenaleyh, ulavnm. lova, lov 
kcltmelerl, tUrkçedeki av, avlamak 
kellınr-ııfne çolc yakındır. 

6 -· Jlll Bı lr,-arlarm Ustlerlnı> gfydllt
leri !'lb'ı;rler, deriden ynpılan kocuk 
lnrclır. nulr;arC'ndn der('Jl, odirali ke 
Umelerl, hayvanın sırtından derlyi 

Tür kuşu 
Hava kurumuna 
bağlı mustakil 
bir f da re oluyor 

Türkkuşunun çalışmalarından Baş
vekil Celal Bayar memnuniyet göster 
miş, hükiımetin bu çalışmalara daha 
geni§ ve ileri bir şekil vc;-mek kara
rında olduğunu bildirmişti. 

Aldığımız malumata göre Hava 
Kurumu bu yolda tetkiklere başlamış 
Şükrü Ifoçağın reisliği altında yapı

lo.n bir toplantıda, Sabiha Gökçenin 
hazırladığı rapor tetkik olunmuştur. 

Bu projeye göre Türku§U Hava ku
rumuna bağlı müstakil bir idare ola
caktır. 

Türkkuşu teşkilatında kullanılacak 

parnşUtlerin memleketimizde im:ı.1 

edilr.ıesi ve bu fabrikanın Bursada ku
rulması kararlaştırılmışhr. 

Bu fabrikada imal olunacak para
şUtler yalnız Türldruşunda kullanıla

cak, lfizım olan iptidai maddeler dı~ 
memleketimizden temin edilecektir. 

İlk paraşUt fabrikamızın temelat
ma merasimi yakında yapılacaktır. 

( Yeni Neşriyat ) 
Çoıuh 

Çoruh Halkevi taraf mdan Halkev
lerinin altıncı yıldönü.ınü başlangıç 

tutulmak üzere "Çoruh,, adlı bir mec
mua neşredilmeğe ba§la.n.mıştır. Çoru
hun latü bir manzarasını kapağında 
gördüğümüz mecmua, başta Atatürk 
olmak üzere büyüklerimizin sayfa ha
linde resimlerinden sonra otuzdan faz 
la muhtelif resimler ve Artvinin bir 
de panoramasını okuyucularına hedi
ye etmektedir. 

Çoruh, ilk sayısı ile Halkevi mec
muaları arasında birinciliği kazana
cak değerde olduğunu göstermekte
dir. 

Mütenevvi ve faydalı yazılar, mec
muanın ülkü uğrundaki başarISilll 

şimdiden müjdelemektedir. Bilhassa 
Halkevi başkanı Dr. C. Alpc.rin "Ço
ruhun milli duygusu ve köy pirleri,, 
adlı yazısında, şimdiye kadar işlenme 
miş ve temas edilmemiş bir mevzuda 
bizi aydınlatmaktadır. Çoruh köy ea
irlcrinin irticalen ve karşılıklı söyle
dikleri manzumeler, Çoruhlulann mil 
1i davalarda ne derece uyanık oldukla 
rmı göğüs kabartan bir bel5.getle 
anlatmakbtdır. 

Çoruh mecmuası kültür, ziraat ad· . 
liye bahisleri, şiirler, Çoruh gençl!k 
marşı, hikaye ve tetkikleri ile birinci 
sayısından itibaren ilerisi için bize 
büyük ümitler vermiştir. 

Anneıere öğUl 
Çocuk Esirgeme Kurumu . Genel 

Merkezi doğuşumian bir yaşıntı kadar 
çocuğun nasıl bakıldığını öğreten an
nnelere öğütün birinci sayısını yeniden 
bastırmıştır. Birinci sayı öğüt birer 
aylık yazılmı§ 12 tane mektuptur. 

Her iki öğütleri istiyenlere Ku -
run parasız olarak gönderir. "Ankara
da bulunan Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi Batkanlığına,, bir yazı 
i1e adres bilclinne~ kafidir. 

ayırıp almnlc, yUzmek, demektir. De
ra, odirnm kelimesi tUrkçedekl (de
ri) den alınmıştır. 

7 - Diz Allah tein ibadet ederiz. 
Bulı;arcada klllnnm, türkçedekl kıl
maktan gelir. Dunun manası edd 
demektir. 
nlnvelnrgkolbB7 etder Zı ml-

Türkler, namaz kılmak derler. 
SP.cdcye varıp yalvarırlar. lklndlyi 
kıldım. tUrkçeslndckl (kıldım) keli
mesinden bulgarcadn kHl.nam keli
mesi alınmıştır. 

Buraya kndnr gözlerin önilne koy
duğumuz mlsnllerden tıyan olmak
tadır, ki. tUrkçe Jle Bulgar dili ara
sında çok eski zam:ınlardan kalma 
bir beraberlik vardır. 

Dlnnennleyh, Bulgar dilinin tarihi 
hakkında konuşulduğu zaman, onun 
başlangıcını Hint - Avrupa dil grup. 
ları arasında değil, Ural - Altay 
gruplarında aramnllyız. 

1ptidat zamanlarda ilk Bulgarla
rın konuşmuş olduğu dil, Şarki Av
rupadakl tık Bulgar devleti ortadan 

kaldırıldıktan sonra, arkrsında hiç 
bir tnhrh'T örnek bırakmadan kay
bolmuştur.'' 

ı-- KURUNun uzun hikagesi 

SONBAHAR 
Yazan~ Herman Suderman Çeviren : lbrahlm Hoyf 

-a-
Okadar güzel bu.. ve arkada ufukta ı 
n!tından bi:- yol pırıl pırıl parıldayor. 
1'~n yUkFck tepelerdeki <:am ağaçla
rı, sanld kollarını germiş, kUçilcük 
boylu mahlüklar gibi, bu altından u
fukta keskin hatlarla yükseliyorlar. 
Dlrkaç kuşun sabah cıvıltıları duyul 
maya başlamıştır. Kollarımı kavuş

turarak dUşllnUyorum: O acaba şim
di nerelerdedir,.. Uyuyorsa, iyi rU
yaiar görUr mil? •. Ah .. keşkl burada. 
olsaydı, bUtUn bu gilzelllkleri gör
seydi. Ve ben onu o kadar sabırsız 

bir istekle düşünüyorum ki, bulun

duğum yerde olmamasını aklım, hav 
salam kabul etmeyor. Fakat orta
lığı rutubet, serinlik kaplayor. Dağ
da haYn dalma serin olur, blllrsl -
niz ... lşte o zaman tekrar yatağa dö. 
nerek, onu dUşünecek, yerde dört sa
at daha uyumak icap ettiğini anla
yarak sıkılırım. lklncl defa uyandı
ğım zaman da pencerelerden güneş 
ıcerlye dolmuş, ve balkonda da kah
valtı masası hazırlanmıştır. Kocam 
kalkalı epeyce olduğu halde, engin 
bir sabırla beklemektedir. İşte bu 

anlarda hayntı bu kadar güzel yapan 
ynratan t'&ınrıya bUtUn kalbimle şUk
rederim. Ve o derin snadetimi ta
şıyamıyacağ:ım gibi gelir bana .•• Ah 

işte caylarımız da geldi. 
Yaşlı hizmetçi, elinde bir tepsi o

daya gl rdl. Kadın kUçUk masayı IA
yıkiyle dUzeltebilsln diye, tepsiyi pi
yanonun UstUne koydu. :Masanın üs
tünde Şam işi çok güzel bir-ipek ör-

tU vardı. Derken boşca bir eda ile 
hizmetçiyi azarladı. Sıcak tepsi, öyle 
piyanonun üstUnc konur muydu. Cl
lAsınr bozardı. Hem, bu kayitsizlii;e 
misafir ne demezdi.. 

Hizmetçi dışarıya çıktı. 
Xn.clın taydanlı~ı atarak, odaeın

da saadet cağJayan bir sesle: 
- Çaymız koJ u mu, açık mı olsun, 

aziz efe.ıölm, diye sordu. 
-Koyu, lfttfen. 

- Bir veya iki parça şeker mi ata-
yım. 

- İki parça llıtfcn. 
Ve fincam erkeğe görUnllr bir ve

karla uzattı . 
lşto bu an, benim için en bilyUk 

anımdrr. Ve havsnlandrrdığım saa

dctlerlmin en yücesidir. Şimdi bana 
sl5yleylnlz, bakalım .. 

Gıptaya, hasede Hl.yık değil mi
yim? ... Ne arzu ettimse oldu. Bilir 
misiniz, gecen sene Ueligoband ba
şımdan garip bir vaka gecti. Kayığı
mız kuma. oturdu, ben de denize dUş
tUm. Bayılırken de, sizin orada ol
duğunuzu ve beni kurtarmak Uzcre 
bulunduğunuzu sandım. Tabit sonra 
beni sahile, pHljn çıkarıp ta ayılttık
ları zaman, kurtarı<"ımın aleHlde ap
tal bir balıkçı olduğunu anladım. Fa 
kat bu kurtnrrcımm siz olması hissi 
beni o kadar sarmıştı ki, yenidf'n su
ya atlayacak kadar kendimden geç
tim, sudan konuşurken, aklıma. gel
di; çayla rum içer misiniz? .• 

Erkek başını salladı. Kadının bu 

govezelemelerl ilk önce boşuna glt
mlştl. Fakat yavaş yavaş kendisini 
tizmeğe, lrnderlendirmeğe başlamış

tı. nasıl cevap vereceğini bilemiyor, 
kestiremiyordu. Gençliği ve hazır ce
\•aplığı, o çnbuk çabuk işleyişi çok
tan sönüp gitmişti. Hakiki neşesini 
kaybedeli yıllar olmuştu. 
Kadın cıvıltıln~a devam eder

ken, düşilnceleri o ahırını bellemiş 

bir at gibi, daldan dala konuyor, da
ha ziyade gilndellk işlerinin Uzerln
do duruyordu. 

İşinden memnun olmadığı Cokey 
ile asabt :ntı dUşilndU. 

Ve nihayet, bu ka~ında nesi olu
yordu yani? .. 

Derken, kadının bir şeyler söyle
diğini fnrkettl: 

- "Gene kızlık çağr, atınız geldi 
mi? .. diyordu. 

Erkete oturdu~u yerde toplanıver
di birden ..• 

Knlaklnrına. inanamıyordu. Mu -
hakknk ki yanlış işitmişti. 

- "Gene kızlık cağı" nı nereden 
blllyorsunuz?. 

- Fakat nziz dostum, sizin g0zel 
atınızdan bnhsedlldlğini duyınadUJl 
mı, bilmiyor muyum sanıyorsunuz. 
Hani şu l\Invl Şeytan He Ninanın ya~ 
rusu .• Nasıl? .. Hatta., bUyUk cedterl .. 
nl bile sl5yllyebillrlm. Şecerelerlııl 
sayarım. Her ne hal ise .• Bu aksata'" 
nızdan dolayı tebriğe Htyıksınız, tn• 
glllz, koşu sahipleri basetlerJndeJI 
çatlayorlar. Bundan bir hüküm çıkl" 
rırsak, turnayı gözünden vuruıuşıu• 
nuz, diyeceğim .. 

- Fakat, Allah aşkına, bütün bU1' 
Inrı nereden öğrendiniz, haber aldı .. 
nız? •. 

-Allah, Allah .. Bu aksatanız, b .. 
tun gazetelerde yazılmadı mı? •• 

- Siz spor gazetelerini okur ııı1'3 
sun uz? •• 

- Elbette .. İşte bu da "Mahlllof 
gazetesinin son sayısı. Şurada "~ 
man spor haberlerinin ciltli kollev.' 
slyonu duruyor. 

- AlA.. Ama bundan maksa~• 
nız .• 

- Oo! .. Ben sporcu bir kadınılll ~ 
fendim. Ben nt ve atçılık Alemi dtlD"' 
yaslyle (tabir doğru mu) ziyaqe~ 
le aHtkndar olurum. Her halde ınelO' 
nu bir keyfiyet değildir, sanırım· . 

- Fakat siz bana bundan hiç balt" 
setmemiştlnlz? .. 
Kadın biraz kızardı ve gözlerlJll 

yere indirdi. 
- Sonraları heveslendim. 
Erkek anlamıştı. Fakat böyle •"" 

zUkmeğe asla cesaret edemedi. 
Kadın yalvardı: 

- Bana böyle bakmayınız, rfcl 
ederim .. Bunda blr fevkalldellk ya" 
ki, ben kendi kendime şöyle dedfOI: 
Madem kt onu istem yor. o hat4' 
sen de onun hayatına uzaktan ortl' 
olursun. Bunda da fena bir şey 10~ 
değil mi? .• Sonra, at koşulan, • 
uzal{tan görebildiğim, görebnecf" 
ğlm en müsait vesllelerdl. Bizzat r 
tınızla yarışa girdiğiniz zamanı-' 
kalbim çatlıyacakmış gibi çat "' 

pardı. J{azandığınız vakitler de fJ"r 
le sevinir, gururlanırdım ki .. Ad'" 
ta sırrımı bUtnn dilnyaya llft.n edr 
cek kadar coşardım. Heyecanıınd•11 

zavallı kocamın kollarını evvelA. ıır 
yecan, endişe, sonradan sevınçtell 

bl" çlmdllder, çimdikle çUrUk içinde 
rakırdım. 1 

- Demek kocanız sizin bn ze"'•; 
nlze, nlA.kamzn sevine sevine orı
oluyor. 

- llk önceleri, hiç to istekli göre:: 
meyordu. Fakat sonraları .. O o ı f 
dar iyi koradır ki.. Yarışlara yaııı•ı 
gidemediğim icin, beni götUrıP;., 
mecburiyetinde kalıyordu. sonun ğ" 
o dn benim Imdar alrtlrn gösterJJJe 0 
koşulardan zevlrnlnıağa baş1ad1• 

şJal"' 
derece ki saatlerce oturur, yarı ıJrl'• 
do.n bahsederiz. Size de b&Y d" 
Belki de benden fazla .. Sizi burll J)IS 

görse ne se,·inecck. Rica ederltı11~1._ 
bu saadetten mahrum etıııeY ıe 
Bir de bana gUlUyorsunuz, bBDllfl 
alay ediyorsunuz. Ayıp, ayıp!.. tıf, 

- Sizi şerefimle temin ederltıl 
ben gUl.... al' 

bıyılt - Falrnt gülümsediniz, 

tından gUldUğUnUzU gördUUl· r1oı 
ede - Olabilir. Amn, sizi teınln 
1 

'\'e' 

ki hiç te fena niyetle def;-11. lz 11

1 
sO" 

rlrsoniz, size gayet ciddi bir suıt · 
racağım. 

- Rica. ederim .. Ji"ı'or) 
(Dcvn~ 

~-------------------
V ç AYLIKLAR ,,1• 

Dul, yetim ve mütekaitlerfıJ: ~ç_.,. 
"mlnden ıti~~ 

lık maaşları martın u~...- 011uJl" 
verilmeğe ba§lanacak ve ayın ıcut· 
da. tevziat tamamlanmış oıaca Jııt' 

Maaşlarını Emlak bankasınab1l~ 
dırnnlar vize için cüzdanlarını al ısıO
den itibaren bağlı olduk~art ~f,Jl ~ 
dilklüklcrine vereceklcrdır. . ver~ 
lar martın birinci günü ~ye 
cektir. 



Dün yapııan MılH Küme maçında 

G-üneş Muhafızgücünü 
3-1 yendi · 

• dan sonra Güneşliler daha ağır basma 
ğa başladılar \'tı maçın bitmesine Uç 
dakika kn.la Niyazinin güzel bir ~üti
le üçüncü gollerini de atarak müsaba
kayı 3-1 kazanmış oldular. 

GUneş takımında üç geri müdafaa 
oyunmılarilt! muavin hattında Yusuf 
canh bir oyun oynadılar. Sol muavin
de Ömer tutuk, ortada Rıza ile çok 

ı bınul:tu. 

Hücum hattında baiJta Niyazi ol
mak Ü7.ere Salahaddin ve Murad ıyı 
Mclihlc Rebii bu hatta lUzumsuz birer 
uzuv idiler. 

Gilneş - Afuhafı:: ma ';tndaıı bi; esnfmıtanP. 

Muhafızgücü: I<"'enerbahçe maçın -
dan daha düzgün bir oyun çıkardı. 

Mağlubiyete sebep hücum hattının 

şüt atamaması idi. Müdafaa ve mua
vin oyuncuJan vazifelerini hemen he
men kusursuz yaptılar. Hakem Adna
mn idaresi cok mükemmeldi. ıı ı.tuu kUme nınçlarmdan Güneş ; Bu umulm.ıyıııı mağlubiyet golü 

s~hafızgücü karşılaşması dün Tak. 'u hafızlılarm oyununu bozdu. Bun-
'·e Sladyomunda Adnan Akının ha " mı·· lgi ile ya pıldı. 

En. Er. 

lar~ıu maça : Güneşliler malüm kadro-
e Muhafızgücü ise: ... , .. .,.,. .. ~-,, 

~ ll<ı<i • Salih, Saffet - lbrahim, C~ 
1ı.iıı 1 Ahmet • Komal, izzet, Rıza, Şa

'Naci. 
~u 

a~1k 8abaka tarafların uzun paslı, 
laciı. 0~ile çok revkli bir şekilde baş 
}, .f nllzgarla beraber oynayan Mu
hat\~~Ucu beşinci dakikadan sonra 1 
~aPıJ bir üstUnlilk t esis etti. Ara sıra 
'a11. Güneş akmlan Melihin aksa
s0tıra l'li1:Uii en neticesiz ltaldıktan 
teııd·t tfllhafızgi.içlüler rakip kaleyi 
~i 1 

1 
etrneğe başladılar; bu arada 

trııd~ ll iki hafif vuruııu Cihat fara-
'},, . ltolaylıkla iade edildi. 
«wU ın · 

tlltıı cı dakikadan sonra oyun dur-
iki lt~t Ve devre sonuna k:ıdar top 
dan r-· e .araım~d:L pek de tehlikeli olma 
~·aıdıp geldi. 

bir ~~~f devrenin nihayetıenmesine 
ltaılld ... 1ka kala RebU ortalardan ya
titi ~~ topla ilerledi ve 18 pas çiz
li~li 0

llesinden ortaladı. Niyazi Yt!
trııun~e glizeı bir plfuıe ile günün ilk 

u :Muhafız kalesine attı. 
lR.tNct DEVRE 

ıkın . 
tlan c ~ de\"redc rüzgarı arkalarına 
ba1tjlll.uneş1uer bu kısımda da açık bir 
'1.ıı ı .Yet tes. . ar ,. ısıne muvaffak olama-
\> • ~eı·h· 
e lleb·· 1 ın bozuk oyununa Rızanın 

t'--l lak:ln iştirakleri yüzünden bil
~~ Old her zamanki oyunu çıkara-

lQ u. 
~ Uncu d . h CU ak :ıkıkada.'1 sonra Muh:ıfız-
tl ~lalllış~nları dahıı t~hlikt!li olmağa 
aıı telenı ki bunlardan birinde sağ
~ ltara iletop.~ mer'rez muhacim Rı

kını1 be Gunp~ ağlarına takarak 
tiu be raber1!ğe yükseltti. 

~~liııc r:~berlik - Güneşin bütün gay
b~ u~d.~c::: - 34 tiııcü dakikaya ka
lj•t Gtııı~ 34 Uncu dakikada sağdan 
~erı lduh akınında topu kesmek is-

l'tı la t afız sol muavini yanlış bir 
opu kc-ndi kalesine soktu. 

Muhafız kalecisfoln ani bir kurtarı§ı 

Beşiktaş üçok'a 
3-1 galip 

!zmir, 20 (Hususi) - Dün Alsancağa 3 - O galip gelen Beşiktaş 
takımı bugiln do ikinci maçını Üçok lular ilo yaptı. 

Beşiktaş dUnkU kadrosu ile çıkmıştı. Yalnız Rıdvanın yerinde Bedii 
vardı. 

Oyun sert geçti . Neticede Beşiktaşlılar 3 - ı galip geldiler. Üçok tek 
golünU penaltıdan atmıştır. 

Gayri federeJeı· 
Taksim stadında oynanan gayrif e

dereler maçında B takımlarında Esa
yan Kurtuluşu 2-0 yenmi§lir. Arna
vutköy Galata.spor 0-0 berabere kal
mışlardır. 

Birinci takımlardan Esayan Kur
tuluşla o.o berabere halmış, Arnavut 
köy Galatasporu 1-0 yenmiştir. 

Ba r u l gUcU galip 
Dün B:ı.kırköy Barutgücü sahasın

da Barutgücü ile Rami takımları ara
sındaki maslardan Bn.rutgücü genç 
takımı 4-0, (B) takımı 7-1 ve A takı

mı 4-1 galip gclmi~tir. 

Güreş teşvik 

müsabakaları 
İstanbul güreş ajanlığı tarafından 

tertip ed ilen güreş teşvik müsabaka
larına dün ba.~lanmıştır. 

Kasımpaşa klübü güreş salonunda 
yapılan mUsabakal.ır çok gil7.el olmuş 

birçok genç güre§çiler birbirlerile .kar 
şılaşmışlnrdır. 

Bu müsabakalara klüplerin t:u ka
dar mUsabık sokmuşlardır. 

Beşiktaş 8, Kasımpaşa 21, Güneş 

20, Topknpı l, Beykoz 9 • • Doğanspor 
3, Galatasaray 3. 

~lld 

GafaT~saray: 5 · lstan-

Aynı müsabakalara gelecek hafta 
Güne~ klübünUn Fatihteki (B) bölge
s inde devam c-dilecektir. 

i k inci küme mo~lnrı 

ııu. bulspor: 2 
~ 88.bah 
lı-ıa l1 İle latan Şete.f stadında Galata-
~ı o~ buıspor .nrasındaki şild 

tl enç b rnıştır. 
eh... akcnıl 

1, .a~la~an erden Tarıkın idaresin 
l. "C\' OYUn iki ~~ lltı:ı Cderk tarafın akınlari-
tn ~ 8.!'a)hlar e:ı 15 inci dakikada Ga 
~lka.l>tııar. o;:1 bir ~üc ·rnıa. ilk go-

l?ı~ lktncı nun 'Ylnni beşinci da
goıu, oyunun 35 ind 

dakikasında üçüncü golli atan s:ırı 

kırmızılılar devreyi ~-O bitircilcr . 
Galatasaray ik inci devrenin on be

şinct d~kiknsında dörd:incü, b!raz 
sonra beş!nı•i l?Oliı yaptı. Oyunun svn
larına dı')ğru lstanbulsporlu'ar ·ıki 

gol yap• ~'l ~a muvaffak oldu. OyundR 
Galatasarnyın · 5·2 galibiyetile niha
yetlendi. 

Dün ikinci küme lik maçlarına de
vam edilmiştir. 

Kıı.dıköy stadında yapılan (B ı ta
kım!arı maçında Galata Gençlerbirli· 
ği He Feneryılmaz 2-2 berabere kal
mışlardır. 

Şeref stadındaki (A) takımları 

maçında alınan neticeler şunlardır: 

Anadoluhisar: 2 Karagümrük: O 
Feneryılmaz: 4 - Davutpaşa: 2 
Gnlatagcnçler: ı - Kasımpaşa:· O 
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Danimarkada geçen 2 hadise: 
-

Kadının başından ah· 
nan şapka ve 20 sene 
sonra ah nan intikam!? 
Kadın, başı UşildUğilodeo bahisle gilmrllk
den t1Jzmlnat istedi; kAbya mekteb çocuğu 

iken kend isini suya atan konsülü yumrukladı 
Dedikodusu evveHI. Kopenhag şeh

rinde başlıynn, sonra bütün Dnni
markaya yayılan bir kadın şapkası 
meselesi, oı.. gazetelerinden bü
tşn A nupn gazetelerine aksetti. 

Danlınnrkadan Avusturyaya ge
len ve orada gördüğü bir şapkayı 

pek beğenerek derhal satın alan ve 
sacları Uzcrino yerleştiren Kopeıı -
haglı bir icadın, memleketine dönUş 
seyahatinde. Danimarka hududunda 
Gedzorc gelince, gümrük memuru 
kendisine soruyor: 

- Gümı·ük resmini vermeniz icap 
eden bir Şf'!Y vnr mı yanınız da? 

- Hayır! 

Kadın, gümrük istasyonundan u -
zaklaşırkcn, memur, kendisini ge -
rlye çağırıyor ve: 

- Başınızdaki şapkayı nereden 
satın aldınız? Veriniz bakayım! 

Ve memur, şaşİran kadının ç1kar
dığ1 şapkayı alarak içini çeviriyor, 
bunu yapan firmnnrn etiketini göril
yor. Bunun Uzerine de, kadın, fnk1\r 
edemiyor: 

- Evet. Viyanada satın 'aldım! 

Fa1rnt. hen URlte taşınan esvap, şap
ka v.s. nin gümrük resminden muaf 
oldu~unu sanıyordum. 

- Siz ttylc sanmış veya sanmamış 
sınız; bu, esasa ·müessir değildir. 
Şnplrnyı milsndereye mecburum! 

- Şldtl<'tle protesto ederim! 
- F.cllnfz: ben ı;aplrnn a lrkoyuyo. 

rıım! 

Kndm nlmnkta israr ediyor. me
mur vermekten lmtlnn .. ve bu y;ızi
yet karşısında pek beğendiği şapka
yı ornıla hırnkmak çaresizliğinde 

kalan kadın, Kopcnhaga dBnüyor. 
Faknt. müthiş öfkeli: çünkü orada. 
\"lyanadan aldığı şapkayı eşA, dosta 
söstermek ze\·Jdnden mahrumiyef. 
içini sızlatıyor ve dcYlct a1e~·hinc bir 
tazminat clavnRı ncnrak, 300 kron is
tiyor: bu davasında. ~Umrük idaresi
nin haroketi yllzUndı>n <i C'dzerden 
Koponha~n kadar şnpknsız sevahat 
ı-tti~lnl ve başı nç-1!{ hulıınri'ıjhından, 

baş n~nsmn Ye ku1a1c iltihabına 11ğ
raclığınr ileri sürilyor. 

Bunn ra~mcn. dM'ncı kPdtn. iln
,·nı::ını knzannmnmıştn·. Mnhkeme. 
g-ilmrllk memurunun kanun ,.r> ni -
zam hUkUmlerinc göre harelcr>t etti -
ğlnP ve dola)'IRlvle ll" gümrük idn - 1 

ne de devletC' tazminat ,·cır -

dirilecek bir vaziyet karşısında' bu -
lunulmadığmı belirtmiş, davayJ red
detmiştir. Da\'acı, şapkasını tekrar 
ele seciı·emedikten başka, üst<'lil> 
cluva masraflarını da ödeyecektir. 

Ayni şehir ve memlekette gecip te 
harice de akseden başka bfr hAdi
se, tanınmış binici ve spor tayyare
cisi Konsül Viggo Fchre yapılan te
cavüzdür. Konsül, Odenzedeki millet 
tiyatrosuna gitmiş ve eve erken dön
mesi icap ettiğinden, temsil bitme
den, salondan çıkmıştır. O sırada ol
dukça tenha bulunan tiyatro nYJu
sunda, bir adam üzerine saldırmış ve 
delicesine yugıruk savurmuştur. Ta
arruza uğrayan, bir milddet önce at
tan dUşUp sağ kolu inclndlğlnden, bu 
kolunun sargıda olması dolayısiyle. 

kendisini müdafaa. edememiştir. Et
raftan imdat çağırmış, yetişilmiş, 
kan Ye bere lçindekt Konsnı kurta
rılmıştır. 

Bu sırada miltearrız, kendisinin 
intikamını aldığını bağıra bağıra f

lAn etmiş Ye karakolda Hans Tfng
berg - Kam isminde oldui1;u tesblt e
dilen bu adam, şöyle demiştir: 

- Ben. · kft.byayrm. Vnktilo bu 
KonsUlle ayni mektepte okumuştuk . 

O zaman, yani bundan 20 sene e\·
vol , o beni itip suya atmıştı. ·o zn
mandanbert JrendtsJ!le lr~~ mtttkce 
dorinleşen kin besleyor, öç alacağım 
gUnUn gelmesini bekliyordum. Onun 
beni mektepte suya atmasından son
ra, mektebi terkctmJş ve uzak bir .re
re gitmiştim; ancak :?O sene sonra 
OdC'nzeye dönebildim ve intikam al
mak fırsatını buldum. 

Buna rnuknbU Konsül Fehr, şu 1-
ftıclcyi vermiştir: 

- Mektepte 20 sene evvel buııutı
ln kavga ederken kendisini itip te 
suya attığımı veya düşürdüğümü ka
tlyen hatırlamıyorum: ,hatta. şahsını 
dn hatırlnmadığımı temin ederim. 

Konsülü yumruklayan kfıhyayı mu 
ayrrne c<lcıı adliye doktoru, keseıı

kes cezai mesuliyeti ortadan kaldırı
cı dimaği ve ruht bir malüliyeti ol
mncltğınn rapor yazmış, mahkeme 
de kendisini 2 ay hapse mahküm et
miştir. Diğer taraftan hukuk mah· 
licmesiııde de H:onsUJün açtığı 8.000 
kronluk tazminat ve tcdn'"'l ilcretl 
dava. ınn bakılmaktadır. 

Kros koşusımdcm Pir fı1Öi iılı ... 

istanbul Kros Şampıyonası . 
Galatasaray hem fert, hemde 
takım itibar~ le şampiyon oldu 
Dün Topk:ı.pı yolunda yapılan lstan 

bul kros şampiyonasında Galş_tasaray 
lılar hem f erd, hem de takım itibarile 
kaz:ı.nmak suretile çifte bir muvaffa
kiyet kazanmışlardır. Sarı kın;nızılı -
l arı ka.za.ndıkl:ırı bu muvaffakiyetten 
dolayı t ebrik ederiz. 

7500 metre üzerinde yapılan koşu
nun t eknik neticeleri 

Ferd itibarile: 
1 - İbrahim (G. S.) 

6/10 
2 - Sokrat (G. S.) 
3 - Hüseyin (D. Spor) 
Ta.kını itibarile: 
1 - Galatasaray 23 P. 
2 - Kasımpaşa 53 P. 
3 - Günet 66 P. 

23 D. 31 S. 
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Ş h . . d d .. --- -- ·11 Gürllük- '\ Hitlerin nutku IHaftahk Siyas~ e rımız ~ e uç yenı RADY~-1 man.Af~:!;:;'~;:m::{:>Y• (2ncisa)'fadondeva1"), 

Ha 1 k e V 1 a Ç 11 d 1 Programı ~ pıtan en son tcşebblls akim katmış, do::~~";:,';,.,his~=~~ 
Öğle neşriyatı: Snat 12,30 PlAkla 'ruric nasyonal - sos)•nlls partisi bu vazı- sebeplerden dolayı verilıniyecegı t>!1 .. 

musikis1. 12,50 Havadis.11J,05 Pllkla Türk tey1 başarmak itin hesaba. katılabl- dirilmi§tir. Almanlar Çat gölü Jlllll"' 
musikisi. 13,30 l\luhtclir pliık neşrir.ıtı. lecek son Amil bulunmuştu.,, kasını istiyorlar. Çünkü TrablUS g~ 
14 Son. B. Hltlor, bundnn sonra, nasyo - ile bu mıntaka arasındaki sadece d 1. 
Akşam ;n~riyatı: Saat 18,30 Çocukl:ıra ı· l'ğ ı hü mla 18 

nal sosya ıst ı e yapı an cu - bı"r .... a .. ı «:1>,.ı"dı" "ardır kı" pek kO ·• m:ıs:ır! füıynn Nine. 19 Jııci ~:ın: Piyano o.u · ~ w- • ., 
f k . "' rın ne kadnr bnkısız olduğunu söy- iarral olunabı·ıı·r. Bu suretle .. 1 ... an~ YC kemnn re n ·ntıle. 19,30 nlcınle.ket ş:.ır- "!iu ~· 

kıl:ırı: ~tıılat!·alı iFahri. U,55 Borsa haber- lomiş, "milyonlarca "Ve milyonlarca ve 1tntya Afrikada İngiltere ve Fral1
1
,.; 

Jcri. 20 Rı!ııt ve rırknılnşları tnrafından insanı öldtiren bolşevik lhttlAlini" • k l ur ~ saya Or§ı elele vermiş bu un ·. . • 
Türk musikisi v..ı halk şnrkıları. 20,30 Ha- "İspanyada markist halk tarafından . t ıst.i 
va raporu. 20,33 Omcr Rıza tarafından a- yanlar da Akdcnizde hakiınıye ·· 

yapılan ' 'e yine demokrat memle - yorlar. Akdcnizde hakimiyet ise S~r· 
rapca syJc,·. 20,45 llclma ,.c arkadaşları ketlerden gelen en ihtiyatlı rakam- '-nakil bl 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıla- veyş ve Tunusu istemekten tJ"'!i 

rı. (Sanı nynrı). 21,15 Fasıl saz heyeti: O- lara göre sayısı yanm milyonu bu- şey midir? İtalya Sicilya ve wpan~: 
kuyaıılar. lbr.ahim Ali - Kü~ük Safiye, lan katllAmları,, hatırlatmıştır. lerya vasrtnsile Afrikaya bağlaJldı• 
kanun Muammer, kl:lrfoct ll:ımdi, ut CCT- B. Hltlcr nutkunda memleketin tan ve Çat gölil mmtakasma. yerlet" 
-det Ko1.11n, tnnbur Seltıh:ıltin, kcmnn Cev- iktlsadl meselelerine bllyük yer ver- -~ )t' 
det. 21,50 Rad"·o fonik 1.:!msil stüd'-'O or- · cek olan Almanlar Tra.blus 6---

~ " miş, iktidar mevkiine geldiği za - ~ 
k trası rafölrotile. {TOS('Q). 22,45 Ajans aar İ§ballerini geni:lett.i.ktcn~ 

man memlekette 6 mtıyon işslz ve 
h:ılJcrlcri. 23 l1lllkhı sololar, opera ve o- Orta Avrupada Avusturya. to 
pcrct part>nlnrı. 23,20 Son haberler, ''c er- bu işsiz ailesi olarak 16 milyon kişi- üzerinde elele verecek olan AJnJID~ 
tesi günün programı. ~3,'30 Son. nin bulunduğu, bugün bu derdin or- ile İtalyanın neler yapmak isf;i,eot~ 

'Fatih Ha'lkcvi binıısı aÇ1lıy01 Karadenizde 
kar tipisi 

tadan kaldırıldığını söylemiş ve nns- lerini tahmin etmek kolaydır. ...:ıt
yonal sosyalfstliğin lkttsadl sahada Bu tarzda bir Alınan_ 1ta.IytU11""" 
yaptığı eserleri, uzun uzun, rakam- nıru buraya kaydetmekten uı~ 
Jar vererek anlatmıştır.. i erinfıı ıtJl'" 

(Vstyanı ı inci sa.:yıjada) 
Halkevlerinin maskat .anlamını izah et 
miş ve temsil kolu bt§kanı mii.çteba 
Salabattin de EV'ie çalıpcaklar adına 
bir söylev vermi§tir. 

Söylevlerden sonra ;hazır bulunan 
Viyolonist Orhan Boral~n .idaresinde
ki orkestra bir konser vcrı:niştir. Yine 
ayni evde gece de ~ylı dans verilmiş
tir. 

EmlnönU Halkevlnde 
Ev.in ba~dadığı programa gör~ tö

n:ne tam saat 15 tc ıbaılanmıştır. Evve
li Ankara Haıikcvindeıı verilen Bay 
Şükrl! Xayamn nutku dinlenmiştir. 

Bundan sonra İstiklal marşı ıçalmmış 
ve EYin baş'191ru Agah Sırn Levent 
lrürsiye gelerek Halltevinin :mabadını 
ve çatır.na durumunu izah etmİ§tir. 

. Bay l'~ih San Levent biraz evvel 
rooyo vaa.tasiyle dinlenen genel se1t
reter Şükril 'Kayanm nutuklanndaki 
bazı ıehcmmiyetli noktalan azalı ctmiı, 
ilk açtldığt zaman yirmid.ört iHalkevi
le ite başlıyan bu faaliyetin altı sene 
aoounda 209 a baliğ oldağunu, bütün 
bunların ilerisi için ümit verici birer 
müjde olmalçla berioe:r idealimbt u -
laştık diy.cmiyeceğimizi izah etmiş ve 
a~ılan yeni Halkevlerlle yapacak bir §C 

yimiz kalmafüğı demek otmaidığıru be
lirtmiıtir. Ayni zamanda öğtttmenle -
rin ve umumiyetle mfinevv~rlerin Hal
kevlcri fM1iyetlne günden gUnc artan 
bir hızla kanştıklannı işaret ile son i1d 
yıl :içinde Halkcvinin faaliyet 'istatfoti
ğini bildirmiştir. 

Evde gerek ~onfcrans, gerek konser 
~esair.c suretiyle yapılan toplantılaıra 

iştirak edenlerin geçen yıl \165184 bu 
Jil da 311 '499 olduğunu söylemiştir. 

Bundan sonra 'lcürsiye Bayan Meli -
ha Avni gelmiş ve bugün için duywan 
yüksek heyecanı arilatmıştrr. Müteaki
ben orkestra bir konser vermiştir. 

Geceleyin ide Evin Gülhane Parkı 

medhalindeki Alay Köşkü ulonunda 
~emsil kolu tarafından (kibarlık bu -
dalası) adındaki komedi temsil olun -
muı ve Bay Nuım:t Sefa Coşkun tara -
rınaan bir 'konferans verTimiştir. 

BeyoAlu Halkevlnde 
Beyoğlu Halkevinde törene saat 21 

de baıJınmııtır. Evveli btiklil Maqı 
çahmmJ ve daha sonra Evin baş'k,anı 
Ekrem Tar bir l()ytev vermi§. buddan 
sonra bir de konser verilmiıtir. 

Evin Ar tubesi tarafından yapılan 

çiçelcler ae davetlilere dağrtılmqtır. 

Bu arada mı11i oyunlar da oynanmıı 

c&terit kolu tarafmi!an bir temsil ve
rilmiftir. 
Şehremini Ha?kav:nde 
Törene saat 14 te htiklil marşile 

başlanmııtır. Bundan sonra Emin Ali 
Ya2rn (Halkevleri) ve evin bıaşk;.cı Ba 
yan Hasene tarafından bir yıllık çalı~ 
ma durumu izah dclilmit ve gôsterid 
kolu tar'!ı!rndan (Kör) piyesi ve (İnsan 
sarraFı) adlı komedi temsil edilmiştir. 

Beflktaş Halkevlnde 
Törene isti~al marşile b"}landık -

tan aonra Evin baıkaru Hüsnü Beıik
ta§ Halkevinin dört yıllık çah§Illa ve -
rimini izah etmiştir. Evin müzik takı
mı bir konser ve Gösteril kolu da tem
,n vermiştir. Evin azalanna aynca bir 
de balo veritmiıtir. 

OskUdar Halk vlnde 
İstiklal maırıile ba§lıyan törenden 

sonra Evin Başkanı ispckter Şef;'lç Bağ
man bir aöylev verm;ı. Re§at Kaynar 

tarafından Evin gaye ve maksadı anla
tılmıı • .bartfo ile kl!si'1' parçaılar çalın
DU§tlr • 

~ce de Temsil kolu ta.rafından 

temsiller verilmiştir 

Kadıköy Halkevinde 
Evin hazırladığı program mucibince 

evvela .Ankaradan verilen !öylev din
lenmiş ve Nusret Halim tarafından 

Halkevi mevzuu etrafında V'Cl'ilen bir 
konferansı müt~l)kip, Fikret adındaki 
bir okut talebesi ıiir okumuıtur. Bun
dan gonra güreJ milsabakalan yapıl -
mı~, Ar şubesinin hızırladığr resim 
ser.gisi ı:ezilmi~tir. 

Yine Gösterit kolu tarafmdan Ku.ı
ldili tiyatrosunda bir temsil ''e gece 
:konser ve balo verilmiştir. 

Sovyet alimleri 
hurlarıldı 

M.oskova, 20 (A.a.) - Papanın 

grubunun tahlis iş1 dlln saat 17.30 
da bntılam1tı ~e saat 19 da bUmiş -
tir. 

.;Heyeti ııaetcrlye. Hd tahlisl7e ce
mlstno nesureUc nyrı)aca'klarrnr zar 
atmak ı!uretıyle tesblt etmiştir .. 

Papanln ile Krenkel'ln talihlerine 
Taymlr btı%kıranı ~üşmUş,Ktşlo'f ile 
Federo! da :Munn:uı tıuzkıranma 

blnmlş.lcrdir. Krı.ştnere refaltat Et -
miş olan köpc{;'in tıkibctl maıom de
ğildir. Bütün m:ılz.cmo 'Tnym1r buz
kıranma nakledilmiştir. 

-n.ı;--

rt.Jsıyanı: 1 incide.) 

kar ile gayet sert bir karayel rüzgan- , 
nın estiği bildirilmiştir. 

Aynca Deniz yoilanna, yolda bulu. 
nan vapurlanndan telsiz telgraf geldi
ğiıden Karadenize gitmesi icap eden 
vapurlar her hangi bir ktızaya meydan 
verilmemek üzere yola çıkanlmamtJ -
larhr. 

Esasen dün limanımıza gelmesi bek
lenen ve bugün Karadenizde hareJset 
"etmesi mutat olan Cümhuriyet, Eğe, 

Kurtuluı ve Kemal vapurları dün li -
manmma gclmeniişlcrdir. 

Ancalc Karadenizde fırtına kesildik-
ten llOllra srğmdıklan limandzc çıkarak 
yollarma devam edeceltlerdir 

Rasathanenin raporu 

Dün Ycş~öy llctcrooloji masyo -
nundan aldığımız: :malllm.ata göre; yur 
dun Tralrya, Kocaeli. Eğe ve Karide
niz kıyılan mmtakalarmda hava kapa
lı Ye yaftılı, cenu:bi Anadolu n diğer 
:nnntüaıl1ar balutha ~ rGzgh u -
mumiyetlc şimal istı'lcımetindc Trü • 
ya, Eğe, Karadeniz ve Ccnubf Anadolu 
mıntrıkalannda kuvvetli diğer mınta -
kalarda orta kuvvette csmiıtir. Dün 
tstanbulda hava cüzi kapah geçmiş, 

rüzgar şimal istikametinde saniyelde 
6 - 7 metre hızla esmiştir 

Suhunet en yü1'sck ve en düşük 1,7 
santigrat olarak "kaydedilmi§tir. 

Milletler Oemlrctt Ve Almanya mız tabi olarak Avrupa i§l ğin1 i&' 
B. Bitler dilnya sJyaset meselcle- laka böyle bir netloeye gidece"" ,,a

dia etmek aeğildir. Ancak hetıilı-" 
rlne gecerelt, :ya kuvvetin hak ola.- tün inkişo.finı göstermemiş o18ll LP ... 

rak tanmaca.ğmı, yahut da tanınma.- A oeii fil 
vacağını sö.,.lemiş; hak olarak ta- vrupa hadü:elerinin varabile ,. _..ıf 
" " 'ticeleri muhakeme ederken b1l ~ 
nmmadığt takdt~de bugün elinde rivayetleri de unutmamak 18.zıttldst'' 
müstemleke bulunanların da mlis -
temlekelerl geri vermeleri lbımgcl- ilalganın ingiJterell1 
diğlnt işaret etmiş ve bu tezat Uze- I k / ~ • 
rinde durarak, Mnietler Cemiyetin- e I l e1 
deki garip hali tebarüz ettirmiştir. Hitıcr Viyana bükUm.eti ~ 

Alman devlet reisi A1manyanın koymak için Avusturya Ba§\~ 
CeneYre birliğinden niçin çeklldit1l- Ş~cmik ile konuşurken İtalya. ~ 
nl şu ısureile anlatmıştll': meli de Londra büyük elçi.si G i$• 

.MllletJc.r Ommyetinl terkettik. vasıtasile lngiliz hükilmetine bir t 
Çiinkft tes'lslnde bAJdm olan zihniye- lifte bulunmuştu: _J 
te sadık kalarak, Almanyaya. diğer - İspanyadaki gön.üllillerin yav 

deTletıere müsavi &ll&hlara ve dola- nı geri çekelim.,, 
l'JSiylc a)'Dl emni)'cte malik olmak: Deıni§ti. Diğer ta.raftan !ngil~ 
hakkmı reddetti. nin Akdenizde korsanlığa karŞt -~ 

Milletler Oemfyetıne asla gimıi _ detıe mücadele için yaptığı teltlil,... 
:reoeı;,.ıiz. Ç\lnldi dünyanın hc~ugi de 1stical ile kabul etmişti. _..ı 
bir :yerlnde adaletsızliği müdafa.a 1- lta1yanın bu vaziyeti AlınaJlY":'li 

çln ruletler Cemt)'Cti ekseriyetinin ~~ ı:.~ ~i:,~ ~~ kar::-=:=:::;ra· telAkki edil~ "lrHatta ı3:ru;-. ~ 
ıt. Hitlcr., bol.-.tkllkt.e "'h..- sa- Mihverinln rılmak i1zar& bulıll" 

ınaııldndcn fazla insaniyet tçtn bir ğunu .söyliyenler bile oldlL ti 
yıkıcılık zthnlyetfnin :tlmsallnl glır- Bununla ben.her Ingiltere ile 1 ~ 
düğilntı,, s6ylemtş ve lngUtereııin sl- yu ıı.rasında. bu tarzda başlayan~ .Jtf 
yasetint tenkit ederek şöyle demiş. nuşmalar henüz müsbet bir se1IY 
tir: vermiş değildir. 

Bolşevik m(lmJeketler, artık, ken- Bu itibarla. Orta Avrupa işleri ~ 
dilerlne has milli bir haynta malik nüz aydınlanmış sayılamil.Z. o$ 
müstakil ve muhtar ıdevletler değll, ASIJI / 
fa.kat Mmıltova ihtU!l merkezinin =---"" 
birer şubesidir. BUlyorum ki, B. E- te bulunmağa sevkctımştir. 
den , bu tlkirde değildir. Fakat B. .Filhn!dka, mlidaiaa ctıilmez bale ı:; 

Maliye vek Unln telklklerl Stalln, lır:lcn, bolşevizm dilşünce>le- len ıbir vaziyet bir gün ister istedi • 

Maliye Vekili Bay Fuat Ağralı ev- naz IJe abone ediniz rl ve zihniyetleri bahsinde bir !ngt. çok mUttı:iş bir fcliketc müncer ol!Jf 

Hl/RIJ~a abone ola-

velki sabah ekspresle Ankar<:tJan şch- ~iz nazırından her halde daha ziya- du. * 
rimize gelmiıtir. lcrde bulunuyoruz. Bu tetkiklerin ne- de snıtıhlyettardtr. Şansölye :Şuşnig'i davet ederkd'l_:.ıis' 

Maliye Vekili 'kendisile konuşan ga- ticesi almdıkttcı sonra, hangi vergi - Avusturya meselesine temas eden şüncem ve gayem, nasyonal sosY;r, 
%etecilere, vergiler hakkında ş'unları lerden ne miktar tenzilat yapılabile - B Hitler ezcümle demiştir ki: fi1çir ve telakkilerde bulunan A'\'\l~ 
söylemiştir: Cf'ği anla§llacı:'ktır.,. "17 Temmuz anlaşmasuun tatbikin- yadaki Alınan milletine diğer ta ...ı 

tilC: ?' - "Büyük Şef Atatürk nutukla- B. Fuat Ağralı şehrimizde bir kaç de vukua gelen güçlükler bizi suite - haltlanmn ıaynnu temin sure 'tı!f'. 

rında da işaret buyurduktan giöi bazı gün kaldıktan sonra Ankaraya döne - felihümleri ve kati uzlaşmaya mani o- devlet arasmdeı'tl munasebetterde 

_~_·e_r_gi-le_n~·n~in_d_i_n_ım_e_s_i~et_ra_r_m_d_b~~e_t_kı_k~_c_e_kt_ir_ . .....__.._._~~~~~--~-~~la_n~en_g_ell~e-ri_da~ğ-ıtına~-k-ı_·~-·n~b-ir_g_a_y_r_et_-~_sa_a_ah __ h_u_su_~_e_g_en_·_nnı~·ş~ti-.,~,~--~· 

Uç ayhk maaşların tevzi gün~eri 
lstanbol vlfAyetl defterdarlığından: 
EyOp, Fatih, EmlnlnU, Beyoülu, Başlktaf, Usklld:ır ve Kadıköy MalmUdUrlUk1erlnden; 

TAR 1 Hl: 

3/3/938 Pe?F.mbe 
4/3/938 Cuma 
5/3/938 Cumartesi 
7/3/938 Paza.ıteai 
8/3/938 Salı 
9/3/938 Çarşamba 

10/3/ 938 Perşembe 
TARİH!: 

MUtekait; dul ve yetimlerin 'Mart, Nisan ve Mayıs/938 Üç aylı'k maaşlarmm tediye günleri. 

;~ ~ 
Kadıköy Malmüdürlilğünden; Beyoğlu Ma.lmildlirlüğilnden: Üsldidar ?ıWmüdlirlliğUnden: 
Mülkiye yetim Askeri yetim Mülkiye yetim Askeri yetim Mülkiye yetim Askeıi yetim 
vıe tekaütleri ve tekaütlcri ve teka.ütleri ve tekaütleri ve tekailtleri ve tekaütleri 

1 - 200 1 - dOO 1 - 350 l - 000 1 - 300 1 - 450 
201 - 400 401 - soo 351 - soo 601 -1200 ao1 - 600 451 - ııor> 
~1 - 600 801 - 1200 801 - 1000 1201 - 1500 601 - 800 1101 - 1451\ 
601 - 800 1201 - 1600 1001 - 1300 1501 - 2200 801 - 1100 1451 - 1900 
801 - 1000 1601 - 2000 l.301 - 1600 2201 - 2800 1101 - 1300 1901 - 2400 

1001 - 1200 2001 - 24-00 2801 - 3200 1301 - 1510 2401 - 28fl0 

1201 - na 2401 - na 
Avaııs. 

3201 - il!\ 2851 - 3250 

Eyüb MalmUdürlüğündel'~ 
MUlkiye yetim Askeri!.~ 
ve tekatitleri ve tekail ~ 
1- 100 ı- ~ 

ıoı - rnı 201 - il' 
401-. ___....,, __.,.,, ___.,. 

Bc3iktaş Malmüdürlüğünden: EminönU Malmüdürlüğilndcn : Fatih Ma.lmUdürllihriindcn: 
Birinci gi§e !kinci gi~e ·ı:ııl~ 

Mülkiye yetim Askeri yetim Mülkiye yetim Askeri yetim Mülkiye yetim Askeri yetim Askeri tekaüt ve yeti ..... 
ve tekaütleri ve tckaütleı i ve tekaütleri ve tekaütleri ve te.kaUtleri ve tekailtleri 

3/3/938 P~embe 1 - 200 l - 300 1 - 350 ı - 450 1 - 450 3001 - 3450 1 - 450 
4/3/938 Cuma 201 - 400 301 - 600 351 - 700 451 - 900 451 - 900 3451 - 5900 451 - 9()() 
5/3/ 938 Cumartesi 401 - 550 601 - 750 701 - 1050 901 - 1350 901 - 1350 3901 - 4350 .901 - ıs.50 
7 /3/938 Pazartesi 551 - 750 751 - 1050 1051 - 1400 1351 - 1900 1351 - 1800 4351 - 4800 1351 - ısOO 

:~;~~ ~ba ~i = 9~ i~i = i: ~~i : ~~# ~~i = ;: !~~i : ;~~~ ;:i = ;~: ~~: : ~: 
:i0/31938 Peı'§Cmbe 1651 - ita 2101 - - Ha 2801 - ili 2701 - ilft. 5701 - ila 2701 _. 3~.~ 
1- Zat maaşları sahiplerinin muayyen gUnlcrde gi§elere müracaatla maas;larmı almalan lazrmdır. Aksi takdirde istihkakları umum tcülvntnı 1 

ve.rileoektir. 
2 - Tediyatn saat 9,30 dan itibaren başlanacak, sabahleyin 12 ye kadar ve öğleden sonra 13 den - 17 kadar - devam edilecektir. .. 

1 
ın.I ,,il' 

S - Maaşlarım Em!ak ve Eytam Bankasından iskonto suretile almakta olan zat m:ıaşları sahipleri bu aY.!n. 21 inci gününden itibaren cuzdan
9
ar/'J./9SS 

sup oldukları malmUdürlüklerine vize için teslim edecekler ve Martm birinci günU alncnklardır. 1 



--.:..... -

Nafıa Vekaletinden: 
l~dl Aşa~ıdn ceh·eJdc parti \·e miktarları yazılı cem'an 1264 55 adet normal kayın tra.ersl avans vertlmek Uzcro 
ltlb Yt\ 'D'laddesl tadil edilmiş olan şnrtııamest dahilinde yeniden 3 partide 28 - 2 - 938 pazartesi gilnO saat 15 ten 

aten ayrı ayrı eksiltmesi yapılmak Uzere kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. 

11 
Eksiltme Ankarada YekAlet Malzeme Eksiltme Komisyonunda yapılacaktıı·. Her partiye alt eksiltme şart· 

daınesı ve tcferrUntr cet\·elde btzalarmda Yaıtlı boı:tcl nıuknblllnde Ankarada Veka.let Malzeme ?ılUdUrlUğUn· 
~n • 

E:öst alınabtlfr. 1steklllerln her rartl için ayrı ayrı tanzim edecekleri teklif mektuplarını cetvelde hizalarında 
hırı erııen muvakkat teminat \"e tallmntnnmeslnc göre Yekdlctten alınmış malzeme müteahhitliği vesikası ile 

111 
lkte 28 Şubat !>38 pnznrtesl ~ünii saat 14 o kadar Ankaraı:ta Veka.let Malzeme :MUılUrlüğilne vermeleri lA.zım· 

r. 
l>nrr ı 1 er miktarı 

Normal tra\'ers 

Gl 901 

il 
9 28~ 

ıır r:. 2G5 ·>" 

Muhammen 
bedel 

:? LGG53.50 

:?786i.OO 

175190.1)5 

Muvakkat 
teminat 

12082.68 

2090.03 

10009.50 

~artname 
bedeli 

Lira Kr. 
10.83 Dolu vil~yetl Dllzce kazası Glrlşkuzu 

ormanından. 

1.39 Dolu vilAyeti Dllzce kazasındaki Ko
kurdan ormanından. 

8.76 Bolu vildyeti Akcakoca kazasındaki 
Orhandağı ormanından. 

~u ckslltmevt> huırn~f orman ~nlılpll'.'rl rlı> ı:lrPhllirlı>r. <36:l) (782) 

Ottziaotep Nafıa MildUrlilğUnden: 811- casus mikrop
la öldürüldii 

l\np:ı.lı z:ı.rf usulllc P.l siltmcyo konulan !:!J225 lira 35 kuruş keşifli 

lslnhiycdc yapılacak memur evler\ nln 7 - 2 • 938 tarihine müsadlf pa· 
~, ·artf'sl gUnü lhnlesl yapılmak üzere enolce ıııın edilmiş ise de talip zuhur 

)' rarum la çok bU~ük bir alaka U· tnı<>cllğln1"n 2490 sayılı kanunun 40 ıncı mnddesl mucibince ve en·elkl 
andıran bir casusun mikropla öldü· ş2.rtlnr rlnh!Jlndc 7 - 2 • 938 den ltlbn ren bir ny mllddetlc pazarlık usuliylc 

l'lllıne · sı hrtclisesf bUtUn gazeteleri iş- ı~ 'tııH'Y • lrnnmuştur. 
g~ ediyor. 1 hnlr>fll 9 • 3 - 938 tarihine müsa d!f Çarşnmba günü snat 14 de Gazı. 
ti 1''raneaııııı f'D zel:I \·e mcşhul' u.ske· nntep Nnhn l\tUdürlüğünde müteşekkil J;:omisyon tarafından y:ıpılacaktır. 
" casuntarından blnbagı Ladu, 1933 Daha fazla izahat almak tstcyenlerln Gaziantep Nafıa l\IUdürlügune mlira· 
11 llrnd ' t'nntlnrı ilftn olunur. (836) 
lij n l'srarf'ngiz bir şcl>llde ölnıUş-
~ A~dan dö~ b~ s~te ge~ik~n-------------------------------

ı. Ura rasusun knrısr, ortnvn, cok dik· I 
~at - · • 1 tıı e de.;er bir ldclln atmıştır. Kocası· 
la~ ÖldU~u. Kan d\•armdnltl bir vil· 

111;~ lkanıet eden Ba!•nn Lndu, f"'ran
'llU lnbaşısını Almnnlnrın ö1cH;rdil6ü· 

'"e s ı ;;· u kast nıakımdlyle n~rlinılen 
1uın ı 

" llılkrnplPrı göııclerlldiğfnl sövlc· 
.. Ot • 1 \e. 

t(!~·- l:J,;!! • ılının ıılhnyctlndc bir sa· 

g ecı llerlıııdcıı kocama bir mektup 
Gtır 

lll lnlştı. Bu mektupla, çok güzel ve 
eşııu 

l'ia\ r Alman kadın casuslardan bl· 
ta\ ltocanıta karşılaşmak istediğini, 

't J.' 1<,~ ransnya gelemeyeceği için, bu 
s~1 ''-'ınnnın tsvi<;rede yapılmasını 

eso 
lluru'k."cJu. Casus kadın~ mektubuıı!!a, 

Ankara caddesinde 
kirahk dükkan 

Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri .,,e arkadaki 
depolan kiralıktır. 

n· ·!e;tirilmck suretiyle 150 metre murabbal:k bir mesaha elde edilebi· 
tir. fsteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna miiracaatlerL 

Jandarma Genel Konıulaohğı Ankara 
Satınalma Komlsyoound•.n : 

1 

Keşif bedeli 20023 lira 84 kuruştan ibaret Vf\ Anka.rada Jandar-
ıııu llarptekl casusluk hatıralarını 

Şter '· ma Subay mektebi clvanndakl Jandarma kı~lrun plAnındnkl yerinde 
)ord e,..en neşrctmeJerfnf teklif edl· 

il. 

llaıı d llet ostıar, bu karşılaşmayı red-

rt llıernesını, cUnkU belki de bazı aske 

1'0clnenraatıcr de elde cdebllece!;'ini, 
aıı.ıa 

!arın BöyJedller. Kocam bütün arzu-
lerı a ra~men, Fransadnki mlihim it;· 

yaptırılacak bina 9 • 3 - 938 Çarşamba saat 15 de kap1tJr zarf ususllyle 
ihale edilecektir. Bu yapıya ait keşlfnaml) ve şnrtnıı.mo vo teferrüatr 

her gOn Komisyonda görll!ebllfr. 

Elrnıltmesino girmek isteyenlerin 1501 lira 79 kuruşluk ilk teminat 

maklıuz voya Banka mektubunu muhtevi teklif mektuplarını en geı; ek. 
slltmo gUnil snnt on dörde kadar Komisyona Yermiş olmaları. (927) 

tıı b 
\>e k ırnkıırak 1svltreyo gidemedi ~ Le! ıı,.,... 1 Ş 
ti ll.rşrın .. m .. dn s lU tU 'f ::::::::::::ı::•m Udi 17' • ~ 0JJ pır U 61f'\lSeS 1::::m11:m:n: 

lı. v .. uya < ş .. ı aama· H 1 ~ ~ nıYetındcn de henüz rn.zgcıçmls •
1 

idrar yoHarı has~ahldarı mUtehassısı . 
ebııaı • 1 u ğl Y ld · k L =1 hu)'lilt ~ nır gUn postacı vJllamıza iki !i uc.vo u ı ız s neması. arş~sı eklergo Apt. Muı-tyene i 

lar arc cctırdl, bu zar!ların kenar H 4 ten sonra Cmnarlesı fnkırlere parnslZ Tel. 43924 1: 
l h"ı .............. __. ••• - ...................................... --._ ... ·- ... = .. ~::ı::--·.... •• l:ı:nu ... nıum1anmıştı. tclnde kocnmın ........................ -........................................................ • ........ ::::::::-.:::.::=:: 

bıu,, mı Harp yılları tclndo Alman za
""iyı l buıu e >lrllı.tc cektirdiği fkl rcsire 
nuYord 

~ u. 
ocnnı 

torebı miyoptu, rq.toğrafları fyicf" 

tatla lı:nc-k iclıı resimlerin üzerine 

lete b et;ıııYordu. lkl üç gUn bu resim-
cş o 

~ite ı.. ' n kere haktı, DilyUk Ilnrl.ıe 
sl\ı h 

ll, atıraıarıııı hasrP1le andı. 
esır.n 1 tın11 erın cldA gezdlf.i bugtinler i· 
e hlrd 

!lok e>nhtrc hnstnlnnrn ko<'nmı 
torıarıı. 

l~llı('tl ' gösterdik. zet.lrlt3nıne a-
' eri b <ıa,ı Cd! Uldular. Fakat bir türlü te-
lar111 knı"cl<>n hasta oldu. Doktor
fot o ıanın <>har 11 • kocamın, Almanyadnn 
lörı11 kartonların~ yapış•ırar:ı.li lu erdtkı ~ • 

ltaııa erı mikroplarla HldUrtlldU • 
l.lay ntıne '·armışlardı. 

b an Lnd 
~l·a11 1 ll, sazetP.cllere verdi~ı 

l'a :ı.uıı 1 
"la clur 1

· bu iıldiası ilzcrindP ıs. 
ıtınktadır. 

~at~~ıhğın 
Gu,.e,o ür cü yılı 

llq,ı crı:; nı ı, ı 9 atlına makinesini ,.a. 
tı:ıu 4 0 c!a ~o • 

ll"taeb 0 O Yıl olacaktır. Bu 
<tQ eue ku 

btıy01, b; tenlıerg adına, Ltlpziğ 
llatu11 b r ser~f kurula<':ıktır. 

•ııunırn eşertycun kUltürti ı in ok 
ler snyıJn ~ ç 

lrıı .\) 11 hu Yildi\nUmü ihtifal-
tıa tnnn 21rı b '· ııroıınsanda ve maarı r 
llıışt o,tor Cöb 

ır. els hlrnaycslne al· 
Sel'tt 

tıı,c Llypzıg 
lllttr. de Yeni Ratlıansda a-

vamh surette tdolaşacağım. Bu sıkı nezaret a1tında her kim 

ne yapıyorsa, muhakkak ele geçecek, her şey meydana çı

kaca~tır. Yahut kimse bir ıey yapanuy~;ak, prova tam 

bir mükemmeliyetle cereyan edecektir. 
- Fakat bu bir şey ifade etmez ki .. Yann yapmaz: -

lar da, bütün suikastlerini asıl tem:til gününe saklarlar. 
- Hayır, hayır. Hiç bir şey olmıyacak. 
Fakat bu sözleri söyliyen Coni'nin içinde bir korku 

hissi dolaşıyordu. "Hiç bir §ey olmıyacak !,, dedikten son
ra le.endi kendine istemeksizin 1u kelimeleri mmldandı: 

- " YALNIZ CiNA YET OLACAK 1 ,. 

Ertesi gece Coni ve Les Hanson büyük prova için ha
::ırlanmış bulunuyorlardı. 

Seyirci yerlerinde yirmi beş kişi kadar hususi davetli 
görU:üyordu. Bunların hepsi de Terans Març'ın arkadaş
lar:y<li. Bundan sonra y<•pılacak iki !diğer büyük provaya, 
clah:ı çok davetli çağırılacaktı. Bu gece için Marçı tiyatro
ncn bir k0şesindc zarif bir büfe de hazırlatmı~tı. Coni, bütün 
kapılara birer adam koydurmuştu. Cani, tiyı:rtroda ecre· 
yan eden garip hadiselere, dı;ardan birisinin sebebiyet 
vermesi ihtimalini de düşünerek, o akşam için içeriye ya-

ban:x kimsenin girmemesi için sı~ tertibat alıyordu. Sah· 
ne kapısında bulunan ihtiyar bekçi Konor da ayni ı;urctte 

talimat almıştı. Aktörler ve oyunla alakcr:lar diğer kimse
lerden başka kimse bu kapıdan içeriye giremiyecekti. H~ıt-

ta o kadar ki, birisi, elinde, Terans Març tarafından yazıl
mış bir mektupla dahi gelse, yine giremiyecekti. Çiinkü Co
ni, Tcrana Març kendisine mahsus damgalı mektup kağıt
lrı:mdan birkaç tane daha çalınınıı olması ihtimalini düşü· 
nü yordu. 

- 24-. 

1' K~ TRUN 21 ŞU B AT - 1931 

DevleL Demrryolları ve limanları . işlP~me . 
·. · · ~ Umiı'-;,, ~iddtesi" ·ilanları : · 

• •• • .ı :' • • ... 

Muhammen bedeli (24600) lira olan 700 ton döküm koku 24 - 2 • 938 
perşembe gtlnü saat 15,30 da kapalı zarf usuın ilo Ankarada İdare bina· 
oında. satın alınacaktır. 

Bu lşe girmek isteyenlerin 1837, &O liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa milteahhitlik vcslknsr ve toklfflerfnl 
ayni giln saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri ıa.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anknrada Malzeme Dairesinden, Haydar .. 
pnşnda Tesellüm Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (771) 

---- HAZIMSIZLIK 
Hayahn zevkinden inıanı malınım eder 

PERTEV Karbonat komprimeleri 

1. 
Çok temiz bi • Knrbonattan ve toz karbonat almaktaki müıkülat 

göz önünde tutularak yapılmııtır. 

H HER ECZANEDE SATILIR. ---ı·---ıJ 

T·irl< Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
5 . nci keşide 11 Mart 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.:.ıoo, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle .{20.000 ve 10.000)~ 

liralık iki adet mükfüat vardır. 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

-. 
Bütün gün arasız açıkhr 

Cani neşeyle: 
- Artık iŞimizin en müşkül taraflannr oaşardık. Bü

tün artistler tam kıy~ı:ctlerini giymek suretiyle son üç 
provamızı da y'lptıktan sonra, temsile başlıyacağız ı 

Març. Coni'nin yüzüne baktı; dudaklarında müstehzi 
ve acı bir gülümsey~ş seziliyordu. 

- Ben aktörlerimin önilnde bddbin görünmek itiyu
dında değilim. Fakat siz yabancı değilsiniz. ''Karnaval,, 
revüsü muvaffak olmazsa, ikiniz de bir şey kaybetmiye· 
ceksiniz. Onun için size açıkça söyliyeyim: Bu revü, 
aslfi oynanmıyacakt 

An birdenbire sordu: 
- Oynanmıyacak mı? 

M;.rç, bir taraftan lda önündeki yemeği yiyerek: 
- Kim olduğunu bilmiyorum, fakat birisi, gayet us· 

talıkla bazı manialar hazırladı ve buri:l:ı muvaffak oldu. 
Kumpanyamızdaki herkes, bir sihirbaz gibi asabiyet için· 
de ... Her an bir felaket olacağını 6anıyor. Sözlerime dik -
kat et 1 Muhakkak surette bir şey olac~d Bunun, yannki 
büyü~ provamızda vukua gelmesinden korkarım. Böylece 
bütün emeklerimiz heba olup gidecek ... Kobrovski, Mens· 
fild, Mirahcl veya Trent ! ... Bunlardan birisi bizi terkede
cek, ve "Karnaval,, revUsü cavlağı çekecek 

An cevap verdi: 

- Her halde Mirahel bir şey yapmıyacaktır. O aile
uin bütün hırsı, Kobrovski'de toplanıyor; Kobrovs"ki -
den korkmalıdır ... Acaba, Coni bütün bu esrarengiz hadi
seleri halle yardım edecek bir iz bulabildi mi? Araştırma
ları ne netice verdi? 

Corli, elindeki 5İgarayı derinden derine bir çekerek: 
- Bizim ba§ımızı deride sokan, muhakkak surette 

aramızdadır. Ona Jüphe yok. Bu adam, öyle bir adam ki 
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• ·:t • . ~. ,. '-.:... • .... ! • - ~ - ... , ~ • ·- • • ~~ • ' •• •• • 

4adet1000 liralık-4000 lrai 
8 " 500 " -4000 " 

16 " 250 " -4000 " 
76 " 100 ,, -7600 " 
80 " 50 ,, -4000 ,, 

200 ,, 25 ,, -5000 " 

384 ,, 28600 " 

i
l Kuralar: 1 Marı, ı Haz4ran, t EylOI, t 

Birinci kl::ıun tarihlerinde 
çekllecektlr 

En Az 50 Lira Mevduatı 
Bulunan Hesaplar Kura

lara Dahil Edilecektir 

Jandarma Genel Komutan ığı Ankara 
Satıoalma Kom syonundan: 

l - Bir tanesine dokuz lira kıy met biçilen yedi yüzden sekiz yUı.e k&· 
dar battaniye kapalı zarf usuliyle 23 • 2 - 938 çar§amba gilnU sa.at 10 da satın 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi 1>3ra.su: komieyon dan &lmabi1ecek olan bu eksiltmeye gir· 
mek istiyenlerin 540 liralık bir teminat makbuz ve banka mektubu ve şart.na· 
ın~e yazılı belgeli teklif mektuplan bel li gün eaat dokuzdan evvel komisyona 
~ermiş olmaları. (326) (713) 

erlfesi birer birer çıldırtmak için ne yapmak lanm ıelcli-

-;ini biliyor. 

Març dişlerini dıcırdattı: 

- Benden intikıım almak istiyorlar. 

Bunun cevabını An verdi: 

- Hiç .zannetmem; niçin intikam almak istesinler. 

iyatro:ia, sizi sevmiyen ~mse yok ki ... Herkes, bu işleri 

obrovski'ye kızan birinin yaptığı kanaatinde... Nota • 

.ann yakılması, i~aret değneğinin kırılması, Mirabel'e 

anlı~ §eyler söylettirmek suretile rolünde hata yaptırıp 

!Jyundan çıkartmak için te~ebblisler; daha ziyade Kob-

ovski'yi çrldırtmağa yany<J:ak ~eylerdir. 

- Elektrilderin ısöndilrlilmesile, çelik kolun durması 

;amı gelen yerden silinip daha a~ağıda, tehlikeli bir yere 

fionulan tebe§ir i~retini unutuyorsun 

- Evet, bunları Mensfild'in yapmıı olması hatıra &e

lebilir •• Amma diyeceksiniz ki, O ağır çelik kolu, kendi 

b.,ğaı:ınn kadar birdenbire indirip hayatını tehlikeye koy

maltta manl nedir? öyle amma Mensfild, kendi üzerinden 

>ıüpheyi atmak için, bu ıekilde hareket etmi§ görünebilir. 

- DU§linÜ§ün fena değil. .. Fakat, Mensfild'in, Kob

vvski'dcn alaaığl nedir ki, bu ıekilde hareket ediyor. 

Terans Març bundan sonra yeniden yeise kapılarak 

~yle söylendi: 

- Eğer revU oynanamav.ıa, bu aktörlerden hiç biri 

bir ıey ~ybeüecek değil Onların ;öhretlcri yine eskisi gi• 
bi kalac~ Fakat benim §Öhrctimin, İsviçre peyniri gibi 

delik deşik olacağından kor.Juzyorum .... Ccni 1 Trent'c be-

Ankara Jandarma Genel Komutanlığı 
Satınalma l\omisyonondan: 

1 - Kilometres!ne Yetmiş beş Ura kıymet blcflen (206) kilometre&· 
ğır sahra kablosu kapalı zarftan pazarlığa tahvllen 22 • 2 • 1938 Salı gU

nO saat on beşte sa.tın nlınacaktır. 
2 - Buna alt şartname parasız olnrnk komisyondan alına.bllfr. Pazar· 

lığa girmek isteyenlerin (1081) lira (50) kuruşluk tık teminat vezne mak· 
buzu veya banka. mektubu ve şartnamede yazılı belgelerle birlikte belli 
gUn ve saatte komisyona başvurmalan. (294) (666) 

lı1ın g8nderdimiği söyledi\lerl mektup hakkında bir §ey 

öğrenebildin mi? 

- Maalesef o nokta pek kan~ık. Mektubu cctiren 

postacı değilmiı .. Otelci de, kim olduğuna pek dikkat eıdc

mcmr§. Yalnız, sivil elbiseli, geniı fllpkah biri olduğunu 

söylüyor. Gözlerinde siyah gözlük vznruı. Bugün oteki

yi tiyatroya getirdim. Bahsettiği kimseye benzer biri olup 

olmaclığmı sordum. Kimseyi benzetemedi. 

- Belki de kumpanyamu:da olan birisi ldeği}.dir. Bel· 

ki de perdeci, dekorcu, hamal vesaire olabilir. 

- :tm~ı yok. 

- Nereden biliyonıun? 

- Senin elinle yazını§ olduğunu söyledikleri mektup 

hakkında bir ıey diyemem. Çünkü Trent o mektubu atmıJ. 

P'<ıkat Trent'in rolünde yapılan deği;ikliği gösteren kAğıt:. 

ıcnin o:ianda, senin ya%! kaleminle ya%tlmı;tır. 

Març'rn gözleri parlamağa baıladı: 

- Sakın Kobrovski benim odama girmiı olmasın. Zi

ra dün gece onu tiyatroda yalnız bıra'k;tıktıl Acaba bunla· 

n o mu yapıyor? 

Coni gigarasrnı kuvvetle bir daha çektikten ıonra, du

manlarmı ağır ağır savurdu. Ve: 

38 
Matbuat 
Alnıanağı 

ÇIK1 il 
K.. ·· h • • .. l eseridir• utup anenJzın en guze 

1937 yılının tarihi, en methur ~
barrirlerin makaleleri - Gündelil4 

ua1aı-ct-
haftalık, aylık gazete ve meCD1 • 

isimlerini gördüğünüz bütün mu~ 
ferin resimleri, iıtatiıtikler, - faY 

bilgiler. 

Fiyatı SO Kuru~~ -
Billiln kitapçılarda arayuıtırl 
Toptan 1&h1 yeri: htanbul BA51 

KURU.\iU -Twim. 

- Birinci sınıf OperaUSr ~ 
tJr. CAFER TA VYA 
Umumf ccrnıh! Ye sinir, dimağ estetik 

cerrahisi mütehassısı 

Parb Tıb Fnküllest S. asistanı, erke~~ 
kadın amcliyallnn, dimağ estet 
"yQz, meme, karın buruşukluğU ~ 
genelik ameliyatı". (Nas:ıiye n do~ 

mQlebaS3ııu.) 

~ruayenP. sabahlan M n c c !I D 1 ~ 
8 den 10 • kadar ~ U 
0Rleden sonrn Ocretlfdlr. Tel. 44086 
Beyof{lu, Pnrmnkknpı, Rumeli ht1n· 

KURUN 
ıı(İ GVNDELIK SiY ASI GAZE'1'B 
'I Qa.uıtcm1%e ı;On~rllen yazılar. ~ 

ye girmek için t.ııe. zartmaı ~ (1,-

ute) lıteUmeal yuılmalıda. 

Karşılılı IBUyen okurlar, mektUPıard' 
ıo kuruşluk pul koyınUJdırlar, 

SamJmıya.a y8%llan ger1 gOnd'?rmeıı'° 
ıuy.ııet.ııız yallanm.ıe mektupıarm I~ 
ı'°nuıao paraıa.-m kaybolmıuımdaıı. ~ 
Olarak .c:1lcan yazıtard:uı dol ~ ~ 
ıtııc. oauıae eoru eorgu abnaz. 

Gllnfl geçmf§ stıyılar 10 ~ 

Gu.etemlzde ~ )'llılula ~ 
bu laakkJ aaıt löendlıd tçlodlr. 

UZEiR GARit-1 
SABm: DEVLEn' DEMlRYO~ 

DIŞTABIBI 
Dit muayenehanesinde aabahr.t' 

öğleye 2 den 8 e kadar kabul edd• 
11 

Beyoğlu İstikHll caddl!"si Tokat10'8 J; 

sırasında. Kapısı Mektep s01'11 

1 Hamdi Bey han birinci knt. 
Tel: 21721 'f" 

1 

Doktor 
Hafız Ce al 

1.f>KMAN BEıtlM 

Dahüiye Mütehaı.uı ,ıP' 

Pa.zarcıaıı tıqka g1lnlerde ogıedetl osP' 
1&&t <2,& tan e ya> ltadaı lst&Dbuıııa ,p.~ 
JOIWlda (10.) OWD&ralJ bu.swd ..,.tılJ! "' 
baııtıı.l&rmJ kabul eder. Salı, cuınarte'I ,,,..1' 
lert eabah '"9,&-12"' aaatıer1 bakild tW' oJu'' 
mabSIJ8tW'. Muayenehane n ., "1 
t239ıt Kıotık teıeton: 210f..&. 

Göz hekimi 

Dr.Muıat RamiAgdl 
aııın"°e 

MuayenehaneslnJ Takstm-1' oın' 
Tarlaba.§1 Cad. VRFA Apt. 

nakletmlgtlr. Tel: 4.1558 edefl 
P h 

... Oğl 
azardan maada ergun • c)e.1 

aonre saat ikiden altJY8 kıt 

-------------~ 
---------··.-.. -=~ ı.:::::: ::g ... =····--·--·····-···· 

1 Meccani muay~~e~ 
- Senin tahminin de benimki kadar, dedi. Fakat ü

midi kesme. Şimdi yapacağımız büyük provalar fevkal!dc 

olacak. Lcs Han!lon bu gece tiyatroda yatacak. Yarın, bü

tün gün gözcülük edecek. Bu itte kendi.sine yardım ede

cek olan iki de muavin seçtik Kumpanya gcldifi sıralarda 

An sahne _geriııindc ol;:cak Ben tipatronun her yanmda d~ 

fleroembe gtınıert ... , :.ı deD cJS 'ffi i Ortaköy Taşbasam:ık Paıang~Uf9"1 
! r: oumandı Doktor MUmtaıed r 

1 

d fllkirleri pıı.nı.srz mu:ı~~:._~ 
l::::::::ae:-mmmx::-=:- =---

1 • se'·~ 
: N~riyat mUdilrU Refık A. 

- "' Sahibi: ASn.i US 

1..- %9 -


