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i11giltere İtalya ile gizli bir anlaşma yap.mış ! 
Lo·ndrada buhran 

devam ediyor 
1 üvey çocuklarını zehirle

Halk ş~dd~tle Eden'i istiyor, 
Başvekili istem·yor 

londra, 22 (A.A.) - "Daily He . 
f'ü!d., gazetesi yazıyor : 
. İngiliz Ticaret nezareti, İtalya ile 

tııli bit itilaf nkdetmiştir. Bu itilafna
l'llth· ttıucibincc İtalya, 1ngiltercdcn mü-
ıın b• . . 
~caktı'::__ _ 

Bir Tam adam 

HOVER 
'fleI:.skj .Aıncıikn CumlunTo!sl Hornr 
t lçlkalıJnrın dn\·ctl Uzerlne bu de· 
..,":'hı·upayn geJ<ll. BcJ1:ikndan sonra 
•ıl·· 

"" 1Jnzı momlclrntlerl do grr:cccJ:,'i 
~tıl 
1 nşıh,ror. Hm·cr ihtimal ki gc~ek-
:_n tiınumf Jfnrp içinıle kcndisim1en 

b~~l\lU!~lC'ıi hı nni J arclımln.rn muı.a
,1 "Ol rnk Belçlknlılnrdan aldığı bir 
~'tt't üzcrtnc gelmiştir, ihtimal ki 
bt ~, Rnzctclcrln tnhmln cttlkl<'rl ı;I· 
~ hn scyab:ıtın altında hngtln itin 
il lıl oJuırynn iynsi schcptcr do ur
~~nknt şimdi.re kııdnr )·apılan 
lıı_ beler gü~tcrmlştlr ki Amerika· 

~ Umumi Jlıırbln acı bntırasmı 
l\t ., - - • • n \ .& U lift .l:;'J \;;.I .1 ... 

ııı ~:\rışma.utnK içln cllerlnclcn gcJe
~c hpn"ııklnı'Clır. Hüldsa Hover•ın 
Ql'J"ahf\tt ne hcynoJmllct meseleler 
tıı '"'1ncla. bir nlAka bnlnnup bntun
()~~1t:lnı arn, trrmnk fnydah bir fş 
)'-~ l<Hr, nummla beraber HOl'Cr hn
t.lrn,~ l1lç yoı-tnn kendi kendini yctf,. 
"tl ş, Yllzclo yUz bir Amerikalı Tnm 
.,,_a.lll tipi olclni;'ll fçfn bu nokta tızc-
"l!]cı h· lf !l-ıtz durnblllrlz. 

6a.h o,·cı· Amerlknrla fown hlikümctl 

'ltt .~•nele <lo"hırnş hlr dcmlr<'lnln os· 
tlt)c c.ı. llolhız dokuz yn~mrln bir ~o-
3.0 A fk~n ;\'etim knl<lı. Ş4'hrin helc<U-

uaı . 
Uteı- ı-est kendJ.:lnc y:ırrlrm olınıık 
tfnf\ c cıhemmlyctslz hlr n~·ak hizme· 
~~ l\l'!ı. Ji'nlrnt RO\·cr'Jn içinde a

t<ı~· 0lınnk n~kı l'nrdı. Okumak is· 
~~ 7'dıı. GlindDzlE>l'i mektebe gitnıc
le.rı lllkl\n bnlnn nclıl!;:ı için gece ders-

i'\(' <1 
tf\rc11:-~ <'\ nm rttl. nn tlcr-.lercle ı:ö~-
tinı l IstMnt nz znmnn içinde mnhl

n •lU· J· f ı <>tı ,.
1 

• ~n . ne çnrpmıştı. Onnn için 
• , fı }""' • 

~'<llıı-ıı • n<:ınn ı:clcliğl zaman hem· 
ttı~ lrı:." k"n ~llslnln llnh·er~lt<'yc gir

ll Ynrclr.11 rttller. 
11 Sll I \·ıı.ıı11 tl't c llon':o tnhsll için ilmi 

ılı ,. n bıılmnş otnyorıhı. l'alint nıncl· 
.,ııı·<'•t 

ttın•: 1 ; cı ~cçlnt'cC'ğl ;rnk idi. Yn~a-
~'llq ~ n b!r lrnznnç yoln hnlmnk Jd
rt't .... I.] l(Ol'Crln Z<'lcı\sı h11w1 dn kcoı-

••ıt- ·t .. 
t" l:\] c J?U~lük ç~kmcclf. t•nh·crst-

eb"l<' i l ıknt 1 nelen çoJtıı çrunnşu·lnrım 
n. tna • "':ı.kil' t -·ıalll le •. .,.., i{ f'rinl <llkmck \'P. rn-
:tntıt n 1" 1nl hıt~lrn hn~lrn ,·erl<'rtlc 
l ll"f\·0 .. 1 . . 
·~ıt'n 

1 
' nrrlı. ll 1WPr şrhlrdP hJr 

"trı, to 1111ttu: tnl<'hrl<'lin rnmn.,n-ln
~·,nıa:~n.np bn kıırlrnn ~·ıktt!mnk ,·c 
lf~ı~ h nl· l5inc \·nc;ytn olrln. lfö:rlc
l'lıııııı :\l'aftn hh-lncl triic;fü (fo kur-
'11.. otu... A 

" 11\l·r.llfl ,,'>ruıı. Hon,,rln tııh~11<1E"n 
hlln<1i rnn J?ellnrc. hUftin cmeıı mU
tı:ıl'tıh·l\. o~~nlc idi. Q!in<liiı:JC'rl Knlf. 
~ht ~l\lı nıl\r lll:trfon l,.rfnrf,. !\mele 

~llın .n"rnk ~f'cclcrl oknclu. 
f\lrı :vcı tn"h . 

"il, lnuıt u enılı 'llnlomn<nnı da 
:ta"''-CI n hiı- maflcn <llı'f'kförünUn 
"1' a bnsit hl ~ fetlcaıa r hb.met hııl<lu. Son-
urq" '.\" clcı lı41c1nrhnı ı:ı:iircn direk· 

(i}!l antnrl k 
ıı. Q n TYtnet11 hlr clemnn 

"'ıc ene hn 11 · ı\ 'tt < rokt.ör namma ola-
>t 1" l!ll'trnh· •1 •ıa...... n n mnılnn fQ!C;('hhUsfo-
lc ·~ etu · 
"~•ttt!1~-ı : fiol'crln bn işlerde 

%hrct o kn<lnr gcnişlcıli 

ASIM US 

Bu kredi, bir ikraz olmayıp ihracat 
kredileri grantisi dairesinin yapacağı 

(SRonıı Sa. 10 SU. 5 ) 

Avam hamaıa1unda -- . 

güı ültüıü bir celse 

Loyd Corc 
Başvekile müt
hiş hücum etti 

' Edeni müd.afcıcı eden B. Loyd CMc 
(Yazısı 4 üncU sayfada) 

f 
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1 Vekiller heyeti ii 

il 

toplandı li 
Ankara, 22 (Telefonla) - Baş- il 

vekil B. Celal Bayar ile Hariciye ve il 
1. Maliye Vekillerimiz bu sabah ~ Jı 
İi tanbulda.n Ankaraya gelmişler ve İi 
U istasyonda Meclis reisi B. Aptülha- d 
J! lik Renda, mebuslar ve kalabalık ı: 
iE bir halk tarafından karşılanmışlar- :! 
ı• •: .: dır. l: 
1: . ii 
H Bugün saat 15.30 da Vekıller He- :: •• n 
H yeti toplanmış ve toplantı ge<; vak- :: 
İi te kadar devam etmiştir. il! ·; . ! .. --.. - ....................................... _ .......... ! ........ _._ ........................ -.................... :: 

Hariciye 
Vekilimiz 
Mısıra 19 Mart

da g~diyor 
Ankara, 22 (Hususi ?Juhabitimiz

denTelefonla) '- Öğrendiğime göre, 
Hariciye Vekilimiz Doktor Arasın Mı
sır seyahatinin tarihi takaITlir et -
miştir. 

Haıiciye Vekilimiz martın 19 uncu 
günü l~nhircye hareket edecckt~r. Bu 
ziyaret dost ve müttefik iki memleket 
arasında yeni b:ızı yakınlık müzake
relerinin başlangıcını teşkil edecek -
tir. 

Majeste Kral Faruk'un memleketi -
mizi ziyaretine gelince, bu sevinçli 
raberlıı de tahakkuk etmekte olduğu 
alakadar mahfellerce de tcyid olunu
yor. 

Astı misafirimiz mayıs ortalarır.a 

doğru Tilrkiyeyi şereflendirecc!c ve 
Cuınhurrcisimiz Atatürk'Un misafiri 
olarak Yaloyada ;btr milddet ikamete· 
deeektir. 

yen bir katil yakalandı 
Çocukların kanını emip, yüzlerini 

ateşe tutup yakılJormuş ... 
üç yaşındaki Necati sa
baha karşı can verdi dört 
yaşındaki Cevat da ya. a 

bere içinde gatıgor 
katil dün akşam birinci 
sulh ceza mahkeme

since tevkif edildi 
Evvelki eece Kuımpapda Kulakıızda Deredibi ıoka· 

ğınd.a E.(l numaralı evde bir facia olmuıtur: 
Y .au.nc.ı Salih ismin.de bir eırarkeı üvey ~oc:Uklarını 

dövı.ıüı, afyon yuttumıut, zehirlenen çocuklardan biri öl
m~v. dijeri tedu-i altına alınnufln'. 

Selih on bet sün evvel çocukların anneıi MeryemJe 
t:ı.nıımı•, Meryemi ve ana11 ile iki socutu kendi evine ıö
-tumıu tur. 

V&k'a evvelki ıece ohnuı. Salih bçnİıf. din ...,_h 
yakalanmııbr. Vak'ayı Meryemin anuı Ayte muharriri • 
mi1e fÖy)e anlatmıwr: 

(Sonu: Sa. 6 Sü !) 

Ankara Balkan 
Antanh konseyi 

Dost memleket Hariciye nazır
ları yarın şehrimize geliyorlar 

Oün Romanyalı gazeteciler geldi 

Dllıı şehrimize gelen I'.,()1Mttya ga.zcfccilcrl 

Ankarada toplanacak olan Balkan i lunan ve Yugoslavya Başvekil ve ha
Antantı Konseyine iştirak edecek mtit- ı rlciye nazın Dr. Stoyadinoviç ile gö
tefik devlet milrnessilleri yann şehri- rilşen Romanya hariciye müsteşarı, 
mize gelecek ve Ankaraya giderekler- bugün memleketimize doğru Yugos -
dir. lav Ba.§vekili ile yola çıkacaktır. 

Diln "Romanya,, vapuriyle ~i- Ayni tarihte yola çıkacak olan Yu-
mize bazı Romen gazetecileri gelmw - nanista.n Başvekil ve hariciye nazırı 
tir. Bu meslektaşlar, Balkan Konse- General Metaksas ile hudutta mfilfi. 
yini takip edeceklerdir ve Balkan kl olacaklar ve merasimle karşılan -
Konseyinde Romanyayı temsil edecek dıktan sonra bir hususi tren kendile
olan Romanya hariciye müsteşarı B. rini şehrimize getirecektir. 
Petresko Komnen'dcn evvel gelini§ Dün P.:>manya vapuriyle şehrimize 
bulunmaktadırlar. gelen Romen matbuat eı::kanı §unlar-

Roma.nya hariciye nıızm B. Tatares- dır : 
ku bu sıralarda memleketin dahilin- Ankara elçlliği matbuat atn.~esi B. 
de pek meşgul olduğu cihetle, kendisi Dra{;ll, harlciye nezareti matbuat U· 

gelemediğinden, mUsteşa.n gönder • m"m mUdUrU B. Anastasyu, gazeteci 
mektedir. 

!Mercanda 
DUo akşam işlenen 

Cinayet 
Kavga ederken aıaga 

gireni öldürdü! 

Katil yakalandı 
llUn nkğam saat 18,5 ta Mercan 

yokuşunda bir kişinin öldürülmesiy
le neticelenen bir cinayet işlendi . 
IUdise etrafında geç vakit yaptı&ı

mız tahkikatı ııynen yazıyoruz: 

Sabıkalı Ye serseri takımından A
rlf, Rıfkı adıncla bir arkadaşı ile 
kavga ediyor. Ağız kavgası bir müd
det sonra. yumruk kavgası şeklini a
lırken, Arlfle Rıfkının arkadaşı .ge
ne sabıkalılardan Hasan, iki kaYga
cının arasına girip ayırmak istcyor 
ve hayli güçlükle kavgacıları ayır· 

mağa mu,·affak oluyor. Bu esnada 
Arif, Hasana hiddetleniyor: 

- AlAkan olmadrğı bir işe niçin 
burnunu sokup karışıyorsun! Yoksa 
son de mi beta. arıyorsun? •. diye mu
kabele ediyor. 

Arif, bu sözlerle de hiddetini ye. 
neınlyor: 

- Ben sana ne mal olduğumu gös
teririm, diye mukabele ederek dışa
rı çıkıyor. 

Arif, dövmek istediği Rıfkıyı kur
tarmak Yeya herhançl bir hA.dlseye 
meydan vermemek Jçln kavgaya mU
daha1e eden Hnsanı öldUrmcğe ka
rar vererek soka~a çıktıktan sonra 
bir mllddet bekleyor. Hasan Mercan 
yokuşunda Dörtyol ağzına geldlğf 

'\·akıt Arif kalabalığa karışıyor 'Ve 
bir aralık suratla tnbnncnsrnı çeke
rek atoş ediyor. Ateş ettikten sonra 
koşarak uzaklaşıyor. 
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Şinasiye bir mezar 
yapa hm 

Şehir 
nıeclisinde 
Bazı telıllfler encU-

lmenlere havale edildi 
Şehir Meclisi dUn saat on dört bu

çukta ikinci reis vekili Bay Necip 
Serdengeçtinin ba.skanlığında toplan -
mıştır. 

Her nevi taze ve kuru derilerle ham 
Yazan: Hakkı Süha Gezgin şeylerin depo edildikleri mahaııerin 

Genrlerle konu~uyorduk. s0··.,. arasın- T f"k · sıhhi Bartları havi talimatnamenin tet-:ı ~ .. ev ı ,, ın meşhur makalesi de yazıl -
da bir aralık "Şı· · • ıcı d kikine dair teklü sıhhıye encümenine, , nası,, nın e a ı geç- masaydı, nereye gömüldüğünü de öğ-
ti. Hepsinin ona dair birer düşüncesi renmiyecektik. arazi vergileri taksit müddetleri hak-
vardı. Söylediler: "Şair Şinasi, mil _ Öğrenmiyecektik dedim. Bu sözü , kındaki teklif millkiye encilmenine, 
ceddid Şinas· t · ş· · ı· ' belediye vergi ve resimlerini vennı· _ 

ı, gaze ecı ınası, ıyatro- yazınca, yüzümde acı bir şanıar yan - yenler hakkında tahsili emval kanunu-
cu, münelı;kit, halkiyatçı, nasihat - ması duyar gibi oldum. İçimde zehir 
çı Şinasi, birbir zihinlerin su··zge _ ·b· b. nun tatbikina dair olan muhaEebe tek-

gı ı ır ses: 
cinden geririldı". içlerinden kimı· en rok · lifleri kavnnin encümenine biikedeki 

:s :s - Oğrcndilıi te sanki ne oldu? Eski- ' · 
Şinasinin tereli ı · ·· t •· :ı d bazı mUnakaleler bUtce encUmenine me erı us un e uruyor, ler ona cenaze alayı yapmamışlardı, biz 
kimi makalelerindekı· yeni ruh ve hava- d havale edilmiştir. İntihap cetvelleri e mezarsız bıraktık, k:min kime ve ne 
Yi öne süriiyordu. klnvuz kartonlarının sureti tanzimine 

derneğe hakkı var? 
Dik.kat ettim, hiç kimse, bu biiyu··k ve muhafazasına dair olan talimatna-Diye homurdandı. 

adamın ı"nsanlık tar~·.rına yanaşmadı. D ğ ş· · . menin uygun görlildtiğüne dair mtilki-
~ o ru... ınasıyı mezarsız bıraktı -

:tık. bi · d. d ye encümeni mazbatası kabul olun -ın raz garıpse ımse e sonra ken- ğımız gerçel\tir. Fakat bu kötü biı kast muştur. 
dimi toplıvarak hoş gördüm. Çünkü bu, işi değil, bir gaflet neticesidir. Çünkü 
ancak geniş bir anltıyışla elde edilen f bugünkü irıkılipçı Türkiye, cıl karan- Bundan sonra yeni belediye zabı-
bir terkipti ve bByle bir şeyi yeni ye • lık çağlarclcs, yeniliğin bayrağrf'lı :·..şı _ tası talimatnamesinin yangın ve u -
ti~melerden bekliyemez:dim. yanlan, hiç şüphesiz saygiyle anar. mumi mecralara ait olan kısımları o-

"insan Şinasi", edebiyat tarihlerimiz- Ebuzziya, Efendinin_ Şinasiye sade- kunmuştur. 
tle bile gereği gibi incelenmit ve it - ce Efendi derlerdi _ Alman sefaret _ Meclis cuma günU toplanacaktır. 
lenmiş bir dava değildir. hanesi karşısında gömüldüğünü bütün 

Bu çetin tetkik işinde, gençlere o trusilatilc anlatıyor. Mezarlık kaldın-
kitaplann yol göstermesi Hizımgelir- Jırkcn, Şinasinin oraya gömülü olduğu 
di. Doğrusunu isterseniz, Şinasi'nin nasılsa hatırlanmadı, Zaten bu vazife-
mcmleketçe de bütün hududiyle anla - yi görecek bir taşa da rastlanmamıştı. 
şıldığmı zannetmiyorum. Eğer kafa - Mısırlı Mustafa Ftızıl Paşa, (teçhiz ve 
larda böyle bir anlayışın aynlığ1 olsay- tekfini için ... ) yüz altın lira gönderdi-
dı, o zavallı büyülı; adam, bugUnkü ök- ği halde, mezannr yaptırmamıştır. 
süzlüğüne düşmerdi. Bugün, onun yattığı topraklar üs • 

Ben, yurdumuzda her değerin, ken- tünde k,übik apartımanlar yükseliyor. 
dine göre bir yeri olmasını istiyenler • Halbuki Şinasi, bu mezar işine ehem 
d'!nim. Şöhret, bir taht gibi darrı:ık de- miyct veren bir tdamdı. Paristen has-
ğildir. Erenler, onun ufuklar hadar ge- ta anasına yazdığı ve hata sade nesre 
niş olduğunu görürler. Olgun insan • örnek tuttuğumuz meşhur mektubun-
lardan kıskançlığı kaldıran lcla, işte bu da aşağı yuk~ şunlar vardır: 
seziştir. , "Niçin bana bunları daha önce bildir 

Fakot çok kere gönlümUzUn kanal • mcdin. Koşar gelirdim. öyle anlarım, 
lan, daha onun eteklerine varmadan ki sen, canınla uğraşır bir hale gelmiş--
kırılır, dünyayı, diş gıcırtısı, iftira ve sin. İnşallah iyileşirsin de görüşürüz. 
yalanla dolduran kilçlikli.ikler, hep bu !f~•" 1 b Jia1r.lun ha"l&l •• .:uH: 

kısırlıktan doğ<!u. yetlerinl bildir. Ben de sana gönfüm • 
Şinasinin, "Hacı 1brahim Efendi,, Jer de sakladığım bir şeyi söyleyim. O -

çağındcıı hoş görülmemesi yadırgan • raya gelince, bab2'mın kemiklerini de 
ma~. Tilrk topraklarına saray ve salta- getirterek hepimiz için, bir türbe yap-
nat hakim olduğu günlerde Cümhuri - tırmalı; istiyorum .•. ,, 
yetten bahseden bir adama elbette el Sözler, belki hafızamdan silinmiştir. 
uzatan bulunmazdı. Cihangirin bjr kö- Fakat mana, yazdığım gibidir ve bu 
tesinde ölen Şinooiye, bir cenaze ala - bir kaç elimle de, Şinasinin düşünccle-
ymr bile çok gördüler. Sessiz &adasız rini anlatmağa yeter, 
gömüldil, Eğer rahmetli "Ebuıziya Mezı:ırı, ölünün bir hakkı !diye tanı-

yan adam, ne yazık ki bugün b8yle bir 

Ankaıaya gidecek 
acenteler 

İstanbul para borsasının Ankaraya 
nakli etrafında icap eden tetkikleri 
yapmak il.zere ayrılmış olan heyetler 
tetkiklerini bitirmişlerdir. Bütün tet
kikler birer rapor halinde hazırlan ~ 
dığından birkaç gün sonra maliye ve
kfiletine gönderilecektir. 

Diğer tarnf tnn öğrenildiğine göre, 
bumdan Anka.raya gidecek bütiin a -
ccntelerin isimleri de bir liste halin
de hazırlanmıştır. Bu listeye göre, bU
tiln borsa acenteleri Ankaraya git -
mektedir. İstanbul borsasında muame
leler 31 marta kadar devam edecc>k -
tir. İstanhul hnrıııunmtı hiHiln mildi11" 
ve memurları tamo.mıyle Ankaraya 
gifmektedir. KadrOda herhangi bir tP.
beddUI de mevzuuba.hs değildir. Yal -
mz son defa İstanbul komiserliğinden 
alınarak müstakilen Maliye Vekaleti
ne bağlan.an 1stanbul borsa murakabe 
heyeti burada kalacaklardır. Bu he -
yet mUrakabc heyeti müdürü Salih, 
muavini Vedat ve 30 kadar memur • 
dan mürekkeptir. 

i ......................... _ ... _ ....................... . haktan malınım çilrüyor. Halbuki o, 
eserlerile milletin ruhuna gömülmüş 

bir varlıktır. Böylelerinin taşında hal
kın yeisi canlanır. Milletinin emeği, 

yurttaşa sevgisinin izleri görülür. 

1 (;iin/Pı in TJPşindPn: . 
: 
: 
i 
: 
: 
ı : 

ideal dağcılık 
klübü 

Çamlıca civarında bir Dağcılık 
klii.bU var. Klüp azaları buraya Us-
1...-iidardan elli dalcikada, KadıklJy
den bir saatte gidiyorlarnı:ı~. Mcm- ! 
lcketimizin spor müte1ırusıslarırı

dan Selim Sım Taroon geçenlerde 
bir fırsat dilştiiğU için bıı klilbe uğ
ramış orada eslci talebeleri ile kar· 

~ şılaşmı17. Kendileri ilo güzel ve 
camlan h~sbihalde bulunmuş. 

Bu satırhn bir sitem olsun diye yaz
mıyorum. lıin kendisi, bir sitem konu
su olamıyacak kadar büylik ve yüksek
tir. 

Madem, ki bugün onun mezan Us -
Hinde apartımanlar kurulmuştur ve ar
tık orada Şinasiye bir yer ayırmak im
kanı kalmamıttır. Bari b:ıhçelerinden 
bir avuç topralı; alınsın ve o büyük 
Türk çocuğuna yapılacak mezann te
meline konulsun. Piyer Lotilere, Klod 
Farerlere hattl Türk düşmanı "LA 
Martin,. tere caddeler bağışlıyan İstan
bul belediyesinden bunu istemek, hiç 
de yersiz ve haksız bir dilek olmaz. 

Hakla Süha Gezgin 

- IJoy Ahmet :ti: mfslnfo1 Bayaıı 
Mediha tara/mdan geliyorum. Kendisi 
gelemedi, bcn:cri olduğum için•beni 
gfüıderdi. 

- Teşckkil.r ederim, ben de Bay 
Ahmedin benzeriyim .•• 

Sabri 1 oprağa ait hatıraJardan: 
................................................................ ---··········-······-· ..... ...----.......-
Türkiyenin ormanla· 
rını gösterir harita 
Doğrudan doğruya merhumun eserle

rJnden birisidir 
Evvelki gUn arrunızdan ayrılan 

:'\lanisn Saylava Sabri Toı>rak, Zh-aat 
VekiHetlntle bulunduj;,'U sırada mem
JcketlmlzJn orman mesclclerlnJ çok 
alll.ka ile tnkip etmiş idi. Bu sırada 
(llal.ıib bey dnrnsı) ruh ilo şöhret a
lan milyon değer kıymetinde bir 
mnnsup de,·let ormruııru adliye 
yolu llo kuı1nrdı. 

Sahrl Toprak orman mcselel<>rl ile 

'J'lltt" odl1 irse meşo ormanı Çlkıyor. ,., 
lcı·ln Oı1a Asya.dan AnadoJıır• ~ 
Rmncllye hicretleri eski yurtıar111 

0 
orman bftmesfndendir. BJr f'rıl115 .. 

1• ""'" mnhnrriri 0 1.>Unyada ikl mah u 
rt ıce{lı Airdl~I yerele orman olmaz, bi 

öt-0kl 1'ürk" demiş. Haıpdolsıın CU~ 
hnriyet hUknmcti bu davayı da cJcllrl 
nuş, Türkün adına sürülen bu ıc.l'e 
sllmlşttr. 

bl>ylc meşgul olurken devletin or Snhrl Toprak, Kıırakeçinfn rneııt" 
mnn .scn·etJnJ gfü;tcrfr bir harita hn- lckctfnılzclo ncsllnf kaldırmak ki" 

lunmn<lı~mı nnlnmıştı. Bunun üzeri- nnntlndo idi: "Unrakcçlntn rrıcııtlt" 
no memlekette ne kA<lnr orman ''ar- kete fnydnsı beş mUyon ura ısr ı~ 
ı-a hnnlnrın lılr lınrttnsını yapmak rnn yirmi milyondur. Karakeçtfl 11~ 
tcşchlıüsUno girişti. ViU\yctlcı·dckl seneclo koyuna ve lne~e çcrlf'fl'le ... . ... 
ormnn mUclUrlcrino umumi bir emir miimkUnclür. Ynlmz tfftfk keı;fırl t> 

l'Cr<li: Jır ki onu istisna etmelidir. JlUfltJll 

- MemurJycttnJzin hududu dnhl- fçfn hirknç vllLiyet hududu ııfl"IJJJJ" 
llnde ne gibi ormnnlnr varsa vfll\yct hclır." derdi. 
Uzeıino hJr hnrltmnnı yapıp VckUlc- ~ 

to gilnclcrtntz." dedi. (9 • • • ı '" 
Orrnnn mfülUrleıinden gelen bn ! r er 0•nC1 g Uf"' 

pnrçn pnrça hnrlt:ılnr Ankara<la zı. b d h 
rant Vekftlctinde toplandı. Hep in· U a a yakaıııı 
den hir tok hnrltn yapıldı. BC>yll'llk· 

lo hlltlin TUrldyenfn ormanlnnnı gös· r an d f 
terlr hlr hartta \'llcuda gelmlş olu· 
yorcln. 

Rn sırnd:ı sılc Slk Vcklllcto ak!lle
dcn orman dn\•nlnrmclnn hlrl Ztrnnt 
\'ekili sıfntiylc Snhri Toprnimı h11-
z11runn. gelmişti. Snhri Toprnk Sh·a~ 

\ill\;l·ett hn<ludu dnhlllndo bir omın~ 
nn. nit oldnltn nnlftşılnn bu davayı 

tetkik edebilmek için bir kere hnrltn 
Uzcrfndo yerini görmek lst<-111. Uznn 
emekler ile \'il<'ncfa getirilmiş olan 
Türklyenln ormanları hnrltasnu ~-

•;.A - ... ·--

lnn orman harita içinde lılr tUrlU btı· 
lmınrnndı. 

Ilnnun üzerine Yckil, Slvns vtlllyo· 
tine hususi bir mUfettlş ~önlferdl. 

Dnvnya esas olan orman hnkkrncln 
tetkikat ynpnrnk nctlcc~ini hfüllr· 
ınesini istedi. ı lüfcttişin ynptı(:ı tc~ 

kikatm neticesi c;ın ol<ln: Zirnnt Ve
kfllrtın clc ynpılnnş olan haritn lc:in
rlo ismi hnlnnnmnynn orman Sh'as 
,·llıirctl <lnhlllncle leli \'O hir ncnn· 
elan iihlir ucnnn nt ne sekiz f:nntte 
gidil<>mc~·ccck d('recc<lc geniş hir or· 
mnn 1111 ki, <'snsmclıı dc,·leto tdt ol
ılnjl"n h:ılılrı hn-ıuı;;i eller tnrafmılnn 
lşg:t 1 cı11lmlştit 

Snhri Toprnk bu hlldlscden sonra 
Türld~·ccle clf'vlcto ait ormnnlnrın 

mnhnfnznsı l~lne bir kat <lnha ehenı
mirct ,·crıll. Fnlrnt bu iş en a-:ıal!ı on 
scno nl'!mşmn~n hnP;h hlr büyük m~ 

sele olclnğ-1ıntlan Veklİl('tto kıılrtı

ı:_,.. kısa znmnn 7nrfında tabii f.stcclik· 
lerlnl yn•ınmnılı. 

Ffahrl 'l'oprnk <lcvlete alt ormnn tş
IC'rlndcn bnh-ıeclillrkon daima şfiylo 
derdi: 

- Bu I~ hem rnlnız r.aman mese-
1<'"1 ılo de~llıllr. Iln nğnrdn on f:cnc 
<:nlışmnkln hrrnher seldz, on mflyon 
llrn ıln hnrc·nmnk lfizımılrr. Çnm ıll

yc hfrlsino thnlo cc111cn ormnn tf'fklk 

Emniyet kaçakçılık şubesi nıettıuf' 
ları tarafındnn evvelki gün yine bit• 
takım eroinciler yakalanmıştır. .,. 

Kuınkapıda Sarnçishak mnl1aııesı 
de Cami sokağında 10 numara!: e''~' 
oturan eabıkah eroincilerden AyteniD 
evinde birtakım insanları toplayıp t' 
roin içirdiği haber .almmı~, ev arısıı~ 
basılarıık iki gram <>Min, ~ grnrrı 11 

yonta tanmmı~ eroin içicilerinden )!iÇ(' 
namı diğE>ri Dimitro yakalanmıştll'•fd 

'i'l\nKIKat cierınıeştırırmış, Ayttfl 
eroini LR!tlide Ordu cnddesinde,...p!t 

;; d;b;;ı~ı~t~~~ t~erde 10 ;;~ ;; 
yon ile 25 gram eroin bulunmuş, 

1 
C"' 

Muammer, kasap Sait isminde il< 
rolncl yakalanmıştır. " 

Zabıta memurlan tarafından tf8118 .. 

tnkaıede Murtnza.mn kahvesinde ~~~ı, 
rnma yanılmış, AH Osman, Kel ce sJ· 
Şevket, Mehmet, Hristo ismindeld 
tı eroinci yakalanmıştır:. 

Beşinci 'Kattan Düşüp ôldii !f 
Dün. Bcşiktaşta hizmet~ilik yan~ı .. 

apartmanın pencere?erini siten rJ ıc•t 
met.muvazenesini kavbec!erek }>eŞ 
yük~P-kten dii~müş. ölmüştür. ce~ 

Adliye doktoru Enver Karan .,er 
di rrıuayene etmiş, defnine ruhsat 
miştir. 

-0-

!f.o .,.11 
Arnavutluk konsa1oq1n ·~,ı 

b1r f E"~7ihi M": 
A rnavııtluk Baş1roııso1.osluğııtı 

1 
ts' 

Milstakbel Arnavutluk Krali<;<'~jlell 
rafından söylenmiş gibi neşre bıtd 

ı ve muhtelif beyanat muhayye atıl• 

maksadı mahsusla uyduru!nıuŞ nıl<O~ 
yette olduğundan Arnavutluk ~a·~ct • 
solosluğu resmen tekzibe saJu.bı 
tardır. 

-----0-

INGILIZ SEYY AIILARl 1J• 
la ~e 

Dün "Lititya,, isimli vapu~nıiştif· 

Çamlıcanın Dağcılık kliilJfl iki 
od~lı 7.-ilçük bir ta~ binadan, için
deki mobiltıcleri de birkaç kınk 
dökU1c is1c~ie 1,csaircden ibaret. 
Pal:at Selim Sım Tarcanın sualleri
ne verdikleri ccvapZar gösteriyor ki 

1 
azası kalbleri iman ile dolıt spor- ı 

cu gençlerdir. 

Çapraz Kelime Bal.laiıacası 
rimize 200 İngiliz seyyah~ 

KURUN 
Bununla beraber Selim Sım üs-

i tadımız gençlerin idealleri ilt: klil
biin maddi vazhıeti am.omulaki teza
dı görerek çok ilziilmüş olacaT' l~i o 
günün geceshule hep bu ismi sa· • 
yıklamp durmıış: i 

- ideal dağcılık T:lübü! ... ideal • 
dağcılık lclübli.! ..•• 

Tabii olarak gönül isteyor ki ide
al daficılık klübil her sureUe kapısı· 
nın üzerindeki irlm ile bir a1ıarda 
o1sun ve eğer bıı mflmkün değil.<ıe 
bari (ideal Dağcılık klübil) ismi 
(Dağcı idea?ciler l:lilbü) adına çev
rilsin .... 

RASAN KUMÇAYI 

-·-------·· .. ····-··-...... 1 

Yeni bulmacamız 2 - Bir deniz nakliye müessesesi, 
borç değil, 3 - sıkıntının aksi, elemin 
cemi 4 - Bir emir, bir kadın adı 5 -
sahip, mezru 6 - çok eskiden kullam• 
lan bir silahın kurıunu, ibadet eden,• 
7 - yıkanma~ için hamam:Ia kullanı
lır, 8 - Aı yapan, gayret 9 - Mekke 
kulesinde bu!unur, kaput 10 - lir no
ta, iki ~sli harf, bilir 11 - istanbulu 
tarihi b!r meydanı. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - Bir nevi mamul şeker, meleme, 
2 - mlinaııebetsiz övünen, çalışan, 

3 - yol, bir yer l!ıdr, 4 - uyum::ıyan, 

mUfsit şekilde israr 5 - merasimlerde 
yollarda kurulan, vahşi hayvanların tı• 
ğındığı yer 6 - ilive 7 - işaret 8 -

Dünkü bulmacanın halledilmit tekli 

mal mülk, isim, 9 - garip, beyaz de
ğil, 1 O - cı:mlı dolap,. sayı. 11 - fay.-
ıa~1, 

Avlık 

ADONE TAR 1 FF~'il t 
Pıfl'ITlıcı:e 

.Memlf'ket 
dısındS 

tçı~~lt t!">5 "r1 
260 425 ,, :; aylık 

6 uylık 
, ;ş s:ıo ,, 

1(i00 ,, 
Yıllık 900 . 8 ,.tfı 

rorıreJ>tnılen nıılkıın ntrliA• .1;_ı;,e ~ır-
.. , ı•o-.t•ı hırhto'' rılf 01111 k11rt1) ,Jıı!jıı ıır. • ı;u 

' 
i• bl'$Cr 

ınc\·ı•n n•ı lcre D)'tl:ı ye •11 ., 

il il'~ 
ıumrııeı ı ır. mcldllP \'<' 

Alımın kıı\•ılını hrlılırch .;111 ,r 
ıısırıın ıı0 il" ıtrııl m·rı•ıını. rıhııııt> pnr . ·dnrt ı;t• 

)· ıı lıııııkıı ıh• !t'ollnrııo Ü('rcıını 1 

. ' dı üzerine nlır. . .
0 

5 1ob011 

Yeniılcn r, abone )'nııın "e~ kl\Y od~ 
blrrtcn ynzı!onlnrıı, mckfeplrr e 
lnrınıı nvrıcıı tenıllllt yıırnJır. dl 

uke:ltı 
Tartdııenln her posla m 

KUIWN'a abone ya:ılır. ştııf-
Adres de~lştırıne Dereli 25 kUf11 



rJ - KURUN .~- r.t - etmAT - 'U>M" 

1 Şehiı: hab~rleri 1 Japon plllnında 
Kasablar, lokantacılar ve 

garsonlar 
()no bir toplantı yaparak bazı kararlar 

verdiler 

ikinci safha hazırlanıyor 
Cenup yolundaki Somatradan ve Borneodan sonra 

Malaga adaları, Avuslralga ve Hindistan mı? 
o~ 

~ :1 ~i5i Eminönü Halkevinde, biri 

to C)'oğ!u Halkevinde olmak üzere i sta n bu 1 da a· ı ı e 
~ ~lantı yapılmıştır. Toplantılardan 

Dünya denizlerine hakim olan bü
yük devletle.r iki bloka ayrıldılar. Bir 
tarafta: İtalya, Japonya, Almanya; 
diğer tarafta ise, İngiltere ve Fransa 
devletleri. 

las denizindeki deniz kuvvetleri a.yl
nnda olduğu bir sıra Almanlar da a
na vatan sularındaki İngiliz donan • 
ması kadar kuvvetli bir deniz devleti 
haline geleceklerdir. İngilizlerle Al • 
mantar arasındaki deniz anlaşmasın. 
da tahtdbalıirlerin yüzde yüz nisbe • 
tinde olması kabul edilmiştir. 

Değirmenlerle 
fırınlar 

Beledlyeye ma 1 edt i
m eteri için ,proje 

hazırlanıyor 

~ saplar cemiyetinin, diğeri lokan· 
~ ilr, Üçüncüsü de ıaraonlar cemiye-
ta toplantısıdır. 
~t saplar cemiyeti toplantısına sabah 

ıı d ı tada e batlanmıı ve toplantı 12,5 
~ r sürmüıtür. 
~eıa 'd h .. Ci t ı are eyetinın 93 7 yılrnda • 

ııcg, 

llıcs~'P_ ~ap~rla':1 .o.kun?1uş, tetkik e -
iti ı~ın uç kıtılik hır heyet seçil • 

t. 
lt 

Jt..iııc·yet raporlan inceliyerek idare be 
tq~~rı Yaptığı işleri yolunda bulmuş 
~ Ctrniştir. 

Unda <lııı n sonra 938 ~lmın programı 

llluı ve ekseriyetle kabul edilmiş-

~o~lantırun en sonunda idare heye· 
~ıcç~erek nihayet verilmi§tir. Yeni i
~"lt .cYetine, Mehmet Ergenç, Nuri, 
~t!ı .~ırı Avni, Ridvan Sorak, Hasra 
~~ Ahmet, Şeiü Türkmen, Halil 
~(!at llık, Tabir İbrahim, Hüsnü Be • 

&cçilmişlerdir. 

lo lokantacıların toplanbıı 
1 d~ntacılar cemiyeti yıllık toplan-

'!t i'a tın saat I 6 da Eminönü Halkevin 
t~ıı/~ıştır. Toplantı ço~ münakaşalı 
lt~~t1§tir, İdare heyetinin yıllık çalışma 
~ti: ll 0kunmuş, ekseriyetle kabul edil 

~~ 
'lıııtc dan sonra azanın dilekleri ilze • 
~~ ko?uşulmağa baglanmıştır. Aza· 
~i;(ta bir kısmı, sütçü, helvacı gibi 
~, llların süt, muhaJJebi gibi tatlı • 
lı l~ başka şiş köftesi ve yemek ya • 
ııl!lı ~'attıklarını ileriye sürmüşler, bu 
rlıııı;f!ne 1?eçilll!esini istemislerdir. 
·ttt n b!~ka ıı yapanların ıda bir 'c tı'luayene cüzdanlarının kontrol 

cfer~c '•i bir taraftan diğer tarafa gi • 
~h~ bonservis almalarının lüzumu 
~n 1ıtır. 

ı. tUn b ·1 kI 'ili~ u dı e er kabul edilerek top 
a son verilmiştir. 

Ca Carıonlann toplantısı 
~~. tıonıa . . 
~ "ll ii·ı r cemıyetı yıllık toplantısını 
~ •af.ı eden sonra Beyoğlundaki mer-
~ 0111 
~oı:ıı ·arında yapmışlardır. 

:~~llıtı:ntıda bir yıllık çalışma raporu 
~lllıt)' garsonlar ofisi üzerinde gö. 

lı~tUr. 

~ -0-

~ 1: 
l::lıJın 

eN KôY YATI OKULLAR/ 
~ AÇILIYOR 

~ıı.: htirnı ı . 
~~y l'atr ı n tUrlü yerlerinde yeniden 
"ekt<ırı~~Ul!ar1 açılması için Kültür 

~i ~i~di gU tetkikler yapmaktadır. 
~ti /e kadar biri Büyükçekmecede 
~ ik; ~önuzhane köyünde olmak U
>a bır ~rıhi Y Yatı; Balmumcu çiftliğin
i~ lı C>ktıı r Yatı okulu olmak üzere Uç 
~e~rı ~ açıtrnrştır. Bu sene bunlara 
~ ltcıYU :ırnlrca taraflarında, Alem. 

lkı ~tncıe, Şilenin Kurfalı köyün-

~ıı Oku;ı okulu daha açılacaktır. 
b tılarıııı1şt arın bina inşası işine de 

~rıe dev tr. Talebe kndrolarınrn tes
hil- Uıtur ~ edilmektedir. 

d dırekt·· 1 .. v e taıırn or u~ bu okullar için 
ol't atname hazırlamaktadır. 

.... İttl'Tı."l,17 
~ \JUıı l> ar Da Kampa Çıkacak 

e\>f q_Uıtu 
lÇı~ lk l{lıl' r direktörlUğilnde Bay 
)etulaııtı Ya un başkanlığı altında bir 
~h derı aç~ılrnıştır. Toplantıda bu yıl 
~lu ııı \>e ı acak ilkokul kamplarının 
l~ınıışt:rerierinin tesbitiyle meşgul 

\>b.... O~UII • 
~- 'lllr.. arda k ~ k '"Of u~ ı nrnplarm iyi neticeler 
tır ~l'tıpıar r ne bu Yll ortaokullarda 
~b il kam a{ılrnası kararlaştmlmış
~U için 

0
f ar hem kız, hem erkek 

e ta1ebeacaktır. Kamnlara az bir 
~() kaydedilecektir • · 

l{~ll:ş --.o_ 
~· ~u~r t:tçtMİz 
~-l'' tı elçim· 
"<l,~rııs.,er d~z Bay Hamdullah Sup 

t~ n Romanya vapurile 
IChrirnize gelmittir. 

• • 
geçımı 

Anketi yapan heyet 
çalışmalaı ın ilk kıs

mını · bitiı di 
lktısat fakültesi tarafından Türki· 

yede aile geçimi ve aile bütçesinin tan. 
zimi için açılmış anketin ilk kısmı bu
gün bitirilmiş olacaktır. 

Bu işle meşgul olan fakülte prof e
sör ve doçentleriylc iktisadi dairelere 
mensup zatlardan müteşekkil heyet 
bütün piyasayı dolaşmıştır. Bugün öğ. 
leden sonra iktısat fakültesinde top
lanılarak şimdiye kadar yapılmış an
ketten alınan ~evaplar üzerinde görü
şülecektir. Birkaç gün sonra da iktı. 

sat Vekalet mütehassıslarından Eb • 
niştay'm başkanlığında İstanbul üni
versitesine iktısat profesörlerinden 
Neomark, İktısat profesörlerinden 

Muhlis Ata. Ticaret Odası umumi ka· 
tibi Cevat Nizami, İstanbul Sanayi 
müfettişi D:ınlş, sanayi birliği umumt 
kfttibi Halid GUleryüz, Esnaf şubesi 
mlidUrü Kazım Yorulmazdan müteşek
kil heyet toplanarak anketin ikinci 
kısmı üzerinde yapılacak çalışmalan 
tesbit edecektir. 

BUyUk şehlrlerlmizde 

Birer ticaret klü-
bü l<uru!:acok 
İstanbul İzmir gibi ticaret hayatı • 

nuzda mühim bir mevkii olan §ehirlcri· 
mizdc bir tic.aret klübu kurulması te • 
karrür etmi~tir. 

Bu hususta Izmir Ticaret odası icap 
eden hazırlıklara geçmişti. 

Bilindiği üzere üç yıl evvel Ticaret 
kulübü kurulması hususunda bazı tc • 
şebbüslerc geçilmiş, hattA 5000 liralık 
bir tahsisat da ;yrılmıştı. Fakat o za
man Oda reisi bulunan sigortacı Ham-

di ile Oda umumi ~atibi Cemal merhum 
bu kadar az bir tahsisat ile bu kulübün 
kurulmasına imkan olmıyacağını ileri 

sürerek z.ynlmış, tahsisatı İstanbul ku
lübüne devretmişti. Bundan sonra ala
kadar ıpakamların müdahalesi ile tah
sisat geri alınmıştır. 

Bugün İstanbulda bir Ti~arct kulü
bünün kurulması kati bir ihtiyı.ıç ha • 
linde görülmektedir. 

Japonlar İtalya ve Almanya ile 
dostluk ve ittifak muahedesi imzala,.. 
dıktan sonra Okyanuslarda işletilecek 
büyük ticaret gemileri inşasına kuv· 
vet verdiler. Bu bilylik gemilerin sil • 
ratlerinde üstünlüğün temini için ter. 
tibat aldılar. 

Japonların bugün Okyanuslarda iş· 
leyen büyük, 80 yolcu vapurları var
dır. Eşya nakliyatında kullanılan va
purların sayısı da 250 dir. Bu gemile
re fülve olarak daha eUi adet büyük 
ticaret vapuru i~asına başladılar. 

Nakliyat vapurlarına verilen bu bU
yük ehemmiyet, uzak me.cıafelere ya
pılacak askeri tahşidat ile alikah ol· 
duğu söyleniyor. 

Rigada çıkan Segodnaya gazetesi
nin yazdığına göre, Japonlar Asya bir
liği programlarının ikinci safhasını 
hazırlamağa başlamışlardır. 

Bu muazzam Japon plAnma göre, 
ilk fırsatta, cenuptakl Somatra, Bor
neo, Selebes ve Yavayı zaptedecekler
dir. Bu yerlerdeki petrol, demir ve 
kauçuk zenginlikleri çok büyüktür. 
Buralardan temin edecekleri en mü • 
him ilk maddelerle bUyük mikyasta 
fütuhat harbine girişebileceklerdir. 

İkinci merhale olarak, Malaya adala
rını işgal ve Çin denizinden geçerek 
Avusturalya ve Hindistana uzanacak· 
lardır. 

Japonlar Hindistanın İngilizlerden 
(istihsalini) mükaddes bir mefkftre 
haline ~etlrmişlerdir • 

üçüzler ittifakına dahil lWya, Al-
manya ve Japonya ile Jngiltere ve 
Frans:ının deniz kuvvetleri arasında 
bir mukayese yapılacak olursa, nak
liyat ve yol vapurları itibariyle İngi
lizlerle Fransızlar daha kuvvetlidir. 
lki blokun kruvazörleri müsavidir. 
Mayın gemisi ve tahtelbahir itibariyle 
üçüz1er daha kuvvetlidir. Hava kuv • 
vctleri cihetinden de İngiltere ve Fran 
sadan bir misli daha kuvvetlidirler. 

Italyanların gemi inşaat program
larının hedefi, iki sene zarfında İngi
lizlerin Atlas denizindeki kuvvetleri-

• ne muadil olmamıı;tır. Bu programa. 
göre 1940 yılı nihayetinde İtalyan de
niz kuvvetleri 8 dritnot, 10 ağır 36 
hafif kruvazör, 44 muhrip, 56 torpi- · 
do ve mayın gemisi, 120 tahtelbahir
den mürekkep olacaktır. 
Almanların deniz kuvvetleri, İngi

lizlerle yaptıkları uzlaşmaya göre, 
Alman donnnması İngiltere donanma
sının yüzde otuz beş nisbetlnde ola -
cağı için, İtalyanlar lngilterenin At -

Esasen hü~Qmet de muhtelif ihracat 
tacirlerinin birer birlik halinde toplan. 
ması hususunu kabul etmiş, bu hususta 
alakadar salahiyet vermiş olduğundan 
bu ticaret klübünün kurulmooı çok işe 
yarayacaktır. 

: 1 

. J3ic no.4ta: 
-ı ı 

Ticaret odasr yakında bu hususta fa. 

aliyete geçecektir. 
-n.o--

KONFERANSLAR: 

BEYOGLU HALKEVINDEKt 
KONFERANS 

Dün akş-ım saat I 8,30 <la Beyoğlu 

Halkevinde Kandilli rasathanesi şube 
muavini Bay Osman Sipahi tarafından 
"Anadoluda Jeofizik .. mevzulu bir kon 
ferans verilmiştir. 

1 .............................. ... 

Ç~ şme ön lerl birer 
~öp sepeti oldu 

Belediye bilhassa geçen yaz bir 
felaket halini alan tüo salgınından 

sonra haklı bir müdahz.leyle Terkos 
suyundan baş~ ne kadar su ve çe§- 1 

1 

me varsa bu~lar_ı_n hepsini kapadı. 
. MalC:m ol<lugu uzere, lıer çe§menin 

önünde, etrafı mermerle çevrili bir 1 

kısım vardır; subr kesilince, içtimai 
terbiyesi noksan bazı kimseler bura

I l~rını birer çöp sepeti haline getir-

1 
1 

Bugün İngilteredeki harp gemisi 
tez~hlarında 3 sınıf hnrp gemisi ya
pılıyor. Ayni zamanda, lta1ya ve Al
manya tezgıih1annda 6 harp gemisi 
inşa halindedir. Japonlar 46.000 ton
luk iki zırhlı dritnot inşasına başla • 
mışlardır. 

Bunlar ton itibariyle İngilizlerden 
11.000 iistündür. Binaenaleyh, bu va· 
ziyet karşısında İngiliz ve Fransız 
blokU harp" gemisi inşasını fazlalaş
tırmak mecburiyetindedir. 

Amerik lıların Milvoki, Memfis ve 
Terenton kruvazörleri ile üç Fransız 

kruvazörUnUn Singnpurda yapılacak 

nümayişlere iştiraki, İngiliz Fransız 
blokuna, Amerikanın icabında. yardı
ma koşacağını gösterir ..• 

1eşekhür 

Vefat cclcn Operatör Etem Dlkman 

Vakitsiz ölUmü ile kalplerimizde 
derin bir yara açan sevgili cvlfldım 
ve ağabeyimiz Iı:;pnrta memleket hns 
tahnnesi başhekimi operatör Etem 
Dikmanın pek kısa süren hastalrğı 
esnasında başı ucundan nyrılmadan 
tedavisine çalışan pek kıymetli mes· 
lek nrkndnşlarlyle hnstabnkıcı hem
şirelere, gerek hastalrğı esnasında 

pek yakın bir nldka göstermek, ge. 
rekae cenazesinde bizzat bulunmak 
suretiyle gönlilmilz<le llelebet yaşa

yacak bir hürmet ve ~innet hatırası 
bırakan Ispartanm değerıt valisine, 
kıymetli ınebuslnrma, hükumet ve 
parti erkAnt:rlc ordu mensuplarına 

ve hatıralarını her zaman minnetle 
yadcdcceğimlz kadirşinas Isparta 
halkrn:ı. ve gazetecilerine, kalpleri· 
mlzde dalma knnayan bir sızı, daya
nılmaz bir ıstırap halinde yaşayacak 
olan sevglU yavrumun ve ağabeyi

mizin ebediyete intikal eden güzel 
hat1rasınr kalplerinde yaşatan ve bi
zim kadar acı duyup teselliye muh· 
taç •oıduklarrnı telefon ve telgrafla 
veya bizzat söylemek suretlle kederi
mize iştirak eedn bUtiln arkadaşla

rına, akraba ve aile dostlarımıza ay
rı ayrr teşekkUr etmeye keder ve 
tcessUrümilz mani olduğundan bu va
zife! şilkranr ifaya muhterem gaze
tenizin tavassutunu dileriz. 

l<nrclc~1ert 
Ncznhat Dlkmnn llnmlyet Dlkman 

A nnesl: Ayşo Diknınnn 

Haber aldığımıza göre İstanbul de. 
ğinnenlcrinden ihtiyaca salih ve kafi 
olanlarını bclediyeleştirere'k;. ötekiler • 
den elveri§li olanları Anadolunun mü
nasip yerlerinde tesise sevkctmek, fı -
rınların ııayısu:u indirerek İstanbul ih
tiya,cına yetecek asri bir iki ekmek fab 
rikası vü:uda getirmek esaslan üzerin
de belediyece tasavvur edilen projenin 
men hazırlanmasına başlanmıştır. 

Proje tatbikatta a15.k:darlann sarsın 
tısız bir intikal devri geçirmelerine mü
sait surette tanzim olunmaktadır. 

-----0--

MAJIKE~fEI~'EHDE: 

iki sabtekAr tevkif 
edlldl 

Dün Sultanahmet birinci sulh ceza 
hakimi Reşit Yanyah Abdullah ve 
Hasan Tahsin isminde ilçi szıhtekSrlık 
suçlusunu tevkif etmiştir. 

Bunlann suçu, ıahte bir vekaletna • 
mc ile V ehi be isminde bir kadının 
17 40 lirasını dolandırmaktır. · 

Suçlulardan Hasan Tahsin hadiseyi 
şöyle anlattı: 

- Bu Ab:lullah bir gµn yarıhane • 
me geldi. Kardeşinin kansı V ehibe 
namına bir vekalet vereli. Bu vekalet
nlme ile Vehibenin tskiin müdürlü •· 
f ündeki 17 40 liralık istihkakını ahzQ. 
lçazha mezun ldim; takan müdürlüğü
ne gittim. Paraların bir kısmını banka
dan, bir kısmını da bonoları sarraflara 
bozdurarak aldım. 

Abdullaha evvelce Vatde kıraatha • 
nesinde 500 Ura vermiştim.. Diğer 1240 
lirayı da Altıncı Noterde verelim. Para· 
lan kendisine verirken katip Kar;abet 
ve Abdullah p.hittirler. 

Fakat kendisinden ihtiyat olarak iki 
bin liralık bir senet aldım. Vehibeyi 
burada görmedim; Yunanistana gidin
ce gördüm. Vekfiletnamedeki fotoğra • 
fa benzemiyordu . ., 

Abdullah: 
- Ne diyeyim, dedi, bu adam bana 

düpedüz iftira ediyor. Kendisinin na • 
mütenaht hırsızlıklarını yakaladnn. Bun 
lan ifşa edeceğimden korkup, başıma 
bu işleri açıyor. 

Bu i~ten katiyyen hooerim yoktur; 
kendisine vcrdiğiin iki bin liralık senet 
ise, bana Yunanistanda mal 841.tmak i -
çin ve~l::t vermişti. İhtiyat olarak ver 
diğim senettir. Buna dair aramızda mu 
k-.ıvele de vartdır.,, 

Hakim Reşit her iki suçlunun tevki
fine karar vererek kendilerini tevkif • 
haneye yolladı. 

SABUR SAMI - AHMET 
EMiN DAV ASI : 

Haydar Sami tarafından Ahmet E • 
Sahur Sami tarafından Ahmet E • 

diln brıkılmış, mahkeme otobüs mese -
lesi etrafında açılan bütlin davaların 
tevhidcn görülmesine karar vererek du 
ruşmayı Perşembe gününe bırakmıştır. 

--0-

lnblsnrlar vekili 
dUn geldi Konferans güzide dinleyl..ciler tara -

fmdan alaka ile karşılanmıştır. 

• • 
i ' ~ı.ler. Hatta bunlardan bir çoğunun 

ıçı o kadar münasebetsiz şeylerle Eminönü Halkevi dil ve tarih 
doldurulmuştur ki önünden gelip kon 1,.esi 

Eminönü Halkevinden: geçenlerin tiksinmemesinc imkan Eminönü Halkevi dil, tarih 'lı'e ede -
26 Şubat 938 Cumartesi akşamı saat yoktur. Çöpçülerin ihmalini de · ka- ı biyat şubesi kongresi dün toplannuı 

Gümrük ve Inbisıarlar vekili Ali Ra
nt dün Ankaradan ıehrimizc gel • 

mi~. bazı tetkiklere başlamıştır. 

(21) de Evimizin Cağaloğlundaki Mer- tarsak vtıziyet daha fecaatiyle göze ve iki yıllık mesai raporu okunduktan 
k,cz sabnundı:ı Bay Aziz Çorlu tarafın- çarpar. Bize göre suları ~esilen bu sonra, idare heyetinin faaliyeti talıidir 
dan (Garp musikisi) hakkında bir kon nevi çeşmelerin kolaylıkla çöp sepe- edilerek seçime geçilmi~tir. 
fcrans verilecek ve bu konferansı Kon- ' ti haline getirilebildiklerinc bakılır- Seçim sonund3 şube reisliğine eski 
servatuvar şan muallimlerinden Faris ı sa en ehvenişer olarak Belediyenin reis Halit Bayrı, ve idare azalarına Na-
konservatuvarından mezun Bayan 1 ı bunlan yıktırması doğru olacaktır 

1

. Q Tezel ile edebiyat fakültesi doçent • 
{Ren Gelenbevi) nin konseri takip ede k·naatindeyiz. 1 terinden Enver Ziya Kara), Srıbri Esat 
cektir. ,~~~~!~~~~~~~~~~~~-! Slyavu gil ve Sa~attin Rahmi se~il • 

mişlerdir. · 

Vekil, sabah inhisarlar umum direk· 
törlüğünde mefğul olmuı, öğleden son 
ra gümrük işlerini tetkik etmiştir. 

İnhisarlar vekili şehrimizde kaldığı 
müddet zarfında gümrüklerin yeni ma 
li seneye ait h.t1Zırlıklan üzerinde bil • 
hassa durarak bunları inceden inceye 
tet~ik cdc:eklerdir. ' 

Bunun için gilmriik Jubclcrini bir• 
birer ıuece:Jycrdir, 
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Avus urya karışıyor! 
Nasyonal sosyalistlerle sosya

listler çarpıştı 
Viyana, 22 (A.A.) - Graz'da poli

ı1in bUtlin gayretine rağmen nasyoruıl 
sosyalistler ile sosyalist oldukları zan
nedilen yüz kadar nilın.,yişçi arasında 
bir ~ı§ma olmuştur. Dördü nasyo
nal sosyalistlerden olmak üzere 12 ki
§i yaralanmıştır. 

Nasyonal sosyalist tezahUrlcrine 10 
bin kişi i~tirak eylemiştir. 

Viyanada Te~hUrat 

Viyana, 22 (A.A.) - Nasyonal sos
yalistler dün akşam ve gece birçok te
zahUrler tertip etmişlerdir. Bu teza • 
hürlere kesif bir ha.Ik kütlesi de işti
rak etmigtir. 

Nümayişçiler, birçok kollara ayrı
larak ve nasyonal sosyalist marşları 
söyliyerek eehrin içinde pol~'iml§lar 

Ve feneralaylan yapmışlardır. 
Polis hiç bir yerde mUdnhalede bu

lunmamı§ ve hiç bir hadise olmamış
tır. 

Orta A vnı.pada Mıizakercler 

Ba§layor 
Vareova, 22 (A.A.) - Mareşal Gö

ring, reisicumhurun daveti üzerine 
bir av partisinde bulunma'ic iizere çar
eamba günü buraya gelecektir. 

Vurşova, 22 (A.A.) - Rehmen bil
dirildiğine göre, hariciye nazırı B. 
Bcck (Bek), !talyan htik\lmetinin da.
veti menne mart bidayetinde Romaya 
gidecektir. 

M aooristan SilOhlanacak 
Budapeşte, 22 (A.A.) - İyi malii

mat almakta olan mahafil, memleke
tin mlııt mlldnf aasınm yakın bir za
manda takviye editec~ini beyan et
mektedir. B:ı.zı kimseler, .Macarista.. 
nın silft.hlanmak haklarının r~men i
l~ edilmeslnt iltizam etmekte, "Qtgcr 
birtnkımlnn da böyle bir ilanın hali
hazırda mevsimsiz olduğu mütaleasm
da bulunmaktadır. 
Şimdiye kn.daı hUkfunet hukuk mU

savatmın tcessUsUnü resmen il§.n et -
mekten imtina etmiştir. Hiç bir şey 
<ıe hükUmetin bu husustaki noktai na
zarını değiştirmiş olduğuna delalet et
memektedir. 

Mamafi htikUmetin noktai nazarını 
yeniden tarif edebilmesi için milli 
müdafaa komisyonu bugün içtimaa 
Ciavet edilmi§tir. 

Prağ, 22 (A. A.) - DUn akşam 

Prağda toplattmlm113 olan Telegra.pbe 
gazetesi, Macaristanın yarın ankeri 
hukuk mUsavatmı ilan edeceğini be -
yan etmektedir. 

ROMA PROTOKOLLARI 
NfÇlN lFLAS ETTİ, 

ltalya ile Avusturya ve Macaris
tanı bağlayan şu mahut Roma proto
kolları lktisadt bakımdan ifl{ls et
miştir. Dunun iki sebebi var: 

Evvelft. şu: ÇilnkU faşist idaresi ar
tık mllşterilerlne (ihracat primi v.s. 
glhl) bUytik menfaatler gösterecek 
bir malt :vaziyette değildir. 

Sonra, artık Yugoslavyanın ticare
tini idare etmek ldzım.' 

Böyle yiizUstn bırakılan Avustur
ya tle Macaristan da şimdi Almanya
ya dönUyorlnr. 

Evet amıı., Berllnln borçlu olduğu 
~"donmuş" kredi şekUnde 850 mil
yon frangı Vlyanaya getirecek olan, 
har baldo, bUtUn tyl nlyctlf~ine rağ
men. Says lnkart değildir. 

Onun tein, Macarlarla Avusturya
lılar serbest pazarlara mal vermeyi 
daha fazla tercih ederlerdi. Fakat 
g"C kalınmış değil midir? (Pnrlsu
ar). 

ALMAN ORDUSUNUN 
PARTİ TARAFTAru .. ıaı 

Son haftakJ hfi(]lvclerdcn bah~e

den İ.ngillz siya isi \'lnston ÇnrtH 
Almnnyndnkl de W,fşiklcr hakkında 

şö)·lo diyor: 
Almanyadakl ha.dlselerln ne şekil 

alacağını kimse ne tahmin edebilir, 
ne de bunların genişliği· ölçUleblllr. 
Alman ordusu o demir inzibatı al
tında hllrrlyet ve mUsnadenin solu
tunu tutablllr. Bu takdirde millet-

lerarası emniyetin muhafazasına 

yardım etmiş olur. 
Diğer taraftan, Nazi pratlel, glzll 

pollsln yardımiyle, taraftar bir ordu 
ya.ratablllr. Bu ordu, bu dUnya tein 
nnzl prensiplerinden, öteki dilnya i
çin de nazı dininden ilham alacaktır. 
Bu takdirde hepimiz rahat nefes a
Iacağu. ÇiinkU taraftar olarak teşkil 
edilen lıer ordu muhakkak askeri 
kuvvetinden kaybeder. 

Loyd Corc 
Başvekile müt
hiş hücum etti 

Londra, 22 (Hususi) - Avam ka
marasında harici siyaset mUzakerele
rine devam olunurken bugün çok he
yecanlı sözler söylen..mi§tir. 

Bu arada B. Loyd Corc Başvekile 
hücum etmi5, Eden'in istifasından ev
vel, Başvekilin İtalyan elçisinden ye
ni anla~ma projesi teklifini aldığını, 
fakat bunu Edene göstermediğini söy
leyerek Çembcrlin'in bu hareketini a,.. 

yıpla.mı§tır. 

Loyd Corc bilhassa demiştir ki: 
Ben şimdiye kadar ömrlimde böyle 

bir hareket tarzı görmedim. Bu ka
dar mühim bir vesika geliyor da me
sele üzerindeki dUşUncesi kendisini is
tifaya kadar götürecek derecede kuv
vetlt olan hariciye nazmna verilmi
yor. 

Benvek müdahale ediyor: 
- Loyd Corc benim utanılması 11-

:ı:ltllKaı- 'h\r~ Y&Dh""'-w .... u 

söylemek isteyor. 
B. Loyd Corc cevap veriyor: - E

vet. 
Çemberlin hıddetli bir surette cevap 

veriyor: 
Bu, benim şahsi haysiyet ve na. -

musunw. karşı bir tecavüz ve itham
dır. Cuma günii y:ı.pılan görüşmeler 

malUmdur. Pazar sabahı ise, Grandi
yi tanıyan bir dostum Grandinin muva 
fık bir cevap almış olduğunu bana 
bildirdi ben de bunu kabineye bildir
dim. 

Avam kamarasnıda birçok mebus, 
Loyd Corca bağırıyorlar, sözlerinizi 
geri almız.. 

Loyd Corc cevap veriyor: - Hayır 

bu sözlerimi geri almayacağım. Bu 
vesika. hariciye nazırına. gösterilme -
miştir. 

Başvekil, bu vesikayı almak, B. 
Grandi de bu vesikayı vermek ~me
tini ihtiyar etmemişlerdir. Zira, B. 
Grandi hariciye nazırından kurtulmak 
tsteyordu. Diktatörlerin İngiltere ba.
riciye nazırını koğmaya azmetmiş bu
lunduklan muhakkaktı. Çünkü, B. E
den, İngiliz hUkümeti için.de bunlara 
karşı koyabilecek yeg~ne adamdı. 

Nihayet, işı;:i partisinin hükfımeti 

takbih takriri reye konmuş ve 168 
reye k&l1iı 330 reyle reddedilmi§tir. 

Başve7d.l A1tni Zamanda Hariciye 
Nazırı Mı OW.Cu.k' 

Londrn. 22 (A.A.) - Siyasi maha
filde M. Cranborne'un muhtemel ha
lefi olarak deniz aşırı ticaret nazın 
M. Hudson ile rnesat nazırı lrl. Butle
rin isimleri ileri sUrUlmektedir. Bina
enaleyh hariciye işlerini bizzat baş -
vekilin deruhte etmesi beklenilmekte
dir. 

-o-

Hatny hom•Rvonu • 
toplantısı Martta 
Milletler Cemiyeti tarafından Ha

taydaki seçim nizamnamesini değiş
tirmeye memur edilen komisyonun 
23 Şubatta yapacağı toplantı, hilkft
metlmfzln arzusu üzerine 7 Marta bı
rakılmıştır. 

Bu toplantıda hükflmetlmizl tem· 
sn edecek olan Hariciye l\luşavlrl B. 
Numan MencmoncJoğlu Ma.rtm tık 

gUnlerlnde Cenevreye gidecektir. 

ara hukukfakuıte
si talebelerl 

________ _,..18 gün süren Almanya seyahatinden döndület 

A.1A1URK'ün 1 
An.kara. Hukuk fakfütesi talebeleri--------------~ 

Halkevlerlnle bağ- 1 

nin tertip ettiği Aln1anya seyahati 4 
şubat cuma gilnU lıaşlam:ş ve 15 giln
lük bir gezintiden sonra dün İstanbu

Bir Tam adam 

HOVER 
lığını bildiren 

telgrafa 

cevapları 
1} ~ 

Ankara, 22 (A.A.) - Halkevlerinin 
altıncı yıldönümil dolayısi~!e bütün 
halkevlerinin sarsılmaz bağlılığını ve 
gönülden saygısını Yüce Şefe sunn tel
grafla Atatürkün lutfettiği cevabı ay -
nen neşreidiyoruz: 

Kemc:ıl Atatürk 
Cumurbaşkanı 

İstanbul 

Yarattığmız büyük idealler içinde 
çalışarak gösterdiğiniz yüksek h

0

edefe 
bir an evvel varmak istiyen hallrevleri 
bugün altıncı yıldönümünü tezahüratla 
kutladıl~. 

Bu güzel vesile ile de Büyük Şefleri
ne inan ve bağlıJıklannx bir daha co~ 
kunluklarla tekrarladılar. Halkevleri -
mizin bu candan bağlılıklarını arzeder
ken yüce tazimlerimin kabulilnü rica 
ederim. 

Dahiliye Vekili 
C. H. P. Genel Se~cteri 

Ş. Kaya 
Şükrü Kaya 

Dahiliye Vekili ve 

C. H. P. Genel Sdrre 
Anka 

Kültür sahaıındaki inkiıafmuz.d.D 

mühim bir vazifo gören Halkevlerinin 
yıidönü:mü münasebetiyle gönderdiği • 
niz telgraf tan çok mütehaaıis oldum. 
Te§ddcür eder ve Halkevlerine §Uurlu 
ve nurlu ~ımalannda batanlar dile-
rmı. 

~ ATATORK 

Deniz ban 
ilk idare toplantısına 

Başvekil riyaset 
edecek 

Ankara, 22 (Telefonla.) - Deniz
bank idare heyetinin bugünlerde top 
!anacağını blldlrmlştlk. 

Bu büyük malt müessesemizin ilk 
idare heyeti toplantısına Başvekil 

B. CelA.l Bayar başkanlık edecek, 
toplantıda lktısat Vokill B. Şakir 
Keseblr da bulunacaktır. 

Denlzbank umum mUdUrU B. Yu
suf Ziya öntş, tetkiklerde bulunmak 
Uzere yarın (bugün) lzmlre hareket 
edecektir. B. Onlş lzmtrde Uç gUn 
kalarak oradan letanbula d6necelt
Ur. O zamana kadar umum mudur 
muavinleri BB. Tahir Kevkeb ve Ha
run Almanyadan dönmüş olacaklar
dır. 

Bankanın İRtanbul, tzmtr, Trab
zon ve Yanda da birer şubesi açıla
caktır. 

--o-

Yeni yilz Jfrahklar 
Martta çıkıyor 

Ankara, 22 - 1 Mart 938 tarihin
den itibaren yeni "100" liralıklar te
davüle çıkarılmaya. başlanacak ve 5 
liralıklar için yapıldığı gibi çıkarıla
cak mıktarla.r mukabilinde mUteda 
vll banknotlardan a.yni miktar teda
vUlden çekilecektir. 

Diğer taraftan 30 Mart 1933 tarf
hln,le ııa.n edildiği veehlle sahteleri 
zuhur ettiğinden Merkez bankasınca 
esasen kısmı azamı toplanmış ve pi
yasada mow:udn rıek az !.:almış ola.n 
halen mUtedavll eski yUz llralıltl:u 
me!!;kür 1 Mart 938 tarihinden ltlba· 
ren ancak altı ay müddetle mecburi 
olarak tedavUle devam edecek ve bu 
altı aydan sonra kanuni müruru za
man mUddeU baldyest olan 9sene 6 
ay lrndar da. Merkez Bankası gişe
lerinde tebdil cdlleC'cktlr. 

Diğer kupUrlerln tebdlltne başlan
ma tarihleri ayrıca blldlıilecektir. 

la dönülmilştUr. 
Başlarında. fakültenin Medeniye { 

prof esörU Bay Hüseyln Cahit Oğuz.oğ
lu bulurum 40 kişilik kafile yarın An- l 
karaya hareket edecektir. I 

20 gUne yakl~san Avrupa seyahati İ 
rahat, şen, Ye bilhassa çok istifadeli ) 
gecm iştir. l 

Kaf ilc Köstence tarikiyle BUkreşe, 1 
oradan doğru Bcrline varmrstır. Ber
linde dokuz gUn kalınmış, hapishan~ 
ler ve mahkemelerde tetkikat yapıl • 
mrş, şehrin görülmesi lazmıgelen her 
taraf Alman gençliği tarafından gös
terilmiştir. Kafile Almanyada gördil. 
ğU samimiyet ve misafirperverlikten 
son derece memnundur. 

BerHnde kafile Ti.irk klübilnde ça
ya davet edilmiı; ve sefir Bay Hamdi
nin de şereflendirdikleri bu toplantıda 
çok DPfiCli saatlar geçirilmiştir. 

Berlinden 14 şuba.tda Laypziğe ha
reket edilerek orada kütüphaneler ve 
temyiz mahkemesi ziyaret edilmiştir. 
Laypziğ'den Drestcne geçen kafile, 
burada da tetkikler.ne devam ederek 
16 şubatda Pro.ğn. varmıştır. Prağda 
bir gece kalınmış ve ertesi günU şehir 
Çek gençlik te~kilAtı şefi tarafından 
bizzat gezdirilmiı,ıtir. 

Kafile Prağda 17 şubat akşamr, ay
rılarak 18 de Budapeşteye vasıl olmuş
lardır. Budapeştede çok samimiyetle 
karşılanan kafileye, Macar kardeBler 
bi\tün şehri gezdirmişlerdir. 

(l~sttarafı 1 incide) 
ki Amerikalılar bu yüksek knbiUrct
teki fen a lnmmı menıleketlerlnc çıY 
~rırdılar. :\fhayet gene bu şöhret 6't' 

yes1nde cumhurrefsl de oldn. 
Esld Amerika Cumhurretstnln b."" 

fRtrnı böyleci'! hUJA.sa ctıneı...-tcıı Jil~
sa<lımız şudur: Her vakit yUk5Ck 1""" 
bJUyetto idare ftdamlnnnn. xnaht•ç 
olan mcmlcJ etlerin kültür seııasıııJ 
sn.dece sen-et snhtbl ıtllP.lere ıınsret
mcst do~ de1!fldlr. TA ki taldr bıali' ' 5• •• ıı: 

tabıılcalnrı arruımdıı. bulunan ytlkSe 
kıymetteki çocuklar da 7etışıııelt °"e 
nmıınıt lıayatının taa.Uyetlerfne J;:J' 

l"lşabllmek tmkdnmı bulnbllıneUcllt• 
Dffer bl!' çokları arnsmdB Jio,cri" 
hnyntı da im hakikati bfr kere el~ 
tebarüz ctilrcn canlı bir m.lsnlcllt• 

ASIM US 

Tokyo ollmplyadı 
Tehlikede t? 

Londra, 21 (A.A.) - DoJaşına)'t• 
olan bir şayiaya göre, tnglltere sP0~ 
federasyonu, 1940 da Tokyoda yıLP 
lacak olan ollıuplyat oyunlarına tıı· 
glltz sporcularının fştlrak etmeınesf• 
ne karar verecektir. Böyle bir kıırar 
verildiği takdirde domtnyonların dil 
aynt karara uymaları fbttı:nalll16 

mebni 1940 olimpiyadı tehltkc.Ye glı' 
mfş olacaktır. , Kafile Türk sefaretini ziyaret ede

rek Sefir Bay Behiç tarafından kar
şılanmıştır. Budapeşteden Bl\kre.<;e ha
reket eden kafile Bükreşte de ayni sı
cak samimiyetle kar{lllanmış ve ken
dileri Türk - Romen dostluk cemiyeti 

şefi tnrafmdan uğurlanmustır. Bükreşte 
sefarethaneyi ziyaret eden gençlerse
ıu. n .... 'Un ..... ~nllnlo ~nt\h; tu•ı:ıfmt'hın 
gösterilen samimlyetl u:ıutmayacakıa-

Metresini öldü
ren Alinin muhB 

kemesi 
rmı bilhassa söylemektedirler. GU7.el 
bir tesadüf olarak kafilenin yolculu
ğile sefirimizin yolculuğu birleşmiş 
ve bu gilzel tesadilf gençlerimizin 11&

vincini bir kat daha arttırmıetır. 

Mercanda 
cinayet · 

(Vsttarafı 1 incide) 
Hasan derhal yere yıkılıyor. Ta

banca sesini duyan halk korku ve te
l~şla kacışmağ:ı. b:ı.şlayor. Herkesin 
işinden evine dônmek zamanı oldu
ğu tein kala.bal lt P.Okakta. birçok ln
sanla.rm koşuşması, ba~ırışmalar 
hMiseye bUyük bir heyecan katıyor. 

Yaralı Hasan: 
- Oıuyorum .. beni kurtarın .. diye 

inleyerek ayağa kalkıyor. Dörtyol 
ağzında Nlyaztntn ekmekcl dUkkA.nı
nın ijnUne kadar gelip yere yıkılıyor. 

Etraftan yetişen polisler, derhal 
eıhht imdat otomobiline haber veri
yorlar vo Hasan Cerrahpaşa hasta
hanesine kaldırılıyor. Fakat yapı

lan bUtUn t dnv!lerin tesiri görUlme
yor, kurşun ciğeri delmiş olduğun

dan Hasan, hastahaneye kaldırıl

dıktan bir mUdclet sonra 01liyor. 
KatJI Arif, cinayetten iki saat gibi 

kısa bir mUddet zarfında polisin mu
vaffakıyetli bir takibi ile yakalan
mıştır. Katil cinayeti itiraf etmiştir. 

Bir Adam yaratlt\ak 
Şehir tiyatrosunda diln akşam 

başladı 

Necip Fazıl Kısaküreğin "Bir adam 
yaratmal)., ismindeki piyesinin temsi -
line İst<ı:ıbul Şehir Tiyatrosunda ıdiln 
ak2am başlanmıştır. 

Eser salonu dolduran büyük bir ka
labalık tarafmdnn çok beğenilm:ş, s-..aı
atl:arlar ve müellif şiddetle allo§lan -
mıştır. 

Değerli sanatk5.nmu: Muhsin Ertuğ
rul eserin ~§ rolünü bizzat üzerine 
almrştır ve büyü'lç &an_!ti ile • y_eni bir 
şaheser y.::ıratmıştır,. 

uuu u~ u"wauı. e "' 
Ankara, 22 (Telefonla) - Metreti· 

ni öldürerek odasındaki döşemeniıı al
tına saklayan Alinin muhakeırıesitl' 
bugün de devam edildi. 

Görillen lilzum üzerine önce doıct0' 
Behçet A<1li Tıp sıfatile dinlen:di. po1'
tor, ölümün yalnız Ali tarofındatı ~'J· 
kua geldiğinin tıbben eabit görüldlİğiY 
nü &öyledl Fakat lrotil, öldürdüğU 1',. 
dının zayif ve ıebe olmasına rdı:n.e~ 
bu işi tek baıına yapr.cnıyacağınl ,ı;r 
ledi ve dolcjtorun sözlerini reddetti- U--

Bundan sonra, hakim s~çlulara, ';' 
daf:ıauamcleriııin hazır olup oı:nadığ1W 
sordu. Suçlular iki ür. giın irinde bil , 

• ~ - .ıı diler· 
na ıml:an bıtlamedıklc:ırını söyle •• Ali, kendisinde ötedenberi sinir bulı' iı1 
nı ha:.talığı bulunduğunu, her an jÇ i· 
tehevvüre yapılabileceğini ve bı.ıııı.ın 

dilıtıt' 
çin adli tıb tarafından muayene e tıi 
sini iıtedi. Müddeiumumilik bU taJe 
reddetmi§tir. ıt 

Hdkim.ler heyeti on dakika ~ti. 
milzakercden sonra, Ali nUmune 11as e 
hanesi sıhhi heyetine muayqne e~ir!1:. 
ili ve ıuç~ulann mildafaanamelerını (ti 

zırlamaltırı için muhak.emeyi 1 ~a 
bırakmıştır. . ıöe 

Alinin bugUnkU muhakeıne&lnde 
salon gayet kalabalıktı. · 

..... 

MALiYEDE NAKli..LE~ · 
.rtalif' 

Ankara, 22 {Telefonla) - k tıJ 
memurlukları arasındtı son olar11 
tayin ve nakiller yapılmıştır: . . J{ot 

Gediz mnlmüdiirü Tevfik tkinGl b'f 
h b .. . l"ğ" pınst mu ase e mumeyyız ı ıne, nn~ 

malmUdürii Cemil Bünyarıa. J) esW 
malmüdürU Galip Pınarooşına, tçaY" 
Boyab~d malmüdilrü Abınet p~ t8!t 
varidat iiçüncü şube müdilril ~e eJl11l" 
rir şefliğine, İstanbul muhasebe ııı,. .. ,5 .. 

..tebıı .,. _ı 
ru 1brı:6im kazanç hesap ınu. rei,. 
lxğına, eski Kırklareli beledı)'eu r• • 

·yon 
şevket kazan~ temyiz koınıs ı.ıştı!" 
portörlüğilne tayin ve naklolufllll 
dır. -ır- o 

P. T. T. ıM. MUDORLOG serfıaSl 
Ankat1a, 22 (Telefon1a) - f uııııııı' 

valisi Tevfi'lç Adilin posta tclgrll tle , 
mt:Jdilrlüğiln>.aeti.ritcceği ~e 
temeldir. / 
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l\esik başı sokaklarom 
da dolaştırıldı 

YAZAN: Niyazi Ahmet 
1200 sene evvel, Arabistan bir ta- - Zalimin başı .. diye bağrışıyor -
~~n me~cp, diğer taraftan taht lardı. 
lı: '<galnrı ıle çalkanıyor, dinmeden ı;,. nu Velid de biliyor ve duyuyor-
an akJyordu. du. Fakat o şu anda tehlikeyi savma-

ı:n ~Yle bir zamanda ikinci Velid E· nm yolunu ara yordu. Bir defa L"UI'- ' 
Seevıler'in halifesi olmuştu. Onu k imse tulduktan sonra ötesi kolaydı. Bunun 1 

. \'mi yordu. Tarihin "Allahm emirle- için de asilerle şimdilJk uyu§mak icap, 1 

~n~ lsi ve içkiye müptel~ .. diye tavsif ediyordu. 
ın tığt Velid bu kadarla kalmayor, - Yezid şu haber i gondcrdi: 
il erhamet etmeden düşmanlarını ve - Tabaam hiç bir rr.üsalahaya ra-
I ertdc kar§ısına çıkması ihtimali o- zi değildir. Ya hepsi ölecek, yahut in- \ 
an kimseleri öldUrtilyordu . tikam alacaklar.. Bizim istediğimiz 
Rendısinden önce halife olan Hi~a- zulmü yok etmek için zalimi ortadan 

ltıın ailesini sarayıcdan ko,·durdu: kaldırmaktır. Velid ya~adıkça biz ra-
.ı: - Saray artık benimdir, orada ben hat edemeyiz. 
e6ıene~eğim... diyordu. Velide taraftarları: 

Velid mütemadiyen içiyor, musi!ti - Artık burada kalınmaz, kaleden 
~~frneleri arasında eğleniyor. tabaa- çıkıp saraya gitmek hepsinden evla -
nın refah ve saadeti ile alakadar ol- dır, dediler. 

~adığı gibi onların başkaldıramıyacak Kale, etrafını saranlara uzun müd-
le gelmeleri için ne mUmkünl'le ya- det mukavemet edemiyccck halde idi. 

Pıyordu. Yalnızsaraya gidebilmenin çaresini 

1 
BUtUn bu zulümlere nihayet vermek bulmak lazımdı: 

~in ölünceye kadar harp etmek ka- - Gizli yollardan kurtulmak müm-
l"arı ile harekete geren Yahva, kısa bir kilndUr .. 
lnUddet sonra fe<'i akibete ~qrad1. Ba
eı kesilerek Velide gönderildi. 
le Bu hadise Horasanı umumf bir ma-

ıne bo~uştu. Her tarafta: 
'J - Yahyamn intikamı ahnmah .. di
.. e nUtnavhıler uaoıhyordu. Yeni do-ga . • ,, 
~ n C:OC'uklara Yahya adı veriliyor. 

Dediler. 
Fakat gizlı yoldan henUz c;ıkılmıştJ 

asiler şiddetle hücum ettiler. Şimdi 
Velid birkaç taraftarı ile kaçıyor, in
tikam almak için glinlcrdir haykıran 
Araplar Ve idi tnkibe koyuluyorlardı. 

Bu ko,·;ılama Velidin sarayına ka
dar devam c~tl. Artık kurtuluş yolu 

o 
22 2. ~~8 

uıu.aı.z uıcı. J llela lfar't'UI rl.ıu&1u. nu 
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Zahıre Borsası 
22-2-ssa 

Kr. l'a. 

nu~doy yumuşak 5 29 
Buğdn:r sert 6 20 
Arpo Anndol 4 8 
Çovdor 4 32,5 

IU Pa 

s 32,5 

4 10 
• 35 

t· u MUslimln bayrağı matem alame-
t~ ~ltnak Uzere siyah bir örtll ile ör
li~~~or, bu suretle kin ve hiddet git-

Mısır sarı 4 32 
kalm:ımı§lı. 1'uşyeml 7 37 

Velid, tamamiyle sarıldığını ~örün- Nohut 6 13 
e arttrnlıvordu. 

ltdbiğer taraftan Irak valisi Ha?id az.. 
~tn\ş, yerine Yusuf getirilmlı,ti. 

lU eni vali de Velid gibi hlc; bir zu. 
· ~:\~il çckinmeyor, bilhassa Halidi 

bil\ . • - • • ... • .. _ • u • 

'i b r sevi esirgemeyordu . 
"e lıUsur bir ı?Un bu fırsatı elde etti 

ü'l.idi öldürttU. 
ha Slttste i~lenen clnavetler artık ta
tıı~ıntu edilmez olmu~tu. Velidin ka
te l'er.ılıındınnam~s1 hiddet ve nef
ti~ . büı:ıbUtün nrtırm,~tr. Bi~hrıı:!"a 
din"n'tiler avaklandılar. Birinci Veli
~ .. 0~1 tı Yezid ısyan edenlerin başına 

ce evvela mukavemet etmek istedi.. su~am 16 32 
Başında bulunanlarda hiç bir hareket iç cc\'iz 80 -
görmev1nce: Jç fınılık 32 20 

- Alçaklar! diye sllylendi. Sonra: Pamuk Jl!ılır 41 -
Tiftik m:ıl 122 - 125 -

- Teslim oluyorum, istediğiniz ola-
--'- .ıı.- -·-·Mon~• Ge en eıııen 

Onu din'cyf'n yoktn. Zaten dinle- Rıı ıfay 169 Ton tc fındık 5,1 /4 Ton 
mek istenıiyorlardr. İstenen Velidln Çn\·dar 40 •• TI11 7 mol soı .. ·r d Arpa 87,1 /2 ., Nohut 09,1 /2 ., 
başı idi. l{esik baş her şeyi ı ade e e- Un 4S ,. Kuşyemi 25 " 
cekti. z. yafı 121 ,. Afyon J,1/2 ,, 

Birkaç kuvvetli kol birden halffe- ı r\ohut 83 ,. 
"l ln omuzlarından yakaladı. Sonra b'r- Kuşyemi 7.C " lıh"ır 15 " 
kaç hançer havada parladı. Velidin Kepek 75 n. peynir 6,3/4 • 

ba~ı evvela el'crrle sonra bütün Şam 
sokaklarmda dolMttrtldı. 

nıışu. 

l{nr'\r şu idi: BAY HA YRt 
;-- lialire Velid ölmen... VEFAT ETTİ 

llJlllllJllllll 

111...11~ 
illan/mi Be1e.diyt$l 
Şehir Tiyatroları 

Sn11t 20,30 da 

rlii~ ınıın milhlm bir krgmı da Velide 1 
ha1t""ıı"rı1 : bunlar da Hamirilere ilti

İh ettiler. 
d tlvar1!\r bUtUn gençleri ayaklan-
ırrvotlardı: 

he; O ta'imdir. dlvorlardı. ZulmU 
h l\ı~;~tl Usandırdı. Günahsız insanla
e~ı.,,,,1 "Uyol', l•nndisi at koşularında 

lıı IVor, Sllr V bir işretgah oldu ... 
n "tre Arap • -v . 

tl\"-trı "'ld Blmell .. Velid ölmeli ... ln -
tı~ıl\ ~ıılmnlıvız. dive havkmvor. Ye-

Uzun yıllardan beri kültür hayatın -
da büyük hizmetleri görülen Bay Hay· 
ri tllkUsel dün vefat etmiştir. 

B ·•y Hayri MUlkiyeden mezun olduk 
tan sonra killtür sahasına intisap etmiş 
bir çok okullarda ve Galatasaray lise -
sinde edebiyat öğretmenliği ve müdür
lük yapmıştır. 

Kırk üç yıl külttir bayatınria büyük 
hizmetleri görülen D 'Y Hayrinin ölü -
mü ço:t büyiik biı kayıptır. Ailesine 
geçmiş olsun deriz. 

\r eHa'1mnnı'ia~rnr1a il<'rlivorlardı. 
rnı\'et · ıevanı h11ber alır almaz E"hem- BORSADA DUN-
liarrıır·~·ernı,.k istemedi Fakat bUtUn Kü MUAMET..EJ,ER 
~tl'ı\lş ~1er ile Şam ahall~lnln hareket 
ltııı:li: duğunu duyunca bir kaleye çe-

• T{a 
tlvıra h nckler havlavtp dursunlar, 

l!"lane~s v voluna J!irer ... dedi. 
l'trıı ~ 

1 
e'ld!n kan akıtmak arzula· 

~e~irl'\'\~ <len hUtün şlddetivle harekP.te 
bıt'~ok ~il. SUkfın ba~lar b11.Plamaz, 
ca'k bu mseterin başı gidecek. an • 
CeJttı. Buretıe nüfuzunu arttırablle -

k ~il.katı 

Dün İstanbul Borsasında birinci ter-
tip Türk borcu tahvilleri l 9,05 ten mu 
amele görmliş, ikinci ve üçüncü tertip 
Türk borcu tahvilleri iizerine hiç bir 
muamele k::ydedilmemiştir. Bundan 
başka Anadolu demir yolu tahvilleri 41 
den Sivas - ızurum tahvilleri 95 ten mu 
amele görmliş, bir İngiliz lir~aına mer 
kez bankası tarafından 630 kuruş nis -
bet edilmi~tir. 

nnııııil 
KO ... .. ,. . 

ı /lir ıicltım l'aratmak) 
Dram 3 pt'rıle 

\'oznn: Neciı1 Foııl 
Kı"okürek 

Snol 20,:ırı clıı ıS<'ıZC'N 1'1SAS1) Koıneclı 
4 prrtle. Yn1.1ın: \ 'on St•lıönlhıın; Tiirkçe
ı;i: S. l\lurny. Pnıur günleri 15.30 da nı:ıli

ne. 
ÇOCllK : 

Cum:ırtc~I. ('.ıırş:ımhıı sn:ıt U de fl\f <\ \!t 
RO. 'ClllO Y:mın : l\lfimtnz 7.cki Taşkln; 

Mıızil:: P. Hsıe. 

25 Şubat cuma nkş:ımı 
9

1 
da \'C 26 ~ubnt cu

ınnrte51 molinc !)rh:r.:ı
clchn!'jı l'ıır11 n Ti\ ol ro
'lıncln, 2ft Şubnl pn
~nrteııi lleşik1n' Sunl 
Parkın. 1 Mart ~nlı 

l'angaltı Tnn Kurltıhış 
flyalro.,ıını!n: /lrıailu 

Jhh•iik Operet 
Orke\lrn - R:ıle 

rmn;r.nm. S.\.Dt 
TEK TiYATROSU 

Hu gece: (f'skild:ır • 
Hnle) ıı;lncmasında: 

1ıtl'mm11trE 
\'odylJ 3 pcrıl.ı 

r 

ı ul'tı,n~a ş hiç de bövle olmadı. Ye7.irl 
a ... '"nd k' "1·~, k a ı A rarılar V<-l:din sak-

l hıtıka~ıevı tn11hasn.ra ettiler. 

\r
11 l'lrı 15(\ 

1 
ahnıık irin hıı~r~an Ararı-

eıı s erı k 1 · 
1irı b R m dnvarlan aşıyor. 

Dün Londra bonasır dan İstanbul 
borsasına gör.derilen telgrafta bir İngi
liz lirasının 153,28 den, doların 501.40 
tan muamele gördüğü ve Ono türkün 
346 s:ıtrldığım bildir ni§tir. 

TlJil.\:-i TIY,\ THOSU 
flıı ekşnın: S:ın'ııtkiır ı 
':nşil ,.e nrkoclrı~l:ırı 
1 lnkkı Ru,en, Rıfkı, 

Jo:, iip Snlıri hirlikle 1 

..,_~ f'\>nhıd ~ 
~-rıır, ,. tırrıılnavordu. 

lld k"' ......_ f'ı•tcı"' ' ı-r sordu: 
' ~e'lt l' ıı.,, r>ck çok mu? 
........ 0 ok ... 

ııııır 
' A tz111 

1 nasıl df'fC'debillriz ?. 
' ~e a !'Tnı V"r '"" getirmekle. 
~ ına ,_ rzuınrı var? .. 

\'er·ı "lr>ı q 1 ~"lf e <'(>,,"., vermedi. Çünkü 
1 - So cevnn Voktu 
ar, l'\ın: dr-dı '-- . 

.... :.. •ıenden ne fsteyor-
•'je f 

JH"Gt'N K \J.l~ACAK \'APURT.AR 
Sarıl t1nnurun atlı Gittiği uol 
18 tns;c n Barlın 
2D Mersin Bnnıtırmo 
15 J\eınnl Ay\':ılık 

GEi.Ei.EK \'APUHl •• \R 
l\oC'nctı hmlt 

.\lm :ın ,.c Mnrar 1 
. \"nn·rtc<ıl 

ır,ısrmr.ı sr·n.ır 

Komedi :l perde 

2 rvtart Fe\1 hafa(je 
ge«·ed·r 

: Yıkıın f'IU!'>eler 
: nora 
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Sabri topraıt 
"Ulus,, da Falih Rıfkı Atay yazıyor: 
Sabri Toprak'ın hatırasını hürmetle 

<ınmalıyız. Tam itikatlı bir inkılapçı i
di, Malta sürgününden Ankaraya dö • 
nerek, nihayete kadar, vatan ve dava 
uğruna çalıştı. 

Ziraat enstitüleri onun teşebbüs ve 
planları üzerine kurulmuştur. Eski zi
raatçiliği trı:::fiye etme~ Türk toprağı
na garp bilgi ve tekniğini getirmek i

çin sarsılmaz bir azim göstermiştir. 

Bu memlekette hakiki salahiyet ve 
ihtisas ile mücadele edenler olduğunu 
bildiğimiz için, Sabri Toprak'ın daha 
o zamanlar kz•rşısındaki mukavemetleri 
kırmak hususunda göstermiş olduğu 
cesaret ve iradeyi takdir etmemiz la -
zımdır. 

Senelerden beri ağır hasta idi: Teda
viler, anca~ ölümünü geçiktiriyordu. 
Senelerce, daimi bir ihtizar hissi içinde 
sinirleri yıpranar;.k, ömrünü sürüdU, 
gitti. Sabri Toprak'da vefalı ve kalpli 
bir arkadaş, karakter ve şeref sal'.ibi bir 
insan, Türk kalkınmasına hizmet etmi§ 
inkı15pçı bir vatrndaş kaybediyoruz. 
Hepimiz, ar'k,amızda, onun haurasını 

bırakmağa çalışalım. 

YLNNIZ iKi TAYYARESi 

OLAN M.E.'MLEKET 

diye karşıladılar. 

Yemen sultanı 

İmam Yahyanın 

küçük oğlu Seyfil
islam Elhüseyn Av 
rupıda bir seya -
hate çıkmış bulu -
nuyor. Geçen gün 
Parise gitti. Fran-
sızlar kendisini 

''binbir gece ma -
sallan memleketin 
den gelen· sultan,, 

Bu münasebetle bir Fransız gazetesi 
Yemen hakkında malOmat veriyor ve 
burrtla ıunlan 'tırtl tıyor: 

''Yemenin bugün bir havacılığı btle 
vardır. Fa'k;at. bu mesut memleketin 

r 

hava filosunu ancak iki tayyare teşkil 
ediyor. Bu iki tayyareye de bugün kim 
se binmiyor. Çünkü, geçenlerde olan 
bir kaza üzerine İmam Yahyıı, tayyare 
lerle uçmağa yasak etmiştir.,, 

EN FAZLA PARA KAZA-
NAN YENi ARTiST •• 

Yahudi Menon isminde Avrupada 
büyük muvoofakiyetler ~zanan ke -
mantı, geçenlerde Amerikaya gitti. Da 
ha doğrusu, meşhur Amerikanın çocuk 
hırsızları gibi A vrupanın en parlak yıl
dızlarını kaçıran Holivud onu da ora
ya kaçırdı ... 

Yahudi Menon, bugün Holivudda 
çok büyük bir yıldız derecesine yüksel
mi~. Hatta, en fazla para l\azanan ar -
tistten daha fazla para alıyormuş. 

DUnyad"°' en iyi keman çalan sanat
kArlardan biri olan bu artist henilz 
gençtir ve aldığı para, senede bizim pa 
ramızla iki milyonu geçmektedir. Bü
tün Amerika bu muvaffakiyetinden do
layı ona hayran bulunuyor, veya kıs -
kanıyor... · 

HANGi MiLLET EN 
ÇOK NE YER 1 

Bir Fransız gazetesi meraklı bir is -
tatistik neşrediyor. Bazı milletlerin en 
fazla ne yeyip içtfklerini gösteren bu 
rakamların hülasası §udur: 

Fransız: Senede 160 litre şzırap, 2,5 
litre alkol, 40 gram çay, 33 litre bira. 
4 kilo kahve içer, 223 kilo ekmek, 20 
kilo şeker yer. 

İngiliz: Senede 11,5 litre prap, 1,5 
litre alkol, 4 kilo çay, 65 litre bira içer, 
350 gram k,ahve 160 kilo ekmek, 39 ki
lo şeker yer. 

Alman: 41,5 litre şarap, 2 litre al • 
kol, 80 gram Ç}t"J, 58 litre bira içer ve 
41 kilo ekmek, 2 kilo kahve, 22 kilo şe 
ker yer. . 

İtalyan: Şarap: 77 litre, alkol 1,5 
Litre, bira ve çay birer buçuk litre, ~ah 
ve bir kilo, ekmek 77 kilo, şeker 7 kilo. 

Amerikalı: Şarap 1,5 litre, a..lkol ı .s. 
~ 350 gram, bira 350 gram, kahve 5 
kilo, §eker 50 ~lo, ekmek 145 kilo. 

he • 
erı 

Halka açılması için şimdilik bir 
emir yok 

Y cnicaml kcmerinJn kaldırılmaya

cağı hakkındaki karardan sonra ke -
merln yanındaki ''Vez.irkapısı,,ndan 

girilen Hünkar mahfelinin de halka 
açılacağı yazıldı. Bu havadis hakkın- . 
da dün fikirlerini sorduğumuz alaka
darlar böyle bir emir almadıklarını 
s<'ylcmişlcrdir • 

Mamafi HünMr mahfellerin!n açıl
ması kararlaştığı takdirde bunun im
k~n dahilinde olduğu da ilave edilmek· 
tcdir. 

Malum olduğu Uzere Istnnbırlda 

sultanların yaptırdıkları camilerin bi
rer de IIUnkiı.r mahfeli. yani padi • 
şahların namaz kıldıkları yerler var
dır. Buralar şimdiye kadar kapalı bu· 
lunuyordu. 

tstanbulda görUlmeğe değer Hün -
k~r mahfellerl bulunan camiler Sut -
to.nahmed, SUleymaniye, Bayezit. Fa
tih, Nunıosmaniye, Sultanselim, E -
yUp, !.Al.leli, Yenlcami. Şehzııde. Ak -
earnvda Va1de camii, Ayazmn c-amll 
ve Bcvlerbeyi camileri gibi bUvlik ca· 
milerdlr. Bunların kinde tezvinat iti-

KURUN-~ 
GlJNT>Er.11< Ml'ASI GAZRTE 1 

1 

Otl7.~tf'nll7.f rtlnt1tr11f'n \NlZtltlr i!ll.Ufl' 

ve ırtrmek ıc;tn iN! Vtrfmm köşf'ıılne ıı;-a 

c tcı ı kcllm,.ııı "ıu:ılınıılıı1P' 

Karı,llıll ıııtıvPn "lkurııu mPktuplannıı 

•o kuruşluk pul ıc11vn.ı..hd11 ıar. 

~a<11lrnıvan VR7ılan v.eM cnn-ı•nnt'ktl'n 

ıuvınet.1117 voııanmıe mektuplsrm ıc:tnı 

KrıDIJ ın ıııtt11 ll\·ın ıuıvrıolnıtU1ınr1ıuı ıııır 

,tnrnk <;ılu;n ~n?.tlttrd•.n rtntııyı dlrekter 

•CI<. ll$tllıu• !lnru ll()r~ ıılmıu.. 

1 GünU geçmiş sayılm 10 kuru~tur 

bariyle en başta Yenicamiin Hllnk:ir 
mahfeli gelmektedir. Buradaki çint 
tezyinat Tilrk sanatının çok nstün nu
munelerinden biridir. Pencere, kapı ve 
ocaklar harikulii.de bir maharetle iş. 
lenmiştir. 

Alakadarlar Hilnkfı.r mahfelleri a,.. • 
çıldığı takdirde buralara ayrıca birer 
bekçi koymak icap edeceğini söyle • 
mektedirler. ÇUnkU Hünkar mahfelle
rınln kapıları camilerden oyrı olarak 
yapılmuıtır. 

RF.LJ::DlYE iSLERi 

PROST 111 ARTTA GELlrOR 

Şehir mütehassısı Bay Prost mart. 
ta gelecektir. Hazırlanan projeye ait 
olan küçük imar projeleri belediye i
mar bilrosunca tamamlanmı~tır. Sir:ı
di bir mesai talimatnamesi hazırlan
maktadır. 

Et Ucuzlayınca 

Etin ucuzlaması münasebetiyle be
lediye varidatmda beş yüz bin liradan 
fazla noksanlık olmaktadır. Belediye
nin bu açığı Ccrrnhpa.~a ve Hnseld 
hastahanelerinin, muvazenei umumi
yeye alınması, b2lediye zabıtası tahsi
satının emniyet direktörltiğil blltçe -

sinden \'erilmesi ile kapatılacaktı . 
Bunlara ait kanunlar vekaJet~e hn

zırlnnmıştır. BUyUk Millet Meclisi he-

yeti umumiyesfne verilecektir. Belc
dıye bütcesi bu kanunların tnstiki için 
henüz tanzim edilmemektedir. 

Tcrşih Havuzları 

t6rıu a~di'klerını 
Yorlardı: esasen kendileri 

Htı~ 

1 :'ı.4fl 
lt:ll) 

16 

Bur"'n 
Mertıln 

hmır 

Mıırl:ınya 

llandırmıı 

lıınir 

Sı\KArWA 
MELEK 
SA HAV 
S!'MER 
iPEK 

: A~k ml'lodi~ı 

: A$k mone\'rolara 
: Ali Balıa 

j HuA-~rntıdf' ~ıl<nn ya1ılarla rt"ı'lmle11n 1 
1 '"'' h:ıklu ..ı\ll kf'ndt~ı 1t1ndlr. I 
J ... - --

Belediye sular idaresi terşib havur.. 
hlrım geni~letmeye karar vermiştir. 
Bunun lgin birkaç ny evvel A vrupaya 
sipariş edilen makineler gelmeye baş
lamıştır. Havuzlar bir misli _bUyUltü
Jcooktir. 
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üvey çocuklarını zehirle
yen bir katil yakalandı 

Çocukların kanını emip, güzlerini 
ateşe tutup yakılJormuş ... 

Viyana- hekimler 
- _____ ____,, 

kongrestnda 

Mühim bir tebliğ 

Kesilmesine imkllnı 
olmzqan aqrılar 

Yeni buluşlar sayesinde nasıl 
dindiriliyor? 

.Salihitı metresi 
. 

- Benim ndıın Asiye •. :.\leryem iıımfncıe 
llir kızım var: nunun İsmail i:ı;mindeki 
eski kocasından iki de oğlu Tar: yani be· 
nim torunlarım. 

Bundan on beş gün evvel Kasımp:ışada 
J\ireç bnnında oturuyorduk. Kızımın ko· 
cnsı lsm:ıll hoyacılık yapar, sl>zde bize ba· 
lı:arclı . Fakat son zamanlarda hakmaz ol· 
du. nırnkıp ,;itti. Kızım bu hainle l3nıştı. 

- Kim o h:ıin! 
- Kim olacnk'/ Salih! Kızımın şimdiki 

kocası .• Bu tıdam handa iken t:ını,ıı. Ni
küh yapncağını söyJl1·erek kızımı metres 
tuııu. Bu ev de onun .. lşte bizi alıp bura)ta 
getirdi. fü•vclki gece de öld!lrdü yavrumu. 
nunu da 51dürc.:ektl aınn kurtuldu nasıl-
"ill •• 

Aijlıyor z:ı\·allı kndıncaljız. fçlni çeke 
eke ı.üngllr hüngür o~Jıyor ve biz bu ~ 

l ıyış111 knrşısındu znvnlh kadına bir şey 
onUıhyorltı Bcklı~·oruz k1 u dlay_q blr~ 

.sükOhct lıulstın •.• 
- Peki; bu vakn nıısıl olrlu? 
- Den bu Salih kadar canavar insan 

içinde oda ·n girdi. ~e oldu? diye sordum. 
- O :raptı dedi. Ona sordum. 
- Dışardıı keçilerle boğuştu . Ondan ol· 

muştur dc!dl. 
Canavarın çocuğu dışarı götürüp k:ım

n ı emdiğini o znmnn anlnmı~lım zaten! 
IIıçkırıldar yeniden başladı. Yanmamış 

kömlirler üzerine korıanan çocuğa gözleri· 
mlz ilişti. Ali ile hiriblrinıizc bakıştık. Bir 
anda ellerimiz ceblcrlmizc ~ircll. Az çok 
birer miktar para ,·erılik. Gö1Jcrlmiz va.,:ır 
dı. Kaıl ına, kızına kalan torununa Ön;ür 
dilc!dik. Kendimizi dışarı atıyoruz. 
Kapının önü konu komşu ile dolu .• F\n· 

tilin kız kordcşi de aralarında .. soruyorum 
- Ağabeyin hunu neden yaptı? 
- Den 01-rı oturuyorum. Bir ı:ocu~ım 

Tar. B:ıkın sağ kohıma inme indi. Hiç bir 
şe:r bilmlyorıım . Onun elinden ben de ne· 
ler çekiyorum? ~c ynp:ırl:ır~a yapsınlar 

h:ıinl'." 

Suçlu adliyede 
Su~lu Salih dün geç vakit adliyeye 

getirilerek birinci sulh ceza mOOkeme -
sinde ıorguya çekildi. 

Salih kalaycı olduğunu söyledikten 
sonra: 

- Bana iftira ediyorlar dedi; hepsi 
yalan, bakın anlatayım: 

Şimdi beraber yaşooığım Meryemin 
eski kocası kaçaksı imiş; tevkif olun
muş. Ondan biri 4 diğeri üç yaşında i
ki çocuğu olmuş. Ben onunla 15 gün 
evvel beraber yaşamağa başladım. 

Çocuklardan kü~ük Necuti geceleri 
çok ağlardı. Ağlamasın diye merhem 
sürdüm. 

Hakim Reşit sordu: 

- Merhem değil, esrar iç:rmişsin. 
~o-;pls•-- ... '-1t ~D•••••,:• .. ~--

mUŞSUn, Amma Necati ölmüş?. 

- Yalan, ben zaten esrar içmem. Bir 
defa içtim, hüyUk OObam <löğıdü. Bir 
daha ağzıma koymadım. 

Sağ kalan Nejat 

- Necatinin ba§tnt ateşe tutmu§, ve 
yücudünde bir takım yaralar açmıısın. 

- Hayır, ben yara aç~ım. O ya· 
ralar eskiden vardı. Geçenlerde açmıı, 
içindeki irini boşaltmıştık. 

Bir gece eve geldim. Kilçük Necati: 
- Ağa üşüyorum, çok üşüyorum. 

Dedi. O bana ağa derdi. Zavallı şimdi 
ölmüş: her neyse. Isınsın diye kucağı· 
ma aldım. Başını ateşe soktum, bu ır
rada kaynanam lambayı istedi. Verir -
ken çocuk ateşe eğilmiş, yüzünü yak, -
mış, amma hiç sesini çıkarmadı. 

- Nasıl çıkarsın; ağzını elinle ka -
pa:nışsın?. 

- Hayır k~amadım, sonra tekrar 
_.,._.- .... ..._ ... ,. :_.._;ı:_.. 21.. .\ıi. A.;t1 1\. 81'•-
man yüzüne baktım, yannu~ 

Hakim Reşit, suçbyu suçu ağır ce
zalı suçlardan olduğu için tevkif etmiş, 
evrakını müddeiumumiliğe vermiştir. 

Amerika mektubları: 

NevyOrk 

sörmediın. Bu çocukl:ırı istemiyordu. On 
beş gün ı;ibl kısn bir znman içinde? neler 
~·apmndı bunlara neler .• Mütemadiyen dô· 
~fiyordu. "Fakirhaneye atncnl{ım,, dlror- J 
du. Ev\·elki r.ece bu dayak gene başladı. 
Cocukl:ırın ellerini maşa ile ynktı, sonra 1 
bellerinden tutup kaldırarak yüzlerini ----- ----------------
mnngnlın üzerine luıtu. Ya,·rucaklnrın kıı 
gın nleşten yüzleri yandı. nuna konmadı. 
Çocukların parmaklarını ısırdı. Çıknn 

kanları emdikçe: 
...:. Oh! diyordu. 
Çocuklar Lltkln bir halcleydi. Kıırtar· 

"1nk isliyen onnelerlnln yüzüne yumruk 
Bir şehir değil, 8detabir sergi 

ve bir müze! ıığdırdı. Bana saldırdı. Yere serdi. Çocuk 
~ır ağlıyorlardı. Susturmak için cebinden 
ıfyon çıkardı zorla yutturdu. Biraz sonra 
fki çocuk d:ı bnyı;ın bir hale geldiler. Sa- Nevyork, Şubat (Hususi muhabiri • mektep, bir sergi, bir müze olan bir §e· 
b:ıha knrşı o~ızlarına tekrar af:)'On soktu. Uuna da mnnl olmak istedik. mizden) - Nevyork baştan başa bir bir ıdiye tarif edilebilir. 

- Önüme geçmeyin. diye baltırdı. On· Dünyanın en büyük mağazası olan 
arı Ul'Utuyorum. Sizi de ~lclilrfırüm. Ma:y'e giren bir adam Amerikada me 
Dışarı çıkıp kıırakola haber veremiyor deniyetin bugünkü hali hakkında bir 

duk. Şafak söküyordu. Dört yn~ındakl to- 1 fikir edinebilir. 
tunum Ce"lnt l>ldü. Arlık kendimi her şeye t:ıAmtın sokdıı attım. l\arııkola koştum. Filhakika bütün .medeni ihtiyac;lar, 
Polislerle dunüp geldiftimh: zııman Salih bu ihtiyaçlara tekabül eden ihtiralar ve 
çoktan knçmıştı. eşya Amer~an milletinin zevki ve zev 

- Nerede ölen çocuk! kine göre hazırlanmış mamutat, mas -
- Onun ceseılinl karakola Rl>lürdüter. t>oklor muııycne etti. Dnynktıın arkasında· nuııt, Amerikada hassasiyetin §imdi 

Geçen hafta içerisinde Viyanada he· 
kimler cemiyetinde alaka. uyandıncı r 
tıbbi bazı vakalar konu~ulmUJ, bu ara
da tanınmıı operatör doçent Dr. Felib 
Mandl, operatör müdahalesilc Clğrılann 
dindirilme~i hususunda mühim bir tel> 
liğdc bulu:ımuştur. Şimdiye kadar din· 
-dirilmesi mümkiin olmıya.n ağrıların na 
sıl dindirilmesi imkanı bulunduğunu i· 
zah etmiştir. Bu, modem operatötlü • 
ğün bir zaferi sayılma'Istadır. 

Bir doktorun en büyük vazifelerin • 
den biri de, hayatı kurtarmanın yanr 
sıra, ağnyı c.lindirmektir. Gerçi §imdi -
ye kadar da modern tıbbın elinde bu 
hususta faydası dokunan vasıttalac 

vardı ; bu arada morfin bariz bir tesir 
icra ediyordu. Hattı o kadlr ki, meı
hur bir klinikci, morfin mevcut olma
saydı, doktorluk etmeği ııöze aldıranı
yapae41ğı kanaatini beslediğini söylemiş 
tir. Fakat, bu harika vasıtanın zararlı 
taraflarını kim bilmez? Hasta bir kere 
morfine alıştı mı, daima onu kullanmak 
ister. Sonra, daha te~his koyamadığı ra 
hatsızlrklarda, doktor, ağrının sebebini 
öğrenmeden ağnyı dindirmek isteklisi 
değildir; anca~ ağnrun seyrini takiple, 
hastalığa teşhis koyabileceğini düşü -
nUr. Doktor, yalnız kronik istirap vazi
yetlerinde acıyı teskin edici vasıtalara 
müracaat edebilir. 

Diğer taraftan, tahammül kabil ol -
mryan ıstıraplar, uzun sürdü mü, hasta, 
sürekli eziyet çekerek yeis içinde kıv -
ranır. Bu gibi ısttraplar, tıpca sebeple
ri daha belli olımyan hastalıklarda ve 
dahilen mUcadele simdiki halde ]Qlbil 
uuıuyan nanısıııuınCu:L u• gen;;~ ucı•n.a.J•ı 
gerek doktoru müşkül vaziyette bıra • 
kır. Fakat, hootanın hastalığı iyileşe -
bilecek olsun, olmasın, doktor, onun a
cı duymasını gidermeğe mecburdur. 
Hasta iyileşebilecekse. iyile§ebilinceye 
kadar, iyileşemiyccebe yaıadığt mUd -
detçe istirap çekmemesine çare bul -
mak, doktor için, hem mesleki, hem de 
insani bir icaptır. 

Modem operatörlük, bu cihetten de 
faydalı neticelere varmak için hayli za 
mandır uğraşıyordu. Tıb sahasında 
kayda ~eğer şahsiyet olan Alman Dr. 
Lcri§he ile Avusturyaılı Dr. Dopler, 
ağrıyı dindirmek hususunda yeni yol • 
l<:Jrdan yürümek ve bu suretle binlerce 
insanı kıvrandırıcı vaziyetlerden ~ur -
tarmak çarelerini elde etmişlerdir. Le
rişhe, icap eden kısımlardan sinirlerin 
kesilmesi suretile en dehşetli ağnlann 
nasıl dindirilebileceğini, Dopler de, si
nirler üzerinde bundan farklı müdaha • 
leyle ayni neticeye nasıl varılabileceği 
ni göstermişlerdir. Bir mayiin, bilhas -
sa novoken denilen mayiin sinirlere pa 
ravertebral bir enjeksiyon yoliyle zerki, 
fevkalade mühim neticeler vermi~ n 
her tUrlU vasıtaların tcnbikine rağmen 

ki kemiklerin kırıldı;lı, 'Zehirlenip öldfı~ü bağlı olduğu teşkilat, mal satmanın şim 
ıınlnşıldı. Sonnı öıı b:ışkn bir yere götDr· diki usulleri, sınai teşkilat, reklamcılı-

liler yavrumul ğın bugünkil türlü şekilleri... Bütün liz öl~Usü ile bir mil devam eden bir 
'I saha vardır ki orada bütün medeniyet 

- " orr.n mı? bunlar dikkatli bir müşahidin gözü ö-
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" mütekasif bir haldedir denilebilir. 
- mem ornya mı. nüne konulmuş birer kitap gibidir. 
- Bu yavrunun adı ne? Dünyada muhayyilenin tahammüle -
-NeJot .. Üç yaşınrlndır kendi~I.. Oradan çıkıp ta büyük Transatlan • dip edemediği en geniş manasile ser -

- Sıılih neciydi. tik vapur acentaltorının camekanı önün- vct, meta, mal, mamulat ve mahsulat 
- Rnznncıyım derdi. de duran bir adam dünyanın hatıra ge-

muannit iztiraplı vak'alarda. xıurabf 
yok etmeğe yaraıru§tır. 

İ§tc Viyanada geçen hafta j~cri:!iJlde' 
~ hekimler cemiyeti toplantısınd;.. •·ÇO 
cuk hastahanesi,, baş hekimi Dr. Fe • 
!iks M<ındl, ağrıyı dindirmek içiıı ıı:ıo
vokin vasıtasından operatör ınüdahale
aile naad istifade edildiğini anıaunııtıt· 
Tatbik ettiği enjeksiyon metodiyle eıı 
şiddetli ıstırDp veren ve son ı O senede 
aık sık müşahede edilen deva:nlı 1'lf • 
randıncı rahatsızlıklarıda elde ettği ııe
ti~cleri: tesbit etmiştir; ağır isıdr:; 
tngemınuı nevaljilcri, kronik rnaf . 
iltihaplan, muannit angina pektO~ 
vakalan, huceyre rahatsızlı~arı gıbl 
hallerde, bu yeni usulle yapııan ınilda' 
halenin süratle ağnyı d!r.ıiirJiğini iS ' 
bat yollu tt.erübeler göstererek, ço• 
defa bir tek, yahut da bir çift enjck5l' 
yonun nevmit hastaya ıstıraptan ıcurta· 
rıcı yı:.rdınu esirgemediğinden bahset• 

miştir. 

N ovoken zerkinin bu mucizevi tesiri. 
acaba neden ileri geliyor? bu rna~ 
ötedenberi üç, !dört ~aatlik mevzii 1'if 
acı duymazlık temin ettiği. tıble 11er 
hangi bir şel\ilde alakası bulunanlart 
maHlmdur. Ayni vasıtanın şimdi ıstı' 
rap çeken bir instımn ıstırabını bUsbil' 
tlin izale edebilmesi, nasıl mümkiirt ol' 
maktadır? Doçent Mandlin kanaatiıı' 
ce, devamlı ıstırap çeken bir hll5~ 
ile öyle ıstırap çekmiyen ameliyat eô
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lecek bir hasta <:ırasında, bu ınadder' 
br:ı farklı bir bünyevi imtiııas ~1~ 
ti mevcuttur. Acı duyan hastada - - -- . başka isal yollarile ıstlrap nowasttlti 
götürmekte ve böylece bunun acıta , 
bllsbtıtnn dindirici tesiri görUlnıelrte 
dir. 

Bu sahada eri~ilece~ yeni merba1e. n: 
zerinde ve etrafmda. bütün tıb ınuhıt 
lerl ehemmiyetle alakadar oımatctı:ıdıt' 
lar. ./ 

~----------------------
Bir karnaval 

güzeli 

Af 

en nefisten olmrık şartile bir i'k,i saat 
- yonu ncrcchm hulchı'l len ve gel:niyen her memleketin tabii K dl ı d k" d lçinôe burada görülüyor. Bir iki saat-
- en s e çe ıyOT u. Hem öyle ın· güzcllilderi, beşeri enmüzecleri, mamu-manlıır oluyordu ki b:.ı canavar çoculdn· te görülür, fakat görüleni anlamak ve I{.art' rın dillerini ısırır, çıkan kanı emer<ll. El· lat ve mahsulatı hakkında icmali, fakat anladığını hazmetmek tabil başka bir Avrupanın birçok yerlerinde ~U· 

)erini, parmııklorını dişler, gözlerini ze,·k J t\ n" arada tta 1 y a n çok canlı ve özlü mıalumat edinir. meseledir. val eğlenceleri her sene büyük t 

ten kapar, konı rınerdi. Ü Vapurların yolcu taşıdıktan toprak- ah k h dı ratla yapılır. ...J -Peklm:ık~achneydi? Çocuklara ne gr&V r sergisi 8Çt ld l larıyalnız~imdikihalideğil, oradaes.- D aço zamMamu taç r. y k d •... d"·x.t;nüıbllYr 
den bö.\·le '-"nrıı"·ordu? A k . . d b t :ı Bradvey ki deniz kenarmdan bat - u an a resmını gor u

6
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,, ,, n ara sergıevın e ir talyan gra- k" .J t · a· ·· ,_ · · ı eı. - Onu ben de hilmi .. ·ordum. '-'apı"'Or· ıJen mevcu ' şım ı munK,arız cemı - lryarak ~ehri baştan başa dolaştık.tan Almanyada yapılan bir karnava _.ı:O, 
J 1 ,, vür sergisi açılmı~tır. Serginin açılma t t k d · tl · h le ""
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du işle, belki de? deliydi. nen hiçbir şeye ye • cemaa ' ır ve me enıye erın u - sonra ta Nevyork şehrine kad~ yüz - cesinde Karnaval Güzeli olj)l'8 
merasiminde bUtiln vekiller, kordip- · tl · · d .. v • ___,/' yanmı)·onım, yıı\'rumun ölümüne ağlıya- susıye erını e ogrenır. lerce kilometre uzayan bir caddedir. miştir. 

t 
lomatik ve matbuat erkanı hazır bu - _ rum. nsan her zaınnn ölchllir. Çocuk ol· Bu eski medeniyetleri o şekilde can O da başka türlü daim! bir sergidir. 

sun büyük olsun ama yata~ında.. Tabii lunmuştur. İtalyan elçisi Galli bu mU- landınyorlar ki bunu bir kere gördük- S Ati t" dan · t · \ferı" 
ölümle.. Yoksa böyle bir katilin elinde nasebctlc bir nutuk söylemiş, hUkılrnc- por, e ısme, s, tiya ro, ıınema, • DANiMARKALI tüccarlara sil · s~ı'' ölmeııl mahvelll bizi .. Nereden geldi bu ten sonra ins:a unutamıyor. taganni, hatıra gelen ve gelmiyen eğ- bankasındn blolrn edilmiş paranın ta .. t' 

te tcşekkUrlerini bildirmiştir. B 11· b ı b' bal k ı k • 11 r •· bclA ba!iımı:ıa" e ı aş ı ır ı o antası, yanı len:e, yemek, içmek, eğlenmek ve eğlen si için hnzırlnnnn proto!.<ol Yeki e Alt'~ 
Biz dilenip 1teçlnlyorduk ba:o:ıın .. HatUI Bu nutka M:ı.arlf Vekili Saffet Arı- daha ziyade denizden çıkan mek{llatı dirmek, en geniş manf.sile ilancılık bu ti tarafından tnsdlk edilmiş ve al 

şu k~mllrO tnhkikotn ıti!len polislerden biri kan cevıı.p vermiş, ve elçinin ricası il- pişirip satan loltantacılann came'k,anla- caddenin Uzerinde ina<cılara &üeta "biz !ara tehlllı olunmuştur. ı' honmı.e ,.,,..,.., ohh. Sal kolon '" «>· zerine sayın vekilimiz kordcliiyı kese- n önilndc dcniz~cn ç<kan yenebilir ve buradayız, bi•e geliniz, bözi tetl\ik edl- • SOl.EYMANIYE CAMii •'"'~~~ ~ 
cuk iki ~ünfir actı. Diğer bir polis on im· rek &crgiyi açmıştır. Sergide 60'a ya- yenilemez güzel görünüşlü, korkunç niz, bizimle alakadar olunuz!,, diye ses- nılocnk Sinnn mnlı:ıllesl için E\"ktı t:ıııı':; ruş verdi. E'>mek aldık. Bu scfnlellmiz l - tediye tarafından bnzırlanon proJe .. c ' yetlşınfyor gibi bir ~e ölfim.. km talyan sanatkarlarının eserleri blltün m~·!llUkları görmek mümkilndUr. lenir, lnnmışlır. Mahallenin tanzimi 9.,., 

.,...,.. __ -:ı;1lal:=ıD::..:;hel'-.:,l~fl~B~f~r~tO::.:::n~Cie::::.;:tt=l:..:d~t~yOsG~:.:k:•n::__vardır,;,::::~·----------------------------~N~e~v:y~or~k~u=n~be==1=in~c~i~ca==dd=e=s=in=d=e~t~n:ıı:·-__________________ _..... __ ~~A.=-~F~.~~71lındaniUbarenbaşlıyacaktll'• / 
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ller Gün Bir Difiaye 

Müııasebetsiz bir sevgi 
. Bir ıamanlar yüksek bir me~tebin 
:ıntiharuna girmiş ve k~anmıştım. Ley 
1 0Iarak kabul edildiğimi bildiren emri 
'hnca hemen bavulumu hazırlamı§ ve 
~olu tutmuştum. Mektebe varmadan 
Olıce kurduğum planlan ve düşünceleri
nıi Yeniden hatulıyorum 

- Sınıfa glrer girmez ba§ımla bir 
:ıarn verip sıranın birine oturacağım. 

CCbur kalmadıkça kimse ile laf ctmi -
~cceğim. Hele kız arkadaşlara k,arşı 
Ç~k ağırbaşlı hareket ede.cek, asla sa· 
%nı olmıyacağıın. 

İşte bu düşüncelerle geldiğim mek • 
tcbiınde kayd işini filan yaptırdıkt~ 
'on,... · · d d b' ·· d ... ıçın e e e ıyat ve ıur en konu-
~lan sınıfa girdim. Kapıyı açar açmaz 

1
. rşırna sarı, kıvırcık saçlı, mavi göz· 

:· ~cecik, çocuk yüzlü bir kız çıktı. 
Cl'oıyem icabı bir reverans y()J>arak 
~ köşede boş gördüğüm sıralardan bi· 
ı.ıne otuıdum. Az sonra koritlordan er· 
"ıtk, kız öteki arkadaşlar Ja sökün et • 
l'ttcye başladılar. 

On beş kişi kadar olmuştuk. Ben bir 
~ için şaşıla~ak bir manzara karşısın· 
~Ydım. Bu çocukların hepsi. vl,a, cis2, 

flden bir iki gün önce ayrı ayrı mek· 
tcplcrden eeldikleri halde birbirleriyle 
Çabucak içli dışlı olmuşlardı. Birer iki
ler ajımı, hangi mektepten geldiğimi 
'°ruşturup durdular. Ben de her sual 
'
0rana kısa ve soğuk hir ifade ile kZtr· 
~~ık veriyoı ve bcmrn önümdeki biı 
ıtabı okumaya çalışl)ordum. 

Günler geçi}'or. benim kiınse ile 
~tbt.ır ka:mayınca konu~mamak. he·· 
e. kızların yüzüne bile bakmamak az 
~c bfitün r.rkadaşlar şaşıyorlardı. 
:ı~ ne yalan söyliyeyi:n, hakkımda 
~terilen bu hayret hisleri beni bir k;:ıı 
~ ciddi olmağa. asık suratlı bulun

)\ sevkediyordu. Bir giln, o sarışın, 
~ t5zlil im; hİ!i unutmam, söz ara-
~ bana işittirmeye çalt§arak: 

8 ' li erkesi baştan çıkardım: doğru
d 

11 
bir kişiyi §U köşeden çı~ararnadır.ı, 

a '~İği zaman bile istifimi bozmamış, :.ne kabaran koltuklarımın yü~iim· 
~1 aksini hissettirmemeye çaltşmı~ · 
d' . nostı<ırım bu hal böylece devam e· 
bıp i:itseydi bir şey denemezdi. Fd:aı .,a..,a , 
la § Yavaş sarışın kızın bana mu!al· ı 
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YAZAN : 

Rüştü Şardağ 
.......... _. .............................................. . 

mak istediğini hissetmeye başladım. Bir 
gün, nasıl oldu bilmiyorum, bu halle -
re bir ihtar olsun diye öksürüvermitim. 
Bu öksürük manalı bir §ekilde çıktığın 
dan mı nedir bütün sınıfta bir kahka
hadır koptu. 

Fakat bu hal, tam sarışın kızın tar· 
kı söyliyeceği .zamana rastladığı için 
yalnız o glilmemişti. Sert sert gözleri· 
ni ayırarak. yüzüme baktığını görünce 
bende renk menk gitti. Sonra nasıl ol· 
du bilmiyorum, içimden gelen bir kuv
\"etle kendi kendime: 

- Ulan ıdedim, ben kimsenin ağız 
ı.okusunu çekmemişim; bu mincmğın 
surat edi~ine mi metelik vereceğim. Us 
tetik onun inat eder gibi yeniden ıar· 
krya başlamasını fırsat bilerek olooca 
kuvvetimle . ve içerisine bütün alaylı 
manaları da katmaya çalışarak bir da· 
1-ıa öksürüğü gümlcttim. 

Benim bu şr•kacı halim: onların da 
kızdıklan bir şahısla alaya başlayışım 
<l!ğer arkadaşları memnun eder gibi 
görününce mavi gözlü bayanla her fır
satta eğlenmeye b:ıjladım. Fakat iş bu 
kadarla bitse iyi. Bir şey söyliyeyim <le 
Şi\Ş!O. 

Bütün gururuna, şahsını her şeyden 
üstün tutmaktaki titizliğine rağmen bu 
öksürüklerim, kaba ve alaycı bir tarzda 
konuşmal'1rım onun üzerinde hoş bir 
tesir bırakmaz mı? Bu sefer ne yapsam 

t t Olduğunu , sık sık yanıma gcierc'k o l 
tden b "d · ı · · .. k kr~ · 1 d · en en, aı esının yu se ıg:n 

~· bilmem şöyle zengin oldukların 1 J 
t ' Yok bitmem hangi terzi}'e ha!t • a 
tı•a§ ~ 

lit agı üst baı masrafı olarak yirmı 
~ a verd'binden, sınıftaki bir ııürti ~ • 
.:e~~ı insanın arasında kendisinin_ da· 
lirı Yuksck bir mevkii olması gerekece· 

den, bahsettiğini görünce içimden : 
~Vay kaba kağıt vay! Demeye b'aş 
ltı 1 \•c nefretimi, kendisinden gizle · 

ere biy . Çalışmıştım. Fakat beni ter · 
ıad tıızlik nedir bilmiyen bir hanım ev 
lti~ &a~mayın: ben de vetİ§tiğim mu · 
'o~~ 0türiı ana babam:i~ iyi terbiye, 
ttiıctt~~ kötü şeyier almış, hocamdan 
~'rtıı so:Jcr, arkadaşlarımdan yakası 
ıo~ tlllı~ış küfürler işitmiştim. Hani 
dııt gchp te bir bo§ansam ne mal ol • 
lltiı ll=rtu etrafımdakiler kolaycacık anla 
ttp ~ataklardı. Neyse ki aile ve mek· 

'trıdil~k~sı bizi epey dilsiz etmiş, öğ-
11\ııııu~tniz. kötü şeylerı sarfedemez ol
'dıı,._ · Sıze biri gelip te bu asırda, 

·•qa~an · 
-.~ arısto'lvat bir ilğızla kurum 
ı!erı b Oıtclik sınıfta herkesin tepesin -
t\rı? ~kan bit hal takınsa ne yapardı • 
tt1'etıc ahası var: Bu kız, bütiın bu ha· 
b te r . Yetıniyormuş gibi bir Sco-ıniye 

i'c~ı:ld 
ltt.ı:ıa • c oturamazdı. Neşeli olu -
•aıarı: rnı zıpırlığından mı nedir, ma
fıtı lca 'k r:nariarından Zlp zıp atlar, srnı
t:ttı.rc;~ını olanca kuvvetiyle güm güm 
dı 'llc~ açar kapi?r., olur olmaz zaman
ltııı. d~ a ttıUtalea ortasında "ha ha hi r ,, ıy 

ıltııan a ~ ıarIQya benzer bir sürü zı· 
"-rtı)ı: gzında geveleyip tlururdu. 

~,tı.ıl?l bu densiz kızı çekeme;. ol • 

l
'llt"1:lak: ~avaş yt.nş tcr.>iy .. li dişimin 
er ı a.1ıak . . 

duYltı .. ız ıç:mde bazı hareket-
fl'ıtrrı ha aya başlıyordum. Hele o bil • 
llıeL ngi arı· h 

11. irır ıst, angi yıldıza benze· 
\~ ıyen dah . ·r . l><ııla • a çok romantızma k:>-

tit lteıııı~nı, b:ı.kı§lannı da görünce 
~taıc,.,,7oı durn. Hoşnutsuzluğumu 

tilil\i ın onun yüzünden gürültüye 
~latrna~ için bir ıeyler yap • 

T<'klrdal(hnm rna;:::Hıp cttl~i 
BnlRar pchlh·anı 

Tekirdağlı 
Bulgar pehlivam Hankofu 

(Jnbu aah/haıla gendi 
Türkiye başpehlivanı Tekirdağlı 

Hüsev1n Pnris spor sarayında Bulgra 
glireşçi Hnnkofln yaptığı gUreşte on 
bir dakikada Bulgar pehlivanını yen 
rniştir. Tokldnğlı son maı;ında rlngo 
ı;ıktığı zaman şiddetle nlkışlanmış 

'\"C kı:;n hlr seremunlden sonra he 
men gtireşe tutuşmuştur. tık hamle 
de çok Ustun olduğunu gösteren peh 
llvnnımıı muvnffakiyottnl mUteakıp 
k cndisfl e l<onuşanlnrn demiştir kl: 
Türk ofkft.rıumnmlyeslnln beni takip 
(ltmelerlndcm çok mUtehaı:ısisim; her 
halde :r<>nilmeclen memleketime dö 
nC'ccğim ... 
Bulgar güreşclnln galipleri arsında 
ba:Jta Dcglıın olmak llzere Dul Ku 
mnr tin vardır. 

1'rkltd l\ğlrnrn ikinci mu\•nffnklye 
tini mUtcnkrp kiminle knrşılnşncağı 
belli değildir. Yalnız harta tçfndo 
Londraya gidecek ve ornda :ıglebt 
lhttmaı yeni maçlar yapacaktır. 

kızmamaya, büsbütün yanıma sokul -
maya başladı. Bir gün gelip tuhaf ve 
manalı manalı yüzüme bakıyor, OCışka 
bir gün fırsat bulup masmavi bir bo -
yaya bulanmış olan kirpiklerini müte • 
essir bir halde yan k,apayarak "Neden 
bana bunu, bu lu:ııkaretleri yapmak isti
yorsun? Sana karşı biliyorsun ki bu an
layışsız insanların hepsinden çok aem· 
pati duyuyorum,, diye sitem ediyordu. 

Bu haller karşısmda ben ''Garip di
ye düşünüyordum; hem kabalık yap, 
hem böyle iyi karşılan, tuhaf bu ro -
mantik kız bizde beğenilecek ne buldu 
acaba?,, içimde münasebetsiz bir arzu 
uyanmıjtı: 

Yavaş yavaş bu kabalığın perde -
sini terbiyesizıığe kadar götüremez mi
yim? 

Nitekim dediğimi de yaptrm. Gelge
lelim her kaba ve çirkin hareketim on
da yeni bir kapris uyandırıyor ve biraz 
daha yaklaşmasına sebep oluyordu. 

Şimdi işin garibi, öteki arkadaşlar 

da vaziyete ba.karak şaşıyor, burnu ha
vada gezen bu kızm bana teveccüh gös 
terdiği halde benim böyle odun gibi 
harelçet edişime mana veremiyorlardı. 

öyle ya, belki şimdi siz de ''amma 
da ıdonmuşsun !,, diye bana dudak bu -
ruyorsunuz. 

Doğru, doğru amma bend: aık maşk 
hak getire; o güne kadar - çocukça 
b!r sevgi müstesna - kimseyi sevmiş 
değildim. 

Fakat her şeye rağmen enayilik te iyi 
bir şey değildi. Başladım kendi hisle -
rimi sarışın kızın lehine olaralı\ zorla
maya. Bir ttıraftan da bana daha çok 
yaklaşsın diye kaba hareketlerimi el -
den bırakmıyor, terbiyesizlik meyda -
nında serbest~e at koşturuyor • 
dum. Yavaı yavaı bu halimle övünme
ye bile ba§lamı§tım. F2Jkat bir g'µn ken 
ai kendime §Öyle bir sual sordum: 

- Bu bare~etlerim de san.ki bil' aev
giyi anlatmaz nu? Onu memnun et -
mek ve kendime bağlamak .için ne hal
lere girdim, herkesin eğlencesi olup 

çıktım. 

Dostlarım! İşte bu düşünceyi derin
leştirdikçe kendimde ilk defadır ki bir 
şüphe duydum. Bu arada kızın, roma • 
nesk bir his yumzığı içinde ooc..aleyıp 

durduğunu, nercıdeyse hislerini itiraf 
edeceğini tahmin ediyordum. Fakat bu
na gururu engel oluyordu. Bana ~r§ı 
duyduğu bu kadar kuvvetli sevgisine 
rağmen yaptığım. ahlaksızlık.lan göz 
önünde blundurup öteki arkadaşların -
d:c da utandığından bir türlü bu itira
fa yanaşmxyordu. Bana gelince: Onu 
memnun etmek için düştilğüm bu çir -
kin durumdan dolayı duyduğum acı, i
çimde yavaş yavzı§ kökleşmeğe hatta 
şeklini bile değiştirmeğe başladığı için 
bir gün kendi ~endime ihtarda bu!un • 
mak lüzumunu duydum: 

- Gözünü seveyim, tetik dtwvran; 
yoksa tutulduğun gündür. 

Gün, mün değil amma biz bayağı tu
tulmuştuk. Hem bu yaştan sonra sev
meye başladığıma, hem de tutup tutup 
böyle romantik hisli, aristokrat görüş
lü bir km sevdiğime yanıyordum. Am
ma yanmak neye ytJrar ki.. Biııde va
ziyet değişmeğe, terbiyesiz taraflarımız 
tekrar içeri dünyamıza gizlenip ahla~
lılık astarımız yeniden yüzümüze ge • 
rilmeğe başladı. Diğer tarclftan "benim 
bu halim ona itirafı için müsait bir ze
min hazırlar., diye de ümitleniyordum. 

Fakat dostlarım, ben terbiyeli ola -
yım diye ona iyi muamelelerde bulun
maya başlayınca :ıanşın kızın kendini 
benden çektiğini görmiyeyim mi'i' Kız· 
ğınlık beynime vurmaya, üzücü bir ra· 
rn':sızlık biitün vücudümü kaplamaya 
başladı. içime yapışan bu Allahın be· 
lası sevgiyi atmak istedikçe büsbütün 
gevşediğimi anlıyor ve yavaş yavaş bu 
~afir kızın benden uzaklaştığını gördük 
çe gururumun kırılışından doğan bir 
acı ile çırpınıp duruyordum. 
Düşünüyordum da: bugüne krı::lar 

hiç kimseyi bu derece sevmemişim. 

Hele se .. ·gi meselesinde bir pis;l:let ka
dar beni ilgilendiren bir kız tanıma -
mışhm. üstelik başkalarında bu gibi 

- Sonu onuncu saftfada -
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Cambaz olmak istemeksizin 

Havada yapılan 
cambazlıklar 

ölümle bitmeyen tayyare kaza
ları da var 

G~en hafta içerisinde Çekoslo • 
vakyaırun merkez şehri Prag 

şehrinde bir kaza oldu. 6 yaşında bir 
çocuk, beraber oynadığı komşu çocu • 
ğile ıosede dola§ıyordu. Birdenbire, 
sanki görünmez eller tarafından tutu
lup da ~ab3mlıyormuı gibi havaya ktil 
dmldı ve kendisini, büyük bir kesta -
ne ağacının dallan arasında buldu. O
radan da nehire düştü. Ve 5 metre yük
seklikten düşmesine rağmen, bu erkek 
çocuk, sadece gözünden hafifçe zede -
lendi, başkaca yaralanıp berelenmedi J 

Bu acayip kazanın lzahı, merala büı 
bütün tahrilı; etti. Bu erkek çocukla ge
ne erkek olan arkadzışı ıosede gezip 
tozmağa gittikleri .zaman, bir tayyare 
filosu manevrasını henüz tekmillemiş
ti. Tayyarelerden biri, 400 metre u -
zunluğunda tele takılı bir kum torba-
111nı pefi ırn uçuruyordu; bu kum tor • 
ba!öı, tayarelerin enaant talinilen il -

raaında hedef tetkil etmiıti. Yere init 
safhaırnda torba yukarıya çeldlmlf, fa
kat o aralılı; başka bir tayyare inerken 
bu kum torbasının yuk~nya çekilmek
te bulunan teline çarpmış ve teli ko -
panp havada sürüklemişti. Alçaktan u
çak bu tayyarenin havada sürüklediği 
tel, şosede yürüyen çocuklardan biri -
nin b:ı:aklarına değere~. çocuğu hava· 
landırmış ve beriyandaÇ büyük kesta· 
ne ağacının dalları arasına oturtmuştu ; 

ve tutunamıyan çocuk, soluğu tekrar 
yerde almıştı! 

V aroslaf ismin:ieki bu küçüğün bu 
sü~ek.siz hava seyahatciği, bu kadar 

"fevkalmutad,, olmakla beraber, tayya-
re ~azaları kroniki arasında enteresan
lık itibarile munferit değildir; hattı 

bunu grotesk ihtimaıl haricinde görü -
nüşle "fevkaladelik,. de aşan başka kn· 
zalara da rastgelinmiştir. Bu gibi hadi
selerin en meıhuru,. bir ka!; sene evvel 
eğlence kabilinden yapılan uçuşlardan 
birinde görUlmüştU. Bir pilot, 4.000 
metre yükselçlikten aıağıya atılac<ı!<tı. 
Lakin paraşütü bir safhada usulüne gö 

re çözillüp açılacak yerde yırtıldı; bil 

suretle pilot paraşütle korunmadan ıı.

şağıya yuvarlandı. Yardımsız yuvarla
nırken, kendisinden biraz evvel atlıyan 
arkadaşlrırından birinin paraıütle ya -
vaş yavaş toprağa y.:tklaşttğını seçerek, 
yanına varınca, iki koli1e birden ona 
sarıldı. Ancak te~ paıraıüt, iki kiıiyi 
birden taııyamazdr. Her iki tayyareci, 
Urkilten bir hızla toprağa yaklaştılar. 
Ne saadet, ki kurtarıcı vaziyetine giren 
t<'ı}'yarecinin yanında ihtiyat bir para -
şüt te vardı. Yere birkaç 100 metre ka· 
ta, onun açmağa uğraştığı bu ihtiyat 
paraşüt açılıp, iki arkadaşı sağlıkla 
in:lirdi: ve bu heyeccınlı macera, umul
madık mesut bir neticeye vardı! 

A .mer"salı amatör pilot Vilyem 
3tamford da, gene akla hayret 

verici bir tarzda ölümden kurtulmuştur. 
O, kendi ııpor tayyaresile Şikagoda ha
vzdanmış bulunuyordu: uçuş istikame
ti, garp sahilinde büyük bir şehirdi; ka
ranhi< basmadan oraya erişmek istiyor
du. F al<at, kar§ııdan esen şiddetli bir 
rüzglrr göğüalemek zorundaydı; umdu 
iu cibi çabu~ukla ilerliyemiyordu. Or 

talık kc.rardığı vakit, kendisi daha ha· 
vadaydı. Derken, benzin depo.unun bo 
taldığını dehşetle i:Örerek, etrafına ba
kındı; benzin tükenince yapılabilecek 

şey, o civardaki müsait bir yere inmek 
te geçikmemelr.ti ; fakat böyle bir zaru
rf inmeyi göze aldırmak, ~amt tehlike
yi göze aldırmak demekti; çilnkü ken -
disine yabancı ve ışıksu: arazi üzerinde 
muallaktaydı. Artık bu vaziyet kaqı
sında, tayyaresini feda etrtıele ve par~ 
şiltle yere inmefe katlanma'kitan baJka 
çare yoktu, Paraşiltle atladı; tiddetle 
esen rlizgilr, kendisini tayyareıile takip 
ettiği hava yolunidan oldukça uzaklara 
götilrd\1. A~ağısındaki sabada tarlalar
genlşliyor, aığaçlar kümeleniyordu. Bir
denbire sert bir udeme hiasetti; para
şütü katı bir engele çarpmı1tı: aklı ba
şından gitti, bayıldı. Sersemlemiş hal
de kendine gelince, yattığı ta§lık ze -
minde bir homurtu duydu ve firerine 
çullannuı ağır ve yumu§alcj bir ıey, poa 
ta benzer bir ıey farketti. MümkUn ol
~uğu ktld.u silratle, paraıütiln bağla
rından sıyrıldı ve bir de ne göniln? 
Dehşet 1 Demin duydufu homurtu, iri 
yan bir ayının sesiydi. Vilyem Stam -
ford, bir hamlede ayınm temasından u
zaklaıtı, koıa ko,a kaçarak yüksek bir 
demir parmaklığı ~tı ve muntazam ça
kıl taşı döşeli bir yola aya'k, bastı. Cüc
seli ve gilçlil kuvvetli hayvan, bu aıra· 
dn paraşüte merak sarthmuf, bu acayip 
şeyi parçalıyordu. Sonradan, Stemfor -
dun bir hayvanlar bahçesinin ıyıJara 

mahsus kısmı ortasında tatlık yere det 
dlfi anlatıldı. Ne saadet, ki ,.ev aahibi. 
ualu ve iyi y:Urekli bir Jı.ly,:Meapcb 
ve gece vakti gürUltüyle-.tepeaeftJintne 
reterek rahatını bozan bu davetti% mi
safire dokunmamıı. bilakis nazik ~ ..... 
ranmııtı! 

B ir aç ay evvel, Alf red Vikkers 
isimli 9 ya§mda bir tngili.ı: ço • 

cuk, orijinal bir bava ıeyahatiyle ~h
ret edinmittir. Bu çocuk için vaziyetin 
diğer h!diselerdekinden farkı, hldise • 
de kendi isteğinin saik olmasıdır; ve 
her halde muhakkak olan, onun hare • 
ketinin bol bol heyecana veaile • e rtli
ğidir! 

Alfred Vik,ers, daha bu lriiçUk ya
~ındayken, tayyareci olmak ve biJtün 

yaşayışmca tayyareci kalmak hevesli
sidir. Ancak tayyarecilik etmeıi için 
ya~ı henüz müsait değil: buna imkan 
bulamayınca, ne yııpsın? Hiç defilse 
paraşütle atlayıcı olarak bu hevesini 
şimd'lik bir dereceye kadar tatmin et
mcği düşünüyor. Bu i~anı bulmak i
çin de, bahçeli bir lokantadan koctuan. 
renk renk boyanmıı bir şemsiye aşıq
yor; §U masalar üzerine yerleştirilen 

bahçe ıemsiyelerinlden birini • . • • 
Hk tecrübeleri, gizlice yapıyor ve bu 
tecrübeler §lşılacak derecede muvaffa
kiyetle neticeleniyor. Bunun üzerine 
de, bu İngiliz çocuk, dah<• üstün bir te
ıebbüse cüretleniyor. Günün birinde 
Londranın her gün çıkan gazetelerin • 
den bir çoğu ve Alfredin, mektep mu

al imleri, "mllstalı;~l Lindbergin 2 sa
ate değin Vindsorda 40 metre yüksek 
liğindeki kulenin idamından apğıya at-

-~la•DCll -
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AS R 1 N 
COCUKLARI 

Yazan: 

Fer enç Körmendi 

Çeviren: 

Vnhdet Gültekin 

- Burda mı? Kim olacak, kimse 
yoktu. 

Anneleri, boğuk bir sesle: 
- Ynlnn! dedi ve dışarı çıktı. 
lşl'C, Paula, György'ün musiki ile 

meşgul olmasından, Klaranın da mek
tup yazmasından istifade ederek oda
dan !')daya dolaş 1 nğa o anda ba.,ıamı§
tt ve annesiyle babnsmın yatak oda
s:na pitişik olan büyük banyo daire
sinin önünde, içerde babasının annesi
ne bir 5ey rica ettiğini ve bir §eyden 
b!r daha hiç bahsetmemesini israrla 
iste1~c'{ini de o sırndn işitmişti. 

Bütün sonbahar ve bütün kış has
ta olan anneleri mayısın sonlarında ya 
tağa düştii; ciğerleri iltihap yapmış
tı. Doktor - bu doktor babalarının 
bir arkadaşı idi ve esasen on beş gUn
Çenberi tedavi ediyordu - ilk gelip 
baktıktan sonra babaları ile beraber 

bakındı: hakikaten kimse yoktu. Ka
ba tahta e§iği atladı, sonra kapıya ar
kasından dayandı ve knpamak için o
muzu ile yavaş yavaş itti. 

Paula §İmdi meyva bahçesinde idi.. 
Buraya gizlice girmişti: çünkü mey
va bahçesine öyle serbestçe girmek ya
saktı. Yiizlcrce, binlerce ağaç elma, 
armut, kayısı, ceviz, erik doluydu. 
Bunların hangisi olmuştu, hangisi ol
mamıştı, hangisi koparılabilirdi bil -
miyordu. Parmaklık boyunca freng
Uzüınü ve ağaççileği fidanları gidiyor
du. Bunların arasından giderse insanın 
yolunu kaybetmek tehlikesi yoktu. Kır 

mızıkınnızı ve şişkin şişkin meyvalann 
olgun meyva oldukları belli. Aksi gi
bi, hepsine de el yetişiyordu: inı:ıanm 
kendini tutması çok güçtü. Onun için 
bahreye daima büyiikler küçükleri yal
nız bırakmazlardı; kUçlikler bilyiik -

muayene odasına kapandı ve uzun u-
zun orda kaldılar. Sonra hergün geldi, lerle beraber girerlerse kendileri için 

daha istifadeli olurmuş ... Sanki canlı hastaya baktı. Yalnız, onuncu gün, 
doktorun yüzündeki endiı;eli çizgiler renkleriyle gözleri kama~ttran o mi1-
ve babalıırının kederli hali biraz azal- yonlarca elmaların, armutların, kayı
dı: anneleri 0 gün daha iyi idi ve bir srralarm isimlerini, asıllarını ve ne za
iki güne kadar tamamen iyi olacaktı. man olgunlaı;tıkl•rmı öğrenmesek ol-

mazını~ ı:t"ibi~ Mesele tadı gil?.el mi de-
HenUz öksürüyordu nma. öyle kor- ğil mi! Belki daha olnmamışlardır; ama 

kunç korkunç, boğuk ve kuru kuru bazılan da bövle olmnmıe olmamış 
değil. Sonra, harareti de düşmüştü. daha ividir. (",ok bunıksa. Rtarız. Bi
Hepsi biliyorlardı ki, hastanın çok iyi ri değil yUz tanesi bile eksilse ağaç
bakılma~a ihtiyacı vardı: kendisini tar farkında olmaz. 
lazım olan sükCınet içinde bulıındur -
mağa çalışıyorlardı. György yalnız f.şte şimdi Paula bu girilmesi yru!ak 
annesi uyanık bulunduğu ve musiki- bahçeye girmişti. Evde artık her rzey 
den rahatsız olmayacağTnr söylediği insanın o kadar canını sıkıyordu ki! 
zaman piyano çahı;ıyordu. Ev işleri- Haminin.esi yemeğe kalkmıştı. Bu -
ni onun verine çalışan Klara çok iyi nun için hepsi sevJniyordu. Fakat 
göriiy-0rdu • sofrada hamfninenin hoşuna gidecek 

Sw ~·a n bU lkannelert balı:'kmda şeJB eket, E'tmeye mecbur olınak 
cnd verıcı herler gelmişti ama, ne yor.ucu işti! Bun~anoaşlrn, o gUn 
b:ıbaları annelerinden bu haberleri yemeğe Kolozsvar doktoru da kalmrş-
s<tkl::unı~tı. Gnrln bir tesadüf olarak, tr. Onun için iyi hareket etmek iki 
MvUkrınneleri de Szeles'te, anneleri kere lAzımgeliyordu. YemC'kten sonra 
buradn hasta1nndıf{l gün hastalanmış. doktor haminlne yatsın, Zla teV?.e de 
tı. Rmilia tevzenln yazdığına göre, onunla beraber odasına gitsin deml~
bUviit·a'lnC'lerinin hastalı[h nezle idi. ti. Çocuğun annecıi ve do ·tor biraz da-

Bir nkc.ınm babalan, gült\mseyerek: 1 ha konw,ıtular. ihtiyar doktor: 

- Göreceksiniz, çocukJanm, anne- ( - Bakm, bayan. diyordu, anneniz 
nizle bUyi\kaMPniz "ine aynı günde i-

1
1• ma.~allah asker gibi yüriivor. Bir haf-

yi olacaklar, demişti. taya kalmaz, hasta olduğunu bile unu-
Sonra. büyilknnnelerintn hasta ol - tur. 

dıı~na dair hiç bir eey sö •lememele- Doktor sonra ''ihtivar kemiklerini 
ri"I roruklora tekrar tenbih etti. 1·~nepede biraz dinlendirmei?e müsa-

1''akat. bUvükannelerinin hastalığı. ade .. istedi. Şehre dönmek i"in ynpa-
ann"1eri ay'lğa kalktıktan !!onra sekiz, cağı iki saat araba yolculuğıırııt <;ık -
on gün dnhn devam etti. Anneleri S?.e- madan evvel biraz dinlenmesi laztm -
lec;'e gitmek istediği zamnn da baba- mış. Elmir dayı cıgara . salonundaki 

lnrı bu fikirden onu vazgecirmek icin bUyUk kanepenin Uzerine yatmış bor-
C'Ok uitfa0mı~tı. Epıilia teyzeden iki layordu. Marta, yenge onun karşıııma 
giindc bir gelen mektnnlerde hasta - oturmuş, iş işliyor. arasıra ~özi.inü 
hl•tnn acı acı bahsedi1ivm·, hararetin kaldırıp uyuyan kocasına bir bakıyor-
artma.sı uzun uzun anlatılıyor, Allaha du: fakat şimdi onıın da gö7.lerini a-
olan güvenleri tekrnrlnnıyordu, fakat çacak hali ~·oktu. GyCirgv C7.endrik 
hnstalr~ın ne vazivete girdi~ine dair kardeşlerle beraber yakındaki bir c;if-
bir krlime yoktu. B:ıbala.n annelerinin Iiğe gitmişti. Klarn her gün öı!leden 
Szeles'e gitmesine henU7. müsade et - sonra yaptım gibi odasma uvumaya 
mevordu. Scyahnta çıkabiler.ek hale yahut mektüp yazmağa gitmişti. 
gelince de büviikannelcri artık iyileş-
mis bulunuvordu. 

O günlPrde bnbalannm aklına bir 
fildr geldi: Anr.elerinin dağ hav·asma 
ihtivacı vardt; hem gidin vine anneııt
ni görmPk iste •ordu: bunun fcin. ba
b:ı1ar ıonlan istı>r 'Balaton'a. ister 
Sz"lC'ı:ı'e hwa tl'brllHne r-önderebilirdi. 
Bir iki mPktü') vrızırı cevarı aidı'ktan 
sonra. oıılan hnz.!ranm sonunda yola 
r1kardı. Tiren eoehir rlvnrmrlııı.M,mnhal
lr-le,.in son C\'lerinl dr arknö:ı btrakır
kf''l, :."tnnPleri va7.Tn ilk J:?iinlerindeki o 
güzel bin bir renkli nkı;ırım: 

- Allahaısmarladık Bucl:ıpeşte, -
sonb'lh'\t"n sonuna kadar nllahaı~mar
ladık, dedi. 

ll!EYV A BATTÇESl'NDE 

Paula etrafına bakındı; kimse yok
tu. Elini yavaşça kapının o kocaman 
d~mir topuzuna götürdü. Topuz dön
dü ve koca rczcH bilvUk kaP,t gıctrda
ya gıcırdnya açıldı. Kapııun gıcırda -
ma.sı Uzcrinc bir kuş UrktU, uçtu. Bil
yük bir ct>viz ağacının alt dallarında 
dw·an bu kuş karnı sarı, başı hotuztu 
fl.caip bir kuştu. Paula döndü etrafına 

(Arkası var) 
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Ticaret i•lııılarının o;:ınlıııı - satırı ~on. 

drıo ıtih:ıren ıllln ıı)f:ıl:ırıııılo 40, iç su)· 
fnlanlı:ı 50 kuruş; <liirr:ilııt·ü snyfııctı:ı ı, 
ikinci \'e üçıiııcude :?. hırıncııle 4, l>ıı~ · 

lık yunı kı•srııcre ?'ı lirııılır. 

lliiyük, çok ılcnımlı, klışrlı. renkli ilı'ln 
vı-renlere a~·rı arrı ındirnırler \'urıılır. 
llc'iınl ıl!ınlıırın sanlııo - salın 30 kuı uş. 

ıur. 

1 kar( .:ınlıi11tllt olnııuıın kılrılk ilıJnlcır 

Hır dcfıı :rn, ikı ,ıcras. 50, (iç clL·lusı li5, 
ıliirl clcCnsı 75 ve oıı ıll'f:ısı 1110 ku.-uştuı. 
Pç n~lık lljıı \'t•ıeıılcrın lıır ~ı.·r:ısı lıcdn . 

ntrlır l>iirl s:ılırı Jıe1:cn ıl:'ıııl:ırın fııi.lıı 

sutırl:ırı hC'Ş S.unışlun tıe.snrı eclılır. 

nnt hl:mrl kııponu uelirnılcrt ::a 
C'Ük illin larlft"ıİ un:dt 25 lmliriltr. 

l\Unt 'N hl•nı rlutı~ıııııın dotıruya, ken
dı idıırc yl'rinılc, hem Ankıırıı cnıl·I~::!;; 
ele \'nkıt \'urdu ııllınılo KE:\IAl.EIWlN 
IHEN il:ın lıiirosu elil le il:"ın lrnhııl f'ılcı . 

rnnronun ll'lrfonu: .!033;'ı) 

KURUNun uzun hikaqesi 

SONBAHAR 
Yazan ~ Herman S uderman Çeviren : lbrahlm Hafi 

-e-

"Dokuz kuyruk
lu kedi,,! 

Huyunıc:a dül,kanını 

so/ıan gençleı e bu 
Ct'ZCJ IJt'I İlllJ or 

Londrada hem garip, hem meraklı 

bir hadise olmuştur: 
Bir kuyumcu dü~anını soyan, asil

zade ailelere mensup 4 - 5 genç ço
cuk lngiltcrede ananevi bir ceza oltın 

"dokuz kuyruklu kedi,, cezasına çar

pılıyor! 

Kuyumcu dükkanım soyanlar işleri 

güçleri gece eğlenip, hovaroalık, küs
tahlık edip gündüzleri uyumak olan 
bir sınıf mirasycdilcrdcndir. Alınacak 
en ağır prı:a eczasının bile onlara hiç 
bir tesiri olmayacaktır. Onun için, 
mahkeme bunları eski bir İngiliz ceza
sı olan ''dokuz kuyruklu kedi,,ye, ya
ni, köteğe mahkum ediyor! 

"Dokuz kuyruklu kedi,, bmi verilen 
şey, kalın bir sopadır ve ucunda birer 
metre uzunluğunda dokuz tane ip var
dır. Bu sopayı ele Nıp, dokuz ipi kır
baç gibi yarama?: ço:uklann vücudünc 
indirirseniz kendilerine hakikaten gü
zel bir ceza vcrilmi~ olacaktır .... 

r Kısa Haberler ] 
lb:::rc:::L ~==--

yanan bir çehrede hal ve hamur ol- r 
muşlardı. 

Erkek mağmum btr tebessUmle 
bunları dinleyor ve dilşUnllyordu: 

- Allnhtan. ki bent tanımayor ..• 
Kadının bu heyecanında hiç te a

şırı, ve perde harici bir nokta yoktu. 
Sanki erkek sırdaşı idi, o da bu sır
daşına, sevgilisinin meziyetlerini te

rcnnUm ediyordu. 
Peki ama, bu Jşfn sonu ne olacak

tı? .. 
Bu ziyaretten her halde ve nasıl 

olursn olsun bir son çıkmalıydı. Bir 
ikinci defa kendisini kandırarak, 

gene bir eşref saatinde terketmek 
gibi bir harekete geçmeyeceğtnt is
temek kadının hakkı idi. Adeta çeki
nerek sordu: 

- ller!sl için ne dUşUnUyorsunuz, 
Madam? .. 

- Bundan bahsetmlyellm daha i
yi. Bir daha gelmeyeceksiniz, nasıl 
olsa .. 

- Bu nasıl söz!.. 

- Muhakkak, ki gelmfyeccksfnlz. 
ı:::onra. burada size göre ne var ki.. 
Yoksa size bir teahhllt mu edeyim ls
teyorsnnuz. Sizin gibi şımarık bey
ler, bu glhl şeylerden pek çabuk u
sanrrlar .. Yoksa kocamla konuşmak 
mı arzu ediyorsunuz. Bu da sizi 
pek nçmaz. hoşunuza gitmez. O pek 
sUkfltl bir adamdır. Ynlmz benimle 
lrnlrlıı{ı zamnn bUlbUl k<'sflfr .. Fakat 
ne beis var. Duraya geldiniz vo ben 
bu ant hayatımın en kıymetli ve sev
gili hatırası olarak sakln~·aca~ım. 

Artılc ruhumda, zevk duyabileceğim 
bir şey daha nrtmrş oldu. 

Erkek kalbinde belirsiz bir act 
• Llmnn lılarcsl için Pireıltn satın alı- duydu. Hemen ayaklarına kapırnn

nan vasılıılı:ır bir iki güne kndar şehrimize rak, başınt kııcnğmft dayRmn.k lhtl
gelcccktlr. 

• 1 _,.ı. .. r.J.--..... nd:-....,_.,.. .. av,!nlArin- --Y.ıı.cınr hlssctU. Fnknt kndmm tat-
den Nihat Ankoroyn gitmiştir. makta olduğu saadetin azametfne, 

• Evvelki gün Enıinönil Holke,·inde Der- enginliğine saygı g6stererck kendini 
herler f..cmiy~ti heyeti umumiye toplantı- tuttu. 
sı ynpılmışlır. - Ve e~cr ben istemiş olsnydtm .• 

Ancak bu kadar sByUyebllrll. Sl\y-Bir senelik rnporun okunmasını mütea
kıp knılın berberleri bir takrir vererek ka
dın b.:?rhcrleri rulı~:ılını lıoiz ol:ınlnrdnn Iemeğe ceRnret edebildi. Kadının yil-
bnşltn kimselerin kadın berberli~! ynpınn- zUndckl ant zafer ona susmayı em
m:ıl:ırı islenmlşlir. retti. Uzttn terrUbelerlnln verdlJ!;I 

Bu takrir i<l:ıre heyetine havale edilmiş, te<lblr ve ihtiyatlı hnrek~tlnlyle, ya. 
bundan sonra söz söyleyenler; bir mütıı- tıştr. Fakat icadın erkPğinln bUtUrı 
len salonu l ıırıılrnnsım ve br.rherler arıı-

ruhtınn anlamış bulunuyordu. 
sınıla y:ırdıın leşkiliilı lmnılmnsı hususun-
daki fikirlerini Jıildirınişlerdir. Scsı:ılz bir knclstyet ile, haşmr da-

• T1FT1I\ ihrarntçılorı, Anknr:ıda top
l nn:ıl'ak hiiyük zirııııl kongresine ho1ırlık 
olmak iiure ılfin bir lorıl:ınlı y:ıp:mık tif
tiklerln stıındıırdizc edilmesl meselesini 
görüşmüşlerdir. 

• BAl.KA~ DE'.\llnYOLJ.AJU konferan
ııının loplnntılnrı de,•aın ctnıekleclir. Sim
diye lrnılar yolcu ,.e h:ııtnJ kısmı üzerinde 
ni1~ımnomenln madrlrl.:?ri teshil edilmiş, 
eşya işlerinin mlizokeresine seçilmiştir. 
Murnhlııı!ölıır bu hnrta içinde Anknrn)ıı sl
dereklertlir. 

• İKTiSAT \'EKALETl milsteşan Faik 
Kurdoğlu şehrinıizıle ,·el:iılelc hıığlı nıü· 

es<ıesclerdc tetkikler ynpmış ve dün ak~am 
Anknrııyn ılönıniislür. 

• l\Mi ı\ PLA B CE'.\lf YETl lcfnre heyeti 
l'ltifa l'lrni')Iİr. Buna scheh olarak aznnın 
renıiyele uıtrnnııımnsıılır. nııgün yeni kon· 
grc topl:ın:ırak iclnre heyeti seçilecektir. 

• İZ'.\ttn - ISTA:-\BlJI. yolunun kısnltıl
mı:ıın için llnnılırma treni tzınirılen <ınlınh
lıırı sekizde knlknl'nklır. Alman\'aıla \"tıP
tırılmaklıı olıın Trnk vapuru <lu Bonılır
mn - htıınhul nrıısınıfo i liyecck ve hu su
retle yol 14 ımntte k:ıtcdilchilcrektir. 

• AKSU \',\PURU bundan hlrkaç gün 
C\'el Jrn7.:ıvn 11ğromış ve Sinop limanına il
til'a ctml'Sti. \'nrıurıın ynrııl::ırı lnınir edile
rek )ola çıknlıilccek hale getirilmiştir. Jlo
rekct için hııvol:ırın düzelmesi beklenmek 
leclir. 

• AKAY tnAnı~sr için Denizhan kın 
Ilnliçlcki t.~1gfıhl:ırın(1a iki yeni vapur 
ılohn inşa ellirilel'rktir. nu suretle Akııy 

için ynplırıl:ıcnk voputlorın sayısı, Alııınn· 
ynrlııkiterle herııhl'r ıliirde çıknralıtır. 

• J\ \R \:\IANOA knrlnrın erimesi yü
ziinılen Çoy deresi taşmış \'C tren hullının 
lnılunduğu ovayı hal se\'iycslne kııd:ır su 
basmıştır. 

* \'APlJRDAN D( SEREK ağır sureıte 
ynrnlan:ın ,.c Beyoılhı hnst:ıneo;lnC' ı:.,11 •• 

rılıın amele lhrnhim ölmüştür. Ceset mor
ga koldırılmışlır. 

• D.D. U.Ml ı MÜD(\Rl.CCO '°"~yellere 
ı:ıünderıliğl hlr lıımlmcle, işçi knfilelrrlae 
yııpılıın yüzıle ~elmiş teıı7.ilüllon bazı açık 
~fö:IPrln f!;lifnıll' yolu ıırnrlılılnrını ve hu 
ı:tilıllere pofütcn '·esıkn \•.:rilirkcn dikkat 
eılllınesini lıildirmiştir. 

yaynn kndrn, kapalı gözleriyle fısıl
dadr: 

- Fazla söylomedl~ln iyi oldu 
Ben de, ccsnretlenlr. çoktan l:ilmUı:ı 

bulunan Umitlr-rlmf vPnibr.r-ıt~n dlrll1 
rneğe u~raş1rd1m. Fnkat eğer BP.n .. 

Gözlerini ona dikti. nakışlarında 
erkeğinin lrndcslne hUtUn vnrhğfyle 
ramolan engin teslimiyet ıı;ııkları ya
nıyordu. 

Sonra., <'inlermiş glbl bir tavırla 
başını kaldırdı. 

fRtcmP.\•erek kf"ndlsfnl k:mlnyan 
lrnrknyn hııRtrrmnyn savaşarak sıı

mlmt bir neşe ile: 

- J{ocnm geliyor. dedt. 
Ateş glhl yanan lic parmıık erke

ğin parmnklnrma değdi değmedi. Ve 
kadın knpıva koştu. 

- Bil bakalım, burada kim var? .. 
diye haykırdı. 

Eşikte orta bovlu, orta yaşlT. fa
kat edası mt>tJn bir adam görUndll. 
Yuvarlak, kumral sakalı, çenesinin 
altında Jurcıl bir renk almrştt. Renk
sl:ı; yannlcln;ına rağmen yUzUnde hiç 
bir hııstnlılr t>mnrPsl görilnmeyordu. 

TIHrn11n<lnn nşn~ıyn hfrRz fazlaca 
d!lşen gözllilderinin ardrnl'lnn, gnzı~
rl en~ln hfr ynkmlık, samimiyet tıe 
parhı'l·orclu. . 

Aclnm. SPAslz bir hnyretle zarlr ya-
hanl'ıya haktı. Ynkma gelince. onu 
birden tnmdı ve sevinçten biraz şa
şırmı!'l hlr hnMP rllnf U7.:ıttı • . 

Yor~nn, snkln yUzUnde ı:rnrtpse -
meye deHUet edecek, hiç bir mana 
yoktu. 

StUckrath, b6yle sade bir ndama 
rol ynpmnnın m:ımı.stz, yersiz olar.n
~mı dUşllndU \'o derin bir ıev1rle dat
mn yaclettlğl bir nhbnplrğr yentbaş

tan kurmak için cUmle aileyi rahat-

sız ettiğini söyledi. 
Adam, baron, diye cevap ,-erdL. 

ben kendimden bahsetmek lsteuıt
yorum, fakat karımı ne derece Dl .. 

sut ettiğinlzl ihtimal ki bUeınesai" 
nlz .• 

Ve yanında, kadınlık blslertnd~ 
başka hfc bir şeyle nJAkadar glb 
görünmeyen karısını baş1yle göster
di. 

Şuradan, haradan konuştular• 
Stnckrath, mutattan taıla oturdlS• 
Kendi işlerinden. son at yarışıarıtı" 
dan bahsetti. Ayrıca, onları kendi~ 
vine davet etmek nezaketini thıtı 
etmedi, sonra izin isteyerek kalktf• 
Karısı ile koca onu kapıya kadar 11" 

ğurladılar. Hangisinin elini dah• 
&~· 

hararetle ınktığınr hatırlamadı. ro 

luya çıkıp ta, yarı loşlukta baısttıl 
yukarı kaldırınca, iki başın kencUııl· 
ne derin bir hayranlıkla bakutıo! 
gördU. 

••• 
Caddenin mutnt r;i}rültnsnne. ""' 

huyuna karışmr.a, uzak, uznk bir dl• 

yardan, engin denf7.lerdekl ıssız. ııeo 
ra nclalardan blrln<lı>n, hnsretlnl ('P1' 

tf l'tl kalnbn Jrra, tablf ha ıt ne döndt1· 
ğUnU snndt. tirpcrdl. Zangır. zangtf ., 
titrer gibi oldu. Sonra Tlergarteıı 
do~rnldu. 

Ağnçların arasından garip bir ti" 
zrlhk sU?.illilvnr. semada rla yeştlc çs• 
lan znrtf mnlliklor ahenlcleştrof" 
du. Dnhı. yükseklerde beyaz b111ut• 
lar kllmelenlyor ve batmakta olaO 
güneşin kızıl renklerinin Ustunde y.
yılıyorlardr. 

Tlergartenstrasse'de sokak J~t1'" 
balarının saçtığı titrek mavımuraı 
rşrklarında da - her z11mnn oıctulll 
gibi - insan Mlf akıyor, ııktyordd· 

,,.il 
U ft,,. •- A .. ,.~ 1• U a-lrnl! "" ..1\.1.r---P 

nan enyen ışıklarından, hlc olf!\t\s-
sa, l!on bir saat olsun çalmak, kopaf" 
mak fsteyordu. 

StUckrath, garipseyerek, sanki bir 
hayal tı.lcmtnde lmlş gibi. kalabaJtt' 
karıştı ve acele tıe çimenlerin ara
sından görünen tenha bir patik81

6 

saptı. ı 
Bir an lı:ln, m:ıhut fikir beyıılll 

yaktı. kavurdu ,·e: 
- Onıınln evlen, hayatını ycntbd' 

tan kur delikanlı, diye düşUndU. 

Tam bu fikrine kuvvet vorere~ 
heyer.anını tadacağı sıratla. bir bot" 
luktn yUzcrmiş gibi oldu. O batır; 
dan hlc, hiç ama, bir şey kalnıarı>' IJ 

tı. Tnblatl, sarhoşluktan sonra ~8181 bU" mahmurluk gibi btr hnl vucut 
muştu, bu kısa varlığında.. k" 

Ayaklnrının altında kuru yapr•d, 
tar hışıldayordu, yolun kenarın 

0 
dn o yapraklarla örtUlU blr haÇ'usıı 
satht ışıldadı. 

Kenrli kendine: ti• 
8ıte 

- Bu flı:I 'Zavallı insanın t'!!\ ıı.-
nl parçalamak, baltalamak bir 

11110 
bnsettlr. nı rlslnln yaşayışı, t5tek uıı 
ölilmU, birisinin saadeti, Hburtınblf 
sefnlett olacak. Bu blrleşınedeıt 

urıı• 
saadet do~acnğını, onların bUZ beo 
nu feda ederek kazananın gene 

dJIJJ"" olaca~ımı bilsem, hic durnıaz 1 
diye dUşUndU. tfl' 

Fakat hayatta o kadar derfll ~1,. 
rilbelerl vardı ki, hiç bir ıanıan ar 
lerlnde ayni ltm"Vet ve istikrarı 1 .. yınull " vnm ettirememişti. Ona nıa ır ıt• 
tahh de.neblllrdt. Bu, 9ayal'ı b ttrtl 
fetslzllkle karışık engin bir 1~ırell 
ile kollarına atılan, koynuna ınU•,,.. 
kndma ne verebltecolt, bangf btır 
adede bulunacnlct1? .. ona 110

"
8 gıtll" 

cc~l şey ancak, bir boşluk. yo~ bit 
lnlc, domıızlaşmış bir bassasıye ;urıtl 
dln1"nme iştlynkı: çorak. ve uert• 
tilrlU -sen~llğinde- suilstlnıa fi' 
yıprnndırdığı kuru, beyecasııı•· 
teşslz bir aşk olacaktı. dar ç., 

Sonra. bir kadtır.lan ne ]ta 

buk bıkar, doyardı. bir •ot" 
Ondan gelecek herhansl 1 t_., 

i kadril ku, vicdan azabı işaret • ttA 0ef• 
nışmnsı azap olan bir yük, ba -
rot edilecek bir yUk şeklinde:.,.,-

- Sonu onuncu satd 
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Cenup 
~~r 

hudutlarımızds 
Kafile kaçakçılığı 

tamamen 
l>crb · hiç .. eııye, (Hususi) - Kaçakçılık. 
~ IUphe yok ki, milli servet üzerin
~ lllühirn rol oynayan büyük bir ma
~rp tır •• Eski idarenin her ıaahada göze 
tcrirıan ıhrnaı ve lakaydisi kaçakçılık ü
b b~e de vukubulmuş, mazhar o}du
~tınaye dolayısiyle sirayet mrnta • 

}.'· 
1 ienişletmigtir. 

r~, ilhakUçı, Cumhuriyetten önce bir
ıc iıni 
~ b' r ve memurlar kaçakçılığı ade-
~ ~r ıneslek haline getirmişlerdi. Beş 
~k ltruşluk bir istifade yüzünden ka -
~~ Çılarıa birleşir, herkesi bu işe teş
'lıa ederlerdi. Cahil olan halk, bu hi-

Yc le 
' arşısında elbette bu yola S"J'&· 

'tıı ~e sapmışlardı. Kaçakçılık esa • 
}ıq Ittrlı bi riştir. Bazı etyada yüzde 
daıı kazanç temini milrnktindür. Bun -
'h tıc kadarını o imir ve memurlzıra 

rıaıar . k dil . üh' • 
>'~aea yıne en erıne m ım sa . 
~- k bir miktar kalıyordu. 

ltiı:lhassa cenup mınta~sı halkı ma- ı 
>atı trı rnr.hrumdu. Alakadar olunma -
llıi}' bu kütle iyiyi kötüyü tefrik ede
llıin~Cek vaziyette idi. Kaçakçılığın 
l:(ı: 8trvet ve öünye üzerindeki fena
~Uk;:nı da fark ve temyizden acizdi. 
~td illet dairelerinde yer alan kimse-
t en b! . · ~t~..ı· r çoğu bu ışle uğraşırlarK;en 

" 11'lc · ~a~ rı ne diye duracaklardı. Onlara 
~ra. tlığın mali, iktısadi ve içtimai 
tor..ır arını anlatacak bir insan çıkını -

11u w u ....... . 
~,c~cü bir mühim sebep te; mem
Qriılc de hemen hiç bir ııeyin yerli o
Pa14 bulunmaması idi. Her ıey Avru· 
tıqd~· her eıya yabancıdan, bütün 
de ~tlcr ecnebiden geliyordu. Uzerin 
~ b~dık yapılan eJyayı karşılaya
'itt~ tr teşkilat ve müesseıe yoktu. 
l'lit\\ 'llıa]ı zılı1ılrm1 bir isim de~ildi. 
btt ıl\~ bütiln dünyada batta eelir 
~i'ı \ memleketi olduiu halde pi -
~p~~/abancı memleket tlltUnlerinin 
~tda gı olurdu. tçerde yapılmayor, 
1111111, il gelince de ağır resifler ko -
' ~tdu. Halk kı:ııça ~olarak üç ku
'd dari)r ettiğini otuz kurup tabü 

°\' 1 
\'c almıyordu. 

at~ 0ldıığ ı, diğer birçok kötil i~erden 
~l~ tibi bu çok zararlı mel'anetten 
~ il~e)r de Cumhuriyete düttil. Ve 
lfa ıarnanlarda harekete geçildi. 

~•ı ~ '?nu, Suriyenin bizden aynl-
Sakç :Ztrıne bu memleket mühim bir 

>ııtı.da 1 Yatağı haline geldi. Hudut bo
~' llıat •ayılaınıyacak kadar çok kaçak
$14lt. ;aıarı tesiı edildi. dükkanlar a
bıcr~c/r lcııım kasabalar kaçakçılık 
~'· ~1 

haline getirildiği gibi Cerab • 

l tı lltllırıır, Andiver ve Derbesiye ad-
lı 11\d '~dıı. l) a kaçak merkezleri ihdas o-
{.tirıde1c~layısi~le cenup budutlarmuz 
~"' ltaaa~ Gazı Antep, Urfa, Mardin 
tı~c Çar larda kaçakçılık çoklukla 

d Cu Pıtıağa baıladr. 
~lttd~Uriyet hükftmetl, kaça'k_çılığın 
~ İtiba u zararlan ehemmiyetle na
~ ~kip ra ailrnıı olduğu içindir ki bu
~ t~ 0 ".e rnenedici tedbirlere müra-

ııı. ıı.ccıkrn .ı· A . 
il' •l'ltıya CıJl. ncak, bu tedbırler 
~Ctyc lı: "e verdiği neticeler bekle -
tat a1tç111ğ,adar cenup hudutlarımızda 
dec lıalirıd n hladdi, manevi bir mazar
llc tğt;z, lie. devanı eylediğini itiraf e
>o lta~r :ttt son 6 • 7 sene evvelisi
ıııı~lar, 0 u rnıntakada ye~unu mil -

'<1!> "eser . b 
•tlttı .. lc nıs ette kaçtikçılık ya -

t' • .. te iüi 
tııırı~t "a. . 
~er ltabuı ııyet (1918) sayılı kanu -
~t~tde d": neırinden ıonra aıikar 

•i C6i§rn' • 
ll\a~ olatı ( 11tır. Bundar. evvel 
\~ltıc a~ icar: 51 

O) n~maralı kanunun 
\aıı. tittıiı ah gelnıedığini hisseden bü
~a~ lltıa. IUz kiznı muhtevi böyle bir 

'<I b um o.. •. 
~4t cltıerı •0rmuş ve bu kanun -

taıc· erı fay.ı-• 
ıp aı ucıı sonuçlar ne§rini 

~ ~::ağa baılanmııtır. 
dair aÇaltçıh.. çılık Azalıyor 
~a tc0~rı b:1~ men ve takibine müte
~lcrı!ltutt1 te.,'?unıa gümrük muhafa- ı 
~c lti:ra

13 
akı ~lunduğu gibi sırf bu 

ı.. • td· ca ıhti . 
~ti 1lıniır aas mahkemelen 
~tcıı erden el;· Bu teşkilat ve mah _ 
lar~ btıYU!tttı e edilen faydalar haki· 

""-tt ~· Kaçakçılık son zaman 
hesapta yüzde 50 hattı 

kaldırıldı 

Dcrbcsiye i.stcısyonımdan bir WJrünii§. 

yüzde 70 azalmışsa bunun sebebini 
yeni teşkilat ve mahk.emelerde aramak 
lazımdır. Cenup hudutlarımızda yer a
lan muhafaza teşkilatı kaçakçılığa ve 
kaçakçıl<ıra aman vermediği gibi ihti
sas mahkemeleri de yakalanan ve suç
lu olduklrı tahakkuk edenleri en k,ısa 
bir zamanda ağır cezalara Ç'l('ptırmak 
suretiyle bu fenalığın önüne her an bi
raz daha fazla geçmekte ve bu hususta 
hiç bir müsamahaya asla meydan bı
rakmamaktadır. 

Memlekette yer alan ve gittikçe ge
nişleyen matırif hareketleri halkı irfa
na kavuşturmak ve herkesi k,açakçılık
taki milli zararları tamamiyle anlamıt
tır. Bugün, eskinin en azılı bir kaçak
çısına sorunuz, y<:»ptıklarından nadim
dir. O günleri lanet ve nefretle anar .. 
Kaçak eşyayı alanlar da böyledir. On
lar 'da geçmişteki cahiline hareketleri
ni büyük bir samimiyetle lça.bahatli Çt• 

katırlar. 

Bütiln bunlarla beraber kaçakçılığın 
ıilratli azalışını temin edenlerden biri
sinin de yerli fabrikalarımızın teessü • 
sU. aonra; üzerinde kaçakçılı!: yapılan 
eşya fiyatlarının ucuzlatılışı bulundu • 
ğunda şüphe yoktur. Nitekim, şeker 
ve rakı fabr~alarımmn kuruluşu şeker 
ve rakıyı, tuz ve kibrit fiyatlannın u
cuzlatıhşı da tuz ve kibrit kaçakçılığı
na ıon vermiştir. Bugün cenupta ne 
şeke ve rakı, ne de tuz ve kibrit ka • 
çaıkçılığına rastlanmaz dersek mübala
ğa ya saptığımız sanılmasın. 
Şu hal.de, üzerinde ~çakçılık yapı -

lan eşya ve mevat fiyatlarını ucuzlat • 
mak, kaçakçılığın önüne geçecek baş

- Sonu onuncu snytfada -

.......... ..._. ............... .-........ _. 
Memleket ŞlklveHerl: -
Havzalıların ihi 

derai 
Havzada oturan ve im:ı:ası bizde 

mahfuz bir okuyucumuz Havzanın 
mühim bir derdine dokunarak di· 
yor ki: 

Memleketimizin bütün §ehir ve 
kasabz.!arında imar planlarının tat
bikına büyük bir faaliyet sarfedili· 
yor. Her tarafta ve her yerde göğsü· 

müzü kabartacak neticeler ohyoruz. 
Fakat bu arnJa biz Havzalıların 

<la unutulmamasını temenni ederiz. 
Şöyle ki: Memleketimizin ortasın· 

dan, hatta birçok mahallelerin evle· 
ri önünden lağamlann açık bir şe· 

~ildede ak.tığı görülür. Hele hazirzr. 
aylarında her tarafın kup kuru ke· 
sildiği bir mevsimde bu açık lliğam · 

lann ne~rettiği kokudan durulmaz. 
Aynca pisliğin meydana getirdiğ' 

sivrisinekler de umumi sihhatı teh· 
1it edecek bir h"1 alır. 

Diğer taraftan elektrik tesisatının 
proje ve planı veka.Ietçe tasdik. edil 
diği halde birçok mahalle ve sokak 
!arımız hala karanlık içindedir. 

Ait makamların nautrı dikkatin 
~ .. n.., .. t.,,•ııi~i ric::ı cdf"riz. 
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Batıl itikatlara 
YAZAN: Turan Aziz Beler 

·en Ç;Jk hangi yıldız inanır 

Con Krovford başta 
Bir film 250-500 sahneden terek

küp eder. Bazı sahneler otuz kırk de
fa çevrilir. Bazan film çekilirken re
jı~öri.in aklına birçok yen• fikirler ge
lir. Sazan bunların tatbiki için sahne 
tertibatının değiştirilmesine lüzum 
hissedilir. Bir sa.atin stüdyolara 
3000 dolara malolduğunu söylemiş -
tim. İşte bu kabus daima göz önünde 
tutulmakla beraber filmin muvaff a
kiyet kazanması için elden geldiği 

kadar gayret ve masraf ihtiyar edi
lir. 

Kitap veya tiyatro şeklinde yazı • 
lan eserlerin sinemaya çevrilmesi hay 
li gUçtUr. Çünkü bun.lan hulasa ve 
tanzim etmek icap eder. Bunun için 
sinema eserleri daima senaryo şeklin 
de yazılmak lazımdır. Tecrübeli mü
tehassıslar yine bunlan ve içerilerin
deki sözleri sinema telmlğine göre 
bir hayli tadil ederler. 

Bi reser bazan tamamen filme çekil 
dikten sonra da bir takım tashihlere 
uğrayabilir. Bir yazıcı nasıl eserini 
tashis ederse sahneler de bazan öy
le tadil olunur. 

Fakat dediğim gibi vakit ve nakit 
meselesi daima göz önündedir. Çilnktl 
bir, rejisör çekitiği sahnenin daima 
daha iyisini vUcuda getirebilir. Fa kat 
bu tadi1~t ve gU7.e!leşti.rmeler on bin 
lerce dolara patlar. Onun için mali
yet ve masraf meseleleri bazan bir 
filmin istenildiği kadar mUkemmel dJ
masına mani olur. 

A vrupada yapılan filmlerdeki nok 
sanların yilzde doksanı bu bütçe dar. 
lığından ileri gelmektedir. Amerikalı 
tarın muvaffekiyetlerinin en büyük 
mnili de, ihtiyar edilecek masraflara 
çok daha geni§ davranmalarıdır. 

Sinemaya kabu ledilen eserler için 
baza.n maktu bir bedel verilmiyerek 
yazıcı ile yapılan itilif · mucibince 
eserin sinemalar tarafından gösteril
diği müddetçe kendisine muayyen bir 
meblağ verilir. Herhalde iyi bir stüd
yonun kabul ettiği bir esere sahibine 
oldukça bir irat temin eder. Bu iti
barla eserlerini sinemaya kabul ettir
mek istiyep.l~ ve sinema için senar
yolar yazanların haddi hesabı yok
tur. Fakat içlerinde belki binde biri 
muvaffak olur. 999u da mabklımdur. 
Redderilen eserler sahibine posta. ile 
gönderilir. 

Eserlerin sinemaya çekilmesinde 
en çok gözde tutulan şeylerden biri 
de yıldızların tanıtmış ve sevilmiş gü
zel oa,hsiyetler olması ve sinemada 

• rol alacak kadınların her cihetten 
halkı alakadnr edecek derecede cazi
beli görünmeleridir. 

Con K1'oford 

Ameritmlıl:ı.rm keşfettiklerine göre 
her seyirci güzel bir kadın veya ka
dınlar görmekten hoşlanmaktadır. 

Bunun için dünyanın en güzel aanat
k~ları bütün memleketlerden topla
narak Holivudn getirilmiş ve burada 
Amerikalılaştrrılarak Uzerlerine Ma -
de in Amerika - "Amerik:\ mamulatı .. 
damgası basılmıştır . 

Yeni gelenler mütehassıslar naza.
nnda adeta ham madde sayılırlar. İ§
lenmelerine yoğurulmalarma ihtiyaç 
vardır. Amerikahlaştınnadan göste -
rilmelerinde rnuvaffakiyet ihtimalle • 
rini az bulurlar. Mesela Greta Gar
bo, Marlene Dietrih, Maurke Chcva
lier bu suretle A vrupadan ham olarak 
getirilerek burada voğurulmuş pişiril 
miş ondan sonra, Made in damgasile 
ortaya çıkanlmr§lardrr. 

Amerikalıların daha doğrusu Ame
rika film ~irketlerinin Avrupalı ka
ı:lınlar hakkında düşünceleri bakınız 

nasıldır: 
''Ame-rika diinyadaki kızların en gü

zellerini yetiştiren bir memlekettir .. 

Barbara Stanvik yeni filmfnd6 

Burada kadınlar yalnız güzellikleri 
ile değil, ayni zamanda benliklerine 
olan itimatlan Ue, serbestileriyle, ce
saretleriyle de birçok erkeklere faik
tirler. Amerikan kızları mUstcsna bir 
p1rlanta şaşaasfyle parlarlar ve kı
vılcımlanrrlar. 16 dan altmışına kadar 
hepsi böyledir. 

f Avrupa henüz bir rrkek memleke
tidir. Kadmlar erkeklerden çok aşağı 
sayılır. Am0rikalılaşmış kızlar çok az. 
dır ve hoşa gitmezler. Avrupalı bir 
kadın ekseriya n~fsine itimadı, hürri
yeti, istiklali olmayan erkeklere faf
kiyetini göstermekten aciz kalan bir 
mahlOktur . ., 

''Avrupalı kızlar, bilhassa kıymet
sizdirler. Bunlar arasıra başmı kaldı
np bakan fakat yine anasının kanadı 
altına saklanan civcivlere benzerler. 
Avrupada erkek kadına, kadm kıza 
hakimdir. 

Sathi bir terbiye güya mil.savat te-
min etmi3tir. Hakikatte kadın, erke
ğin hakimiyetine karşı kendisini mü
dafaa için, ancak kadmlrğını. zaafı
nı aczini yani kadınlığını silah ola
ralc kullanmak terbiyesini almıştır ... 

İşte Amerikalılarm Avrupalı kadın 
ve kızlar hakkındaki fikirleri bu ka
drır haşindir. Bunun fçfn cezaları da 
cok ağırdır. Havvarsız erkence yata
ğa f!Öndermek değildir. A.merilmhlaş
makta fl!lrar edenlen hükmen idnll'n 
bile mahkQm edP.rler. Bunun i~in feda
kfirlıklar bile yaparlar. Kendisiyle illi 
senelik bir mukavele imzalarlar. Baş
ka yerde rol aldtrtmazlar. Or.a ait rck
lAmlan keserler. Mukavelede senede 
altı film oynamak mecburiyetini tah
mil ettikle-ri halde bir film bile yap
tırmazlar. Parasını muntazaman ver
dikleri için bir mahkemeye bite miira
caat e:fomez. Bu suretle hükmen idam 
edilmiş olur. Onu herkr~ unutur ve 
yerini hemen fırsat bekleyen rakiple
ri kapar .. 

Amr,rfkan Kız1.tın Her Cihetçe 
A vrupa.lı1Ja F:ıi1' 

Amerikalılara göre Avrupa kızlan
nın tahammülleri dP azdır. Bunun i
çin mutlaka Amerikada işlenmeleri. 

hazırlanmaları şartttr. ÇünkU sinema 
artistliği, çek zor ve müşkül bir mes
lektir. Bu asrın en biiyük işkencesi ob
jektiftir. Zavallı kızların onun elinden 
çekmedikleri kalmaz. Para ve şöhret 
kazanmak i~in tahmil edilen ezalann 
had ve hesabı yoktur. İcabında yil
zünüze, kulalfro1z:ı. cenentze bile 3me
liyatlar yapılır. Bazan di~lerlnizi gti
zel ~ö!.'termek fcin hensini feda ederek 
~un'f dişler kutlanmağa bile icbar edi
lebilirsiniz. 

Yalan DeliiJ, Doğru Bir Hik!ıt1e 
Bu mUna.sebette size bir arkndası

mm başına gelen bir vak'a), anlata
ynn: 

Artistlerin erkek dostlarma • Bay 
Friend - evlerin;n anahtarlarını ver
meleri Mettir. Bu arkada.'] istediği 

zaman anahtan kutlanarak serbestçe 
eve girebilir. Şavet anahtar deliğe gir
mE>zse kendisinden evvel diğer bir ar
kad:ışmm gelmiş oldu~ ve artistin 
yalnız bulunmadığı anlaı:ıılır. O 7.aman 
israr etmlverek geri dönmek te-rhive 
iktizru=mdandır. Görüyorsunuz ya bir 
evin ba1.an bi~ok anahtarlan olabilir 
buna dikka.t etmek lazımdır. 

Bi:ıo:lm arkadaş kapryı açarak ireri 
girer. Ayağının ucuna basarak yavaş 
yavaş artistin yatak odasına dalar. Bu 
aralık uvanan arti!~t kimsin? diye so
rar. Arkadaş ismini söylerken elektrik 
düğmesini de çevirir. Artist bir fer· 

(Latfen~""V-l 4,.~:~J.) 

, 
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ya.t ]toparır. Bu esnada arkada.sın g5-
ZI de komodin Uz:c:rinde duran barda.
ğa l1L5lr. İçinde artistin yala.net olan 
dişlerini görmez mi? Meğer beyaz per
dede herkesi imrendiren inci gibi diş
ler takma f mitı. 

Sinemada erkekler de kadınlar

dan dalıa az işkenceye maruz değil
dirler. Hele kavga. ve boks sahnele· 
rinde yenilen yumrukların birçoklo.rı 
- fotoğrafi hileleri olmakla beraber -
hakikattir. Kavgalar tabii kavga ya
pılarak çekilir. Bazan saldıranların 

yumruklarını görilr yumruk yiyeni 

altta. yattığı için görmezsiniz. lşte bu 
yapmadır, hiledir. Fakat birçok de
falar da adamakıllı yumruk yapıştı-

nldığnu görürsünilz. Bunların doğru
luğunda şUphe etmeyiniz. Bu rolleri 
yapanlann, filmlerde aldıltları nişa

neleri hazan hayatları müddetince 
muhafaza ettikleri vakidir. 

Fred Kohler isminde iri blr film ca
navarı vardı ki tam 245 libre sikle
tlnde JdJ. Rol ikti?.ası bUtün filmlerde 
genç boksörlerle dövü§iir samında 
mağlup olurdu. Sinema gazisi ismi ve
rilen ve geçenlerde ölen bu adam yap
tığı dövü~lerden tam 37 ni;;ane kal
mıştı. Bir çet.eyc karşı ko.vga ederken 
Ciü§Illtlş '\'& yedi dişini kaybetmişti. 
Yakı& do.lmo. en sonraya bırakılan bu 
sahneleri ceken stlldyolar vunı§ları 

milmkün mertebe hıüifletmek için 
nndalyeleri, maımlan mUmkün mer
tebe hafif yaptırırlar. Ve yeni bir ar-

tfato atıldığı zaman kolayca ve tıcıt

mn.dnn kmlmasına dikkat ederler. Fa.. 
i.kat gUrUltü esnasında baum yanlı~ bir 
iskemle de sallnnrr ve adamakıllı can 
yakar. 

Fotoğraf hileleri ile nsıl artistin dö
'Vlişmesi kısmen ectre'iilir; birtakım 
sahnelerde de onun yer!nP. başkası dö
vü~türülür. Da gibi sahnelerde dayağı 
'ata.."ll\ sinema Us~nmda Pitcher ve da
yağı y!yenc de Catcher derler. Bu da

yak ~iycrJerc acıyı ancak para unut
turur . . 'Bunlara 50-100 do1nr ücret ve
rili.r. Ve tedavileri tıyrmı. meccanen 
yapılrr. 

Bi?' defa Willfam Desmond f1e fena. 
ada.m rolünü yapan 'J1om Santaschi bl

ribiı·terini o kado.r dövml\Bler ki sah
pe bit.tikten sonra iki oyuncu da. ay
farca evlerinde tedavi edilmiş .• 

Ben Holivudda fkcn vuku bulan 
meşhur bir kavga. macerasını da nak
lledeyim: 

Los Ancelosun tam göbeğinde ibu
!lunan Pershing Square ismind~ki mey
&.nd& kilçük bir park vardır. lçindo-
' ~ gtizel fıskiyeli havuz gözü ok§ayan 
~lr manzara te.sltil eder. Her nedense 
~irçok işsizler burasını k('ndilerine 

mesken ittihaz etmiş1erdir. Bi.rıfuı re
tlisörlerclen biri muavinine bunlardan 

avgnya da.yanıklı, kuvvetli altmış 
~tnneslnl seçip getirmesini tenbih e
Cler. Muavin birer birer seçer bunları 
BtUdyoya getirir. Her nedense kavga 
Phneleri birkaç gün geri kalır. Adam-
lar da sinirlenirler. Ve film çekilece
ğl zaman a.rala.nnda hakiki bir kav-

lgadır kopar. Rejisör ve müstahdem
ltcr bunları ayırmağa çnlıaırlarsa da 
1attmrş kuvvetli adamı zaptetmel• 
1mUmkUn olamaz. Bunun üzerine he-
' mE'.n projektörleri fotoğraf makinele-
lrinı ve mikrofonu yakalayıp oraya ge-
• .ıtirirler ve mUkcmmcl bir kavga sah-
lnesi sekerler .. Sahne rejisörün ilmi
tmnm fevkinde mükemmel olmuş. Fa
kat alakadarlardan dokuzu sedyeler
le hastahaneye nc.klcdilmiştir . 

Bu ncıklı ve kazo.lı sahnelerden bi· 
1 

ıraz dıı. seyirciler mes'uldür. Çünkü 

~alk fen:ı. adıı.mfa.nn iyi adamlar tara-
1fmdan dcMilmesfnden çok h()§lanmak
ı 
ta ve y,evk duymakta imis. Yalnız ke,.. 
dınlum dayak yemesinden hoşlanmaz 
fa.kat çapkın erkeklerin kadınlardan 

tokat yemelerine bnY!1ırlannış. Bun
dan dolayı ekseriya erkek yıldızlar lta
dmlo.rdan bol bol tokat yerler. Bir de

fa CJark Ga.blc tam on yedi tokat yc
ml3 ve yn.nağı 5i§t.iğinden sahne erte
si güM bırakılmış ve o gUn de tokatla
nn sol elle sol yanuğo. ntı!masmda Is
rar etmlg .... 

İ§te slMma iPkenccıaerinin bir kts· 
:mı ~_P.unlıırdırL 

(Arkası oor) 

Hıkage 
(1 inci ıohif adan dtvam) 

halleri görUnce hastalık diye karphyor 
ve onların arasından bucak buc:a'lıj kaç 
mak istiyordum. 

Hayatın §imdi mUnasebetıiz bir ıu
rette karşıma çıkardığı bu kıza nasıl ol 
du da tutulmuştum? Şimdi ne yapma
lıyidım? Geri d8nscm, bu elimden &et
miyor. Ilerlemek istesem o kaçıyor. Ar 
trk onun ''ha ha hi hu., lannı bir çocuk 
neşesinin akisleri diye karşryor, 'lvlpıyı 
güm güm açıp kapamalannr, masa kc
narlanndraı zıplamalarını "normal bir 
insanın sıhı:ıt: ve canlılığı,, diye isimlcn 
diriyordum. Fakat boş durmak ta ol -
m:ızdı. Her şeye rağmen ona hislerimi 
açmak lazrmdr. 

Diğer taraftan bir gün, en c.andan ar 
kadaşın21 "onunla arkadaşlık yapmak is 
tiyorum, onunla mutla~ konuşmak ih
tivacr içindeyim,, ldiye bir ıeyler IÖylc
diğini duymuıtum. N. olursa olıun di
yerek bir sabah kar§ısma dikilip: 

- Sen dedim; ne zamandın beri ba
na karşı bir geyler duynr..ıktasın? Ben 
de buna artık mukabele etmek .. 

Fakat o sözUmU bir kahkaha arum· 
da söylediği §U söylcrle 'l\esiverdi: 

- Ben seninle alay ediyordum. Za
vallı çocuk 1 

Birden kaNımdan aşağı nasıl bir ko
va suyun dökülmü§ olduğunu dil§Üne
bilirsiniz. Bir kelime bile aöylcmedcn 
hızla yanından ayrıldım. Fakat naırl 
oldu bilmiyorum; kızgınlık ve hırçmh
ğım 'Jçafamı iyiden iyiye tı.lt Ust etmeye 
başlayıp hislerim, aevıim aönmef e doğ 
ru yUz tuttu. 

Şimdi artık ynlnıa bu hakaretin tacı -
sını çıkarmak istiyordum. Bir iki gün 
içinde bende sevgi diye bir ıey kalına
ıruş, o cihetten maşallah turp gibi ol -
muştum. 

Tekrar alaylara, kaba ve çirkin ha • 
rek,etlerime, ahlak dışı sözlerime baılı
yarnk üzerindeki otoritemi yeni ba1tan 
kurmaya muvaUak oldum. 

Size şimdi i'9ılacak ıon bir ıey aöy
liyeyim de adamakıllı hayret edin bari: 
Bu çirkin ve mOnaaebctılz hareketle -
riTn ka.rııaın<.\a _,.,,~ ~ 7\n• ~\ 

gibi teveccüh göstermeye, benimle ko-

nuşma~ istediğini hissettirmeye. kar -
şdaştığrrruz zamanlar göz kapaklznnı 
büyük bir üzüntü içindeymiş gibi yan 
kapatmaya başlamaz mı? Fakat bende 
artık onun için iyi fena hiç bir his kal
mamıştı. Kcnıdi kendime: 

- Ne kötü nasibim varmış. Sevilmek 
için mutlaka fena bir tabiatte olmak mı 
gereı,iyor. 

Cambazhk 
( 7 nci sayıf adan devam.), 

lıyacaiı'' geldinde bir ihb~la kartıla -
şıyorlar. Bir çok gazeteci ve ü.züntilye 
kapılan çocuğun okuduğu sınıfın mu .. 
alliml, otomobillere binerek, Vindaor 
semtine doğru son silratle yollanıyor -
lar. Bu ''hayliz ve yaramaz çocuk, bil
l:lirdiği hareketi yapmadan oraya vanla 

bilerek, ttım zamanında vanşla kendi -
si bundan mencdilebilecek, naaihatle 
yola getirilebilecek sanılıyordu. Fakat 
macera sever çocuk, kulenin tepesine 
tırmanmrgtı bile 1 Ve ~ağJda yeter ae· 
yirci toplandığı hususunda kanaat gc -

lince, bahçe §emııiyeslni açtrğr gibi, ken 
disini havaya bıra'Jsıyor. Hadise, kor -
kulduğu gibi ''yürekler acısı,. bir facia 
halinde bitmiyor; şemsiye, zayif vü -
cutlu çocuğu hi~ bir zarara uğramadan 
yere inmesini temin edecek kadar bil· 
yük; .. Hiç bir zazara uğram:dan mı? 

büsbütün değil; bir parça bereleniyor
sa da ..• ehemmiyetsiz! Bu suretle oğ • 
lancağız 'meramına nnil oluyor; biltiln 
İngiltere kendisinin bu Hnatk1rane .. 
ve ayni zamanda cUrctklrane hareke
tinden bahtıediyor, gazetelerde yazılar 
~1kıyor, ·~i!çük kz4nrnman,, ın resimleri 
çekiliyo:, filmi çevrlllyor ve üstelik bir 

tanare fa'brikasr, onun bUyUyünce pi
lot olarak yetiımesi i~Anmı temine 
hazır b..ılunduğunu, gimdiden kesen • 
kes mUjdeliyor. Ve şimdilik de kendi -
sine, oyunca"lç tayyareler gönderiliyor l 

ütiin bu hadiseleri yazıs:nda bir 
e.rnya toplıynn F. G. Blakvudun 

yazmndıı "istemeksizin akrobat Olan 
kimseler,, tnbki belirtilerek, insanın be 
zan hiç rJdından geçmediği halde c:amı
baz olabileceğine dokunuluyor? l .... 

Sonbahar 
(8 nci 80yıfa<lan devam) 

rfrdl kendisine •• 
StDckrath tekrar eOylendt: 
- Onun gene lyt meleği olarak 

kal. O da ıentn için bir hayal olsun ... 
ve tutturduğu ıslık, ağaçlarda. akls
lendl. 

Blr peyke bulup oturmak istedi. 
Bir sigara yakmak to edi. Kibriti ça
kınca da, havanın iyiden fylye ka
rardığını, gecenin bastırdığını far
kettl. 

Gltglde sinen, karanliğ;:göİİiülen 
ldeta ölmek Dzere bulunan orman
da derin bir sessizlik vardı. Bu yal
nızlıkta, sessizlikte dünyanın uzak
taki mUcadelelerf, o rengin bir gU
zcllikle dnğıl:ı.n, kaybolo.n bir ahen
gin u1.nyan parçaları gibi sessizce 
dalgalanıyordu. 

StUckrnth, ucundan kokulu blr 
dumanın kıvrıla kıvrıla yUkselcliğt 

sigarasının ateşiuc dikkatle baktı. 

Ve: 
- Çok şükUr Yarabbim, hiç olmaz· 

s& insanın sigarası kendisine kalı
yor, diyerek ayağa kalktı ve dUşUn
cell bir tavırla yola k~yuldu. 

Nasıl olduğunu bilmeden, nasıl 

geldtğtnl nnbmadan, birden kendi
sini metresinin evinin önünde bul
du. 

Haflf meşrep kadının bayıldığı 

kırmızı perdelerle ııUslü pencereler
den, t11.tlı al ışıklar coşuyor, oyna
yordu. 
StUckrath, TJZ gelir, diye söylendi ve 
blrden Utredt. Fakat ne de olsa, o
rada, o odnda, yemek sofrası harır
tanmış, kendisini bekleyordu. Ora
da nP.şe yUltsellyor, btltUn blr hayat, 
kaba bir ıamfmfyet çnğlayor, n bir 
çlft terllk te onn arayordu. 

Bahçe kapısını açtı. 

Ağaç dallarında UşUtücn bir rtız
gft.r uğuldadı, ve kurumuş yaprak
ları uzaklara, savurdu. Yaprakla!', 
sonunda bir bataklıkta çtırtımek Uze 
re, ilerleyen gôlgeler gibi karanlık· 
ta eltlndtler... · 

a ...... ,,, .. ~~-•· --~ 
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Cen p hudutı~
·r mızda 

(9 ımcu say/ad.an deı:,ım) 
lıca tedbirlerdendir. Bunu tecrübe ~e 
emsaline bakarak iddia edebiliriz. Esa 
sen böyle olmak Ibımgetir. Maddi b'r 
istifade temin edemiyeceğini anlayaı 

kaçzakçt hayatım hiç bir suretle tehli -
keye atmaz. 

Mensucat fabrikalannın çoğalt§!, ip
liltli ve pamu'kjlu eıya kaçakçılığını ya
ndan fazla az:altmıtır. Esasen kaçak • 
çılık her yıl biraz daha azalmakta ve 
iki yıl arasnUiaki nisbeti yüzde kırkı 
geçmektedir. 

Cenup hudutlarımızda kurulmu~ o -
lan kaçakçı mağazalarından çoğu ka
panmış, diğer bir kısmı da iflas etmek 
vaziyetine düşmüştür. 

Bu işlerle en fazla uğraşın Ermeni
lerden büyük bir parti yalnız ticaret 
değil ıermayelerlni de kaybetmi1 bu
lunuyorlar. TUr'kj Derbesiyenin kaI'§t -
srnda tesiı edilen Suriye (yahut Frm
sa) Derbesiyesinin hali de bu merkez
dedir. 

Blr fikir olarak gunu ilave etmek is
terim ki; bu hastalığı hudutlanmı2' • 
dan tamamlyle koğabllmek için en mü
essir tedbir üierinde kaçakçılık ya -
pılan eşya fiyatlarını tenzil etmek ol
lduğuna ve kaça~çılık daha ziyade bu 

hudut mıntakasınd:ı yapılagelmekte 

bulunduğuna göre sırf cenuba mahsus 
cgya imal etmeliyiz. Ve bu cşyııyı yi-

ne ıırf bu mıntakada maliyet fiyatına 
satmalıyız. Menıucat Uzerine imalı sı
rasında cenup damgası işlenmek sure • 
tiyle cb:-tilt kaçakçılığın da önüne ge
çebiliriz. Kaldı ki, böyle bir kaçakçı • 
lığın zaran, hnrid kaçakçılığın onda, 
yirmide biri nlsbetinldedir. 

Bugilri cenupta lyıçakçılrğa yüzde 
70 azalmı§ nazzıriyle bakılabilir. Kafi
le kaçakçılığın tnmamiyle önüne ge • 
çilmiştir. Arka kaçakçılığının da ya • 

kın bir atide muiyc karışa~iına şüp
he yoktur. 

nkara Bal-kan 
ntanfl konseyi 

~ 
(Vstt<ırafs 1 incide) 

P..omülUs, gazeteci Georgiyef .. !!ıh -
tunda B. N~t Halil Atay ve diğer 

gazeteciler tarafından karşılanan Ro
men meslektaşlarmuz Perapalas ote
linde mi.safir edilm~lerdir. 

M eta7;saa Bugiln Beld.nikten 
Hare'loot Ediyor 

Atına, 22 (Hususi) - Başvekil M~ 
taksas ayın yirmi beşinci günU Anka.
rada toplanaca.k Balkan An~tı dev· 
letleri konseyinrı. iştirak etmek Uzere 
bu akş:ım busust bir tren ile SelAnlğe 
hareket etmiştir. Başvekil yarın ak
şama kadar SeUl.niğin mahalll işlerile 
meşgul olduktan sonra akşam yine 
busust bir trenle lstanbula. hareket~ 
deoektir. 

Başvekllin re.fakatlnae hariciye n~ 
zareti şube direktörlerinden elçi Pa
pirdakis, Kuça.s, hususi kalem mUdürll 
AndnıHs yaverleri binbaşı Nobell bu· 
lunınaktadır. 

General Metaksas An'karnd& bu ını
duğu esnada Başvekalet vekUliğinI 
Adliye nazırı Logotedls yapacaktır. 

MisafirlcrLmlzin Ziyaret Progra.mt. 

Dost ve mUttcfik Balkan de\"leti 
mUmessillerinln ka.rvılannıa programı
şu eekilde hnz.ırlanmı§tır: 

Misafirlere tayin edilen mlhmllll • 
darlarla Yugoslav, Yunan. Romen se
firleri ve başkonsoloslar bu akeam sa.
at yirmi üçte Sirkeciden kalkacak hu
susi trenle Pityona gideceklerdir. Ya.
rm saat on ikide başvekiller Pityona 
muvasalat edeceklerdir. Bura.da misa
firler hususi trene g~klerdir. Hu
sust tren yann akşam sa.at yirmi® 
Sirkeci garına girecektir. btasyonda 
vali, lstanbul kumandanı, merkez ku
mandanı, emniyet direktörü, konsolos
luklar erM.nı ta.rafından karşılanacak. 
Jardır. Bir k1t'a. asker resmi selft.mı i
fa. edecek, mızıka milll marşlar çala
cnkh.,. Bundan sowa misafirler oto
mobillere binip dogruca Akay iııke1BP 
sine gidip hususi vc.purla Haydarp:ışa,. 
ya geçecekler, saat 21 de kalkan tren
le Anknraya gideceklerdir. 

25 Şubat cuma günU tren saat 10.30 
da Ankaraya. varacaktır. lstasyonda 
Başvekil, hariciye vekili, Başvekalet 
mtısteşan, hariciye umumi kft.tibi, An
kara valisi, mevki kumandanı, proto
kol şefi, hariciye birinci daire şefi, em
niyet direktöril, sefaretler erk~nı ta
rafından karşıla.nac:ı.klardrr. İhtiram 
kıt'ası resmt selamı ifa edecek, mızı
ka millt marşlar çalacak misafirler 
müteakiben otomobillere binip Anka.. 
ra palasa gideceklerdir. 

11,45 ile 13 arasında resrn.i ve mu
tad ziyaretler b~layacaktır. Misafir
ler evveHl hariciye vekilini, sonra 
Başvekili, daha sonra Meclis reisini 
ziyaret edeceklerdir. Sonra eadei zi -
yaretler 'yapılacaktır. Öğle yemeği 
kendi sefaretlerinde yenilecek. saat 
on beşe kadar istirehat edilecektir. 

Sant 15.30 da Balkan Konseyi ilk 
içtimamı Hariciye vekaleti binasında 
yapacaktır. Toplantı saat on sekize 
kadar sUrecektir. 20.30 da Rilştil Aras 
hariciye kö.9kUnde misafirler şerefine 
bir akşam yemeği verecek, bu ziya -
fette karşılıklı nutuklar söylenecektir. 
Yemeği bir suvare takip edecektir. 

26 Şub2t sa.at onda Konsey içtima 
edecek, 12.45 de dağılacaktır. 13.30 
da Başvekil Cclfil Bayar Ankarapalas
ta bir öğle yemeği verecek, 15.30 dıı. 
Konsey toplanacaktır. 

20.30 da Ankarapalasta husust ma
hiyette yemek yenilecektir • 

27 Şubat snııt onda ICon.eey topla.
nacak, 13.30 ela Dahiliye vekili ve 
Parti Genel Sekreteri ŞUkril Kaya ta.
rafından Anadolu klUbünde bir öğle 
yemeği verilecek, 15.30 da Konsey tek
rar toplanıp mesaisi sona erecektir. 
Gece 21.30 da üç sefir tarafından An
karapalasta bir suvare verilecektir. 

28 Şubat gUnU öğle yemeği hususi 
surette yenecek şehirde gezintiler ya-

pılc.cnktır. 

!ıfisafir devlet mUmessilleri Anka.
rada bulundukJan müddet znrfmda 
bir gün Atatilrk tarnfmdan kabul c.'<li· 
leccklerdir. 

Misafirler, 28 şubat aks&Jll1 y· 
20.30 da hususi trenle An.karadan ~t 
nlacaklar, b!r mart salı sabahı , 
on birde Haydarpaşa.ya geleceklerdi', 

Misafirler resmi merasimle k8J11 
larup Penı.palas oteline fnecekl~e 
Ayni gUn vali Perapalasata. bir 
yemeği verecektir. Yemekten ı;onr& 
misafirler serbest kalacaklardır·~· 

Balkan mUmessilleri Tllrkiye eri 
huriyetlnln misafiri olarak istediltl ı 
kauar şehrimizde kalacakla.rdll'· 

Yurnın - Yugoslav Ticaret! 

Atina, 22 (Husust) - Yunan!~ 
ile Yugoslavya arasmrla yeni bir ti et~ 
ret muahedesi akdini mUzakere ede blY 
Yugoslavya heyeti mart baeınds. 
raya gelecektir. 

-----~-----------__./-
L on d r ada buh 

ra devam 
ediyor 
' (ı'cttarafı ~ i~ 

bi;garantidir. Bu daire Italyanlar:; 
rafındc:n ingiliı mallamun ınübaY , 
neticesinde uğranılması mubteaı~l ::,, 
rarlar için İngiliz ihracat tacirlerıne 
minat verecektir. ~1a 

Bu garanti, beı il~ on milyon in'"" 
lirasına §4111il olacaktır. 

BAŞVEK.LI tSTEMIYEN 
HALK 

Londro, 22 (A.A.) - Dün ~ 
A va:n kamarası korldorlannda kU~', 
li bir polis müfrezesi, 200 ~adar 11:1 

dm, erkek genci kapı dt§an etıniŞ~# 
Bunlar Chamberlain aleyhinde gU ~ 

tillü nilmayt~lcrc teşebbüs etınfşlet 1 

"Cıhber1cin'i fıtemiyoru2,, diye b' 

lmnrılard.ır. 
.. .. 11.Y.;1. r:o-" '.7 Av JU> PA R~ıet 

SARSILACAK 

Londra, 22 (A.A.) - Avaın ~: 
rasında ınUnkereler hük<\met partl ~, 
rinin Chımbcrlain'e ve muhalefe~ ~O' 
tilerinin de Eden'c mUzaheretıerile 
vam etmiştir. ~6 

Muhafazakir Hils Chamberlain'e cır 
detle hücum etmit ve beyanatında 
migtir ki: . , 

"Cebimde hllkQmct partisi nzal~ 
dan gelen ve benden Eden'i u ôf 
rica eden bir çok telgraflar vardıt· ısıd 
le zannediyorum ki Eden'in istifası ,! 
hafaztıkir partisini ciddi bir tarı:dll 
aacaktır .,, ~ 

tşçi partisi de bir ademi itimat ~d. 
ri vermi~tir. Bugün veya yarın ıııu 
kere olunacnktır. 

INGlLTERENIN ŞART~l 
VAR , 

"' Londra, 22 (A.A.) - A.;artl ııe' 
marasrndaki izahatı sırasında Cb3111 ıe' 
lain, İtalya Be yapılacak mütııl<~ 
esnasınd~ İtalyan hükttmetil'!in te cte!' 
tına gUvenilemiyeceği tebeyyün .e v' 
ee anlıışma akte;dilmiyeceğini bıllıll 
t~rih etmiı ve demiştir ki: 15~ 

"Biz, her ne pahasına olur'"...a ~•f' 
sulh demiyoruz. Her hangi bir a bjjf 
mayı yapmadan evvel ttaıyantarıtı. ıe! 
yapılması zaruri bir çok esaslı ~ 
vardır . ., rl, 
lNGILtZ BAŞVF.KILfNIN ... ~~f 
sız BAŞVEKtLtNE TEL~- .A 

peJbll"' 
Paris, 22 (A.A.) - Bay ri ~e 

Pariıte Amerika ve Sovyet sefirle ~it' 
yapıruş olduğu görüşmelerde b!l~.dif'' • ıı:ı• 

lerin nutkundan ve bay Edenın j]el fi 
ııından soma hadis olan bcynelıfl 
ziyeti tet~ik ctmi~tir. rt'ııer 

SalAhlyettar mehafil, bay Cb
9 

,
8 

tıl' 
Jain'in dUn akıam bay ChautertlP

5 

8~' 
telgraf göndererek iki memleket. ite~ 
6ındaki anlaşmada birgfuıa değı~ ... ,' 

• ~ rtı~r 
yapılmamt olduğunu ve bütun ~ 
lelerin iki memleket nrasında taıtl .~' 

uıs":.ı 
le mutabık kalınm'!\k suretile rn eW 

··ıee "...ı 
re ve halledilmesine devam ec.ı d J\ !"' 
ve dalmt bir zarurete tekabill e ie (n 
memleket te§rlkf mesaisinin hiçb r ıe''ı 
hile haleldar olmamıt olduğunll cıır· 
_etmesini dikkate py:an buJınaktll 
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22 - ŞUllAT - 938 - SALI 

ııı~tl~ ncşriyntı: Snat 12,30 Plakla Türk 
mu Sıkısı. l:.!,50 Havadis. 13,0~ Pldkla Türk 
l• ~isi. 13,30 Muhtelif plılk neşriyatı. 

n, 
'Oıı~k~ar? neşriyatı: Snnt 17 tnkılAp dersi: 
~ ıverıı;ıtcdcn naklen Yusuf Keınal Ten
!-: rşenı.:. 18,30 Pltıkla dans musikisi. 18,45 
~~ınöncı Halkcvi neşri) at kolu namına 
ltı sret Sefa. 19 Futıh HnJkevl sösl~rit ko
~aruhnllan bir temsil. 19,3U Koıırerang 
11 

ınönü Hnlkevi susynl yarı.lıru şul.ıesi 
, arnına Mu\·nffak Benderli (1urk ronıan 
2~ ~iktıyecllıgi). 19,55 Uorsa h:ılıcrleri. 
ııı l\ı~,ık Turk musıkisı: Okuyan :\uri lla
ı.' keıııan Hcşııl, k.:nıençe Kemal Niyazi, 
'l':hur Oürrü Turan, kanun \'ccihe, ney 
~a; hk, nısfı ye Scıtıhallın Cnnılan, us Se
tıı ' 2ll,30 llu\'n raporu. 20,33 Oıner Rı-
1\ lararııııJıın nrnııı;a söyle\', 20,45 \'eılia 
aı~~ Ye orkııtlnşlnn tnrnfrnd:ın Türk mu
't hsı \e hnlk şarkıları .. (Saat ayarı). 21,15 
~'il ~in ve nrkndnşları tıırohndon Türk 
"'

111S!k• ı ısı v.: hıılk şarkıları. 21,50 Orlı:e~trn: 
lı ~ 1.ıııo: Roi d"Ys, Ouverture. 2 - J.eo
)~ d: Polon in fontaslc. 3 - Pou.sslgne: ld
le: t. • - Cremleııv: Gıııınd I' Amour ref
.ııtlt vaı,e. ::; - C:hopfn: Polona ise. 22,4j 
, anıı haberleri. 23 PJ:'ıkln ımlolar, opera 

t Op 
trı eret nnrçalıırı. 23,:rn Son hnhcrler ve 

esı sünün pror.ırıımı. 23,30 Son. 

'------~~~~~~~~-
~ Birinci smıl Operatör -

J r. C A F f• R r t\ V \' A tt 
ı· 111urnı f"Prrıehl ve sinir, di111n~ eı.ll'tilı 
11 ct•rrulıısı rııult•lı:ı~ı:.ı~ı 

k G~i!t l'ılı 1-ııkııllı•<ıı S Hsl~lnrıı. erkek, 
.-•lın aııırlıynıt:ırı, tlınıııA esıctık 
hı~ • nıt•ıııe. kıırın tıuru~uklııı-ııı "" 
.tııçlık anıelırnlı'" C Na.;ıııye \e <luğum 
I ltllllf'lıa!tımı.) 

~~}!!ne ıtr.lınlıl:ın ' n c c !I n n n 
t\~~ıı 10 a knılnr ı ll U tJ 
ı•" l'rfpıı ıı>•ınnı uı·rcllidlr. Tel 4 IORft 
'4!\ıııtııı, Poı ııınkknrn, H11111t"lı ı.nn . 
~ · ~ 

'·ı llıır1°rıbuı Aalluc 1 lnd llul.·uk lılahkem~-e ... 'i ''• 
l .~~l l.nmlmmuloıı tarafınctnn Ralnlln 
ltı~~ltı~nnre nınlı:ıllrsinıle Tiryanclnfil 
lıh . · lıı l!i No. Ju lınncde l\lihol Vosil 

'ifj il "'"'· ıııne açılan ~ 75 liranın tuh
' a~$~1!l,ıne mntcdolr olan dn\'onın müıl-
b l'le • 1~ iknmclgölıı meçhul olması ha~e
llı!' 11 ırıcn vuku bulan lrlıli~al füerine 
~e ~ "rı irrn kılınan nıuhnl<emc nc!tke'lin. 1 

btl ~lleılin muhlc\·ası olan 250 !ıranın ~c
Gt~l't 11~ 1 hinılcn llibnren a51ı nı ırnçıncınek 
t~ )lj '''"'°<'<'c!k senc,·1 yilldc dokuz fnl:r 
Ilı 1• 'le he~ ikrrli vckiıl•!t ve 1701 kuru~ 
de'I 1 1~nı~ nııı"irnhnnı ılnhl mOdıhıııle\'h
• 037 ''•lıyle miicldciye verilmc!sine 19. 7 
d~~ı tıırfJııııtle knrnr \'Crllınl' "<' kıırıırın 
il- ~.ı'1lilıfılnnlc\·lıc il. tJ. 1. K. nıın .07 nci 
l lıııt e~ırıe ıe,·riknn iliınen l<'hllt?i fpnsip 
~rı~, 1 ~., rılrlııi!ıınılıın miiıtılnnh•\'lıln il:ınııı 
1~irı 11: ~rı1lntl<'n itıhııren knnımf nıO<lıl<'li 
~~<lir 

1 
ıınunı y1tllnrn miirornnl elmrılil!ı 

t:ıl;ırı 11; e llôrııın kot'iyel keııp edere(ti ıııın 
~!l()) 

--~~~~~~~~~~~ 

IC)©)KTO~ 
~:c~ettın Atasagun 

-~. gUn s.ıbahlan ~ckiı buçuğıo 
~aınıa U ., rı 17 den 20 v~ kadar l .ilr 

t1 rı YYare ıpartm::nlan ik111cı daırt 
c~:lllarada nastaJarmı kabul edeı 

artca 
<lt1 tı 1 ıı:unlerı 14 ocn ıo ve .oa 
bc1 oıcııat<1Jarın1 Jl•HR•'" ~ Kurur •. H11 
b lırıcı, tıvucularını da kupon muka 

rtıuııvenc: eder. J'p)ef • 2;1~5· ..... 
()1 Göz tte:dmı ı 
~ıı ·Mu, at RamiA11cı11, 

al'eııeh 
l'arı aııesınt fnksim. l'aJimaııt 

ab:ı 
şı Cad. l'HP'A Apt. nına 

1~ naıtıı>trnısur. ret: 4 t ~!\J 
tda 

,,, rı l'llaacf11 herglin: Oğledt'ı 

~ ::\ikirJ,.n Rltıv;, kRrfaı 

aı 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

lstıınbul Defterdarlığından: 
Cins vo bulunduğu mevki Muhammen bedeli 

Lira Kuruş 
tstnnbnl Deftcrdarh~ı deposunda saklT A.lAt ve eczayl tıbbiye, 
Losyon tırnak cilAsı, krem vesaire gibi yetmiş kalem muhtelif 

dııs eşya: 440 
Usl(\\<lnrda Pnşakap1sında kısmen yanmış olan Adliye binası en-
kazı (parası sırf nakit ve peşin verllacektlr): 1920 
Jstanbul Deniz Komutanlığında mev<'ut Selim motörU: 10 
SllAhılarağada Alibeyköy deresi kenarında. durmakta bulunan 

hurda traktör: 60 
Yukarıda cins ve snltlt bulundu~n movktlert yazılı eşya hlzntnrTnda

kt bedeller Uıcrlnden açık nrtırma us ıllyle ayrı ayrı satılacaktır. tetekme
rfn ve tediye şeraitini öğrenmek tsllyenlerin 10 - 3 - 9!?8 perşenbe günli 
saat on dörtle % 7,5 pey akçl'lerlyle Mflll EmHUr 'MUc\UrlüğUnde toplnnnn 

komisyona gelmeleri. (M.) (984) 

f'~l:ı1tlnr Mıntaknııı Tapu Sicil M11hafıı
lıl/tndan: 

Snmnlynrln Sulıımnnn"hr Ermeni kH!se
ııl vokfınılnn Oııkilrtıırcln Pnznrboşı mnhol
teıılnde l'ıfiroAlu soknltında 290 ııenesı mu
ısnkkııfnl lnhrlrinde 27 TC mü\\crrer 27 
\'eni 35 - 37 :-\o. hırı lktiı;ap eden elyevm 
bir diikkAnı olıın bir evin sekiz hisse itiba

riyle lııım ı;i<-illlnc [llke bir hissesi Pr:ıto
moz kızı Tcodorıının ve birerden lkl hls
ı;esı el~ Ponıleli ve J.lgora inlikal etmek 
ar.ere J>retomoıun ve bir hissesi Prelomo-
1un dört ni'fcr e\'Jrırlınılan hlri Gerekinc
nin fC'rrıl!ındıın 15 Mart 328 llremina o~lu 
Simonıın \'n dört hlss~~i rlc Siınonun uh
ılclerindc be de Siınoıııın bu dürt hisse 
lınkkınılaki müstesna \'tıkır rııfılc\'cllio;i ls
tıınhııl Erınrnl ııntrlkli~inclcn verilmiş o. 
lıın VC' l:ırihl olrnnnnınyon ııcn.-<linin mil
te\'l'lli lnrnfınılıın IC'slinı olıınıın ve \'akıf 

ılertcrinıll' vnktile kayılı icra kıhnnınctı

aındnn ve şlclmiye knrtar nizasız ve fa-

Z AYI 

933 ııenesine att 7-. el ilkokuldan almış 
olduAııın şnhadelnameml ıayl ettim. Yeni
sini ("tknracnlhmdan eskl&Jnfn bQkmQ 7ok

ıur. (V. P. 2011) 

Kumlrnpıda KOçOka:rasofya Hisar .sokak 
No. 7. 11/knıet. 

sılliı.ız bir suretle tasarruf edilmekte bu
lunrluğunrlnn 1515 No. lu kanunun nizam
namesi hükfimlerlne dayanarak 4 Mart 938 
cuma gOnQ sant onf)n mahallinde tapu me
muru tnrarııuhın lahkiknt Te keşif icrasiy. 
le tasarruf ke)·fiyell tetkik olunacağından 
bu f!A)'rl menkul Ozerlnde herhangi bir 
Ş<'kilrle tnsorrur idılia"ınıla bulunan var. 
sa 937 /685 dosya No. siyle muhaf11lıih· 
mııa veya tahkikat gününde mahallinde 
tapu memunınn mOraeaallan IOıumu llAn 
olunur. (\', P. 2010) 

- Ltltfen kenara çe~ilinir, yol verin f 
Uzun boylu, geniş omuzlu, açık renk mu§ambaTr ve 

sağlam beyaz dişlerinin arasında büyük bir pipo göıünen 
bir ad:t.-n içeriye girdi. Coni, memnun olduğunu göstertn 
bir harekette bulunıdu. İçeriye giren adam Coniyi görün· 
ce yükst!k sesle: 

- Merhaba Conil Kaza olmuı öyle mi? 

Sonra cebinden bir kibrit kutusu çıkararak piposunu 
ateşledi.. Coni: 

- Hayır, dedi. Kaza değil, cinayet oldu! 
Harrigzm ismini taşıyan bu iri adam, bUtün tiyatro 

ve sinemaların toplandığı Brodvey caddesinin başta başa 
tanıdığı kabiliyetli bir polis müfettişi idi. Bütiin cedde 
boyunca. kendisine ''Doğru adam, hak gören adam,. deni· 
lirdi. Ne z<J:nan sertleşmek, ne vakit yumuşak hareket et
mek lazım geldiğini bilirdi. Haydutlar onu elde etmek ü
zere ne kadar :ıaman çahşmışlarsa da muvaffak olamamış
lar, tistelik kendilerini kaybetmişlerdi. Bir çok bilyü'kj 
müşkiilatr. sade::c kendi şahsiyetinin tesiriyle hı:ılletmek 
gibi istisnai haller göı;termiş bir memurdu. Harrigan; 
Bro:lvey caddesinin hayatına karışmış bir adamdı. 

Sahneden çıkaralt Terans Març'in odmına gitti. Şim-' 
öi yumuşak kenarh şapk.asını, beyaz saçlı başının arknsr
na doğru atmıştı. Piposundan baca gibi dumanlar fışkın· 
yorriu. Coni, de vznında idi. Harrigan Terans l\Iarç'a hi· 
t:ıp ederek dedi ki: 

- Bu işte tahkikatımızı ileri götürmeden evvel. mi
s3firlerinizi evlerine gönderelim. Ancak usul üıere adres
lerini al:ıyım. Fakat, aktör ve nktrislerinizle, bUtün bura• 
c1aki müstahdemler. maalesef bir miiddet için içerde ltal • 
mak mecburh•etindedirler. 

Març, arkadaşlarına bu haberi bildirmek üzere dışan 

_-
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. .. lar Urnunı 
rıü-ünden: 

lzmlrde yapılacak inhisarlar pa\"yonunun projesi için açılan mnsab .. 
kanın tıartları hakkında bazı izahat dnha Yerilmesi mUnnstp göriilmUştllr-

1 - ProJelerln gönderileceği mUddet 25 Mart 1938 tarihine kadar tem-
dit edilmiştir. i 

2 - Tezyinat için kat'! bir projeye 10zum yoktur. Yalnız zlkredllell 
şeylerin yerli yerinde gösterilmeleri kfıfüllr. ı 

3 - Şerait metninde bazı hatalar gih·ülmüştUr. Bundan dolayı metni 
tekrar aşağıya dercediyoruz. 

JUSDI A: 
l\filsahnkn şeraiti : 

ı - MUsabnl-.aya iştirak edenler, ynpncnlrlnrr plı\nT muhtevi kapalı 

znrfı ikinci bir zarf içerisine koyup bunn isim ve ndreslcrlnl havi bir kart 
IJA,·e edecekler ve nihayet 25 Mnrt 938 tnrfh!no kadar Neşriyat Şubesine 

yermiş olacaklardır. Pll\nlarn knt'lyen isim ve ndres yazılmıyacaktır. 
2 - PIAnlnr; tshnlerf bflftharn bildirilecek bir JUrt heyeti tarafından 

tetkik edllecek ve birinciye 300, ikin C'lye de l 00 lira mUk~fat verilecektfr, 

S - Yapıtncnk pnvyonun uzami hedPll 15.000 llrnrlır. 
4 - Pavyon; ön cephesi 18,40 olnn 24 x 18,40 cb'adında bir arsa Uz~ 

rfne kurulncnktır. 1 
6 - Verilecek plt\nın mikyası 1/100 olncnktır. Gönderilecek olan plADt 

Iar şıınlnrılrr: 
Zemin, mnktalnr, cepheler, renkli dnhf1f prcspektlvter. 

6 - lnşnnt mel zem esi kabil oldu~u kadar modern oı_aca.k, yani_ me~ 
cnm ve safreden terekküp edecektir, 
KISIM D: 

Dnhnt tıık~fmat : 
1 - Atatürk köşesi. 
2 - Hem ıcerden, hem drşal'dan satrş yapılnbfleceli tnr~da bir BSht 

yeri ynpılacnk ve burada tütiln, tuz \"C kapalı şişe içki satılacaktır. fşbu 

satış yerinin tozdan, topraktan mahfuz ve mamult'ltın çalınmamasına kal"Jf 
da mllemmen bulunması meşruttur. 

3 - Bu satış yerine yakın elverişli bir yerde mamuıt\tın stok edllmed 
için bir depo yapılacak. .__ 

4 - Münasip yerlere vestiyer ve bir tuvalet yapılacaktır. . 
6 - Çatının Uzerinde veya mUnaslp bir yerde khfl derecede mHa 'k~ 

nulab11ecek ve ayrıca ayakta fçkf Jcllcbllecelc bir bar amerikan yapılacak• 
tır. I 

6 - 2 X 6 ob'adında bir sigara imal yeri ayrılacaktır4 
KISD\I O: I 

Tczylnnt: 
1 - Yaprak tütün, sigara, tuz, ftkl, barut teşhir etmek ve bir de m .. 

ğazn. vitrini numunesi göstermek için nlU vitrin yapılması mutasavver ol
duğundan bunlara yer ayrılacaktır. . . 

2 - İçki, tntUn, tuz satışlarını gösteren ve fnhlsarlnrm klSylOye ya~ 
dımmt tesblt eden "tUtiln, incir, Uzlim mUbayaasınrla kıi~·lUye yapılan yaro
dım" 4 grafik yapılacağından bunlara yor tefrik edilecektir. 

3 - Mevcut olan 6 x 2 eb'admda kabartma blr Türkiye haritası ve b .. 
rot eatıtrnı göstorlr 1k! pano tçln yer ayrılacaktır. 

4 - 1,& x 2,& eb'adında 7ap11m11 uru Clball fabrikası maketi lçlD Jel 
temin edllecektlr. 

1 - Otomatfk şarap ffsklye81 için •ır yer &JTJlacaJrtır. 
Fazla tafslldt ı,ın RckJ4m NeşJ1yat Şubesine mllracaat edllmel!lf. 

ilanlannız için yalnız 

telefon 
ediniz 

(935)) 

r ' Fakat bir lah:r.a sonra rahat bir nefes aldı. ÇUnkO ka
pıcı, az otedeymiş. Coni haykm:lı: 

- Hey, buraya bak, bu kapıdan kimse dıpn sıktı 

mı? 

Ktıpıcı te15şla: 

- Hayır, dedi. Ne var, ne oldu? !çerden gelen bu 
feryat nedir? 

- Bır kaza oldu ... Şimdi tiy:ıtrodan hiç J9maenln dı
§arı çıkmaması lazım. Anlıyor musun, hiç kimse 5ıkmıya
--ak. 

- Anlıyorum. 

- Bırazı:ian polisler gelecekler. Ondan sonra ~ 
düşünmene lUzunı yoktur. i§i onlar görürler. 

Artistlerin hepsi, oyun kıy-..Uetiyle tiyatronun, birer 
'köşesine yer yer büzülmüştüler. Yalnız Mirabel ayakta 
duruyordu. Revünün bu güzel yıldızı, bir ta§ kadar heye
cansız görünüyordu. Sahnenin c.rtasındaydı. Yalnız elin
de mütemadiyen buruşturma~ta olduğu mendile bakac<.ılc 
oluuanız, onun ken:iini güçlükle zaptei:tiğini antardınıL 

Coni yanından geçt!ği sıralarda onu görmcmez.ı.i.ktcn gel
di. 

Herkesin yüzü sapsanydı. Yüzleri makiyajlı olması· 
na rağmen artistlcrde b.le bu korku ala.imi seziliyı>rdu, 

1 
Bu sırada An Deyli g.özüktü. Heyecan içindeydi. Co

ni onu omuzlarından kucaklıyarıık bir saniye kad:x göğsil 
üzerin:ie tuttu. C~saretlen::hrmeğe çalıştı. Demin k,opan 
çığlık, hfila devam ediyordu. Bu çığlığı koparan, makine
kolu altında ölen Mensfild Kcnt'in en yakınında buluMG 
§arkıcı o~lanlardan biriydi. Duvara dayanmış. elleriyle 
başını tutmuş, alııbildiğine haykırıyordu. Coni, bu gencin 
'omuzun:lan tuttu. Birden kendisine doğru çevirdi: 

._ Sus be adam .. dedi. Ne bai::ıllJ) duruyorsun.. 
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--Arada büyük fark var_. 

ı 1 

l • f ' 

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

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.~. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 \'e 10.000) 

liralık ikı adet mük~lat vardır. 

. l;o::uğun ıuursuıca tekrar tfağİrmakta olduğunu gö
rlince, birden elini kaldırıp yanağına hızla bir tokat attı. 
Ve emir verdi: 

- Bunu giyinme odasına götürün. Biçar~ lcjorkudan 
kendisini k-°")'betmi§. Ne yaptığını bilmiyor. 

Coni tekrar sahneye döooü: 

Sahnenin üzerinde §İmdi iki kişi vardı. 
Bunlardan biri, çelik kapana yakalanmış olan zarif 

kıyafetli, aktör Mensfild Kent'di. Diğeri, bu müthi§ kor
ku içerisinde yüzünü buruşturaresk ona bakmakta olan 
Les Hansonl 

C9ni, Kent'in yüzüne ve mütenasip vücuduna baktı. 
O gUzel, sanşın delikanlının ölmU~ olduğunu anlamak için 
bir doktorun muayenesine lüzu~ yoktu. Hakikat bütün 
~çıklığı ve dehşetiyle görülüyordu. Kent'in yüzü, tama -
rpen de~işmiş ve mosmor olmuştu. Dili dıpndaydL Coni 
ona daha ziyade yaklaştı. Fakat hiç .bir yerine dokunma -
dr. Sonra Hans'a dönere'lı;: 

- Bu çelik kolu 'daha aşağıya düşmekten muhafaza 
e.den çengelleri birisi çıkarmış, dedi. 

Les Hanson başını eğerek: 
- Evet: dedi. 
Hanson'un kireç gibi bembeyaz yüzünden terler akı

yordu. 
- Coni! Dedi. Çelik kolu oraya takan benimi Fakat 

çengellerin yerinde olup olmadığını muayene etmemiştim. 
Hem niçin edeyim. O çengeller, kola tam geçme olaralcj 
takılmıştır. Kazara dü~melerine yahut çıkmalarına imkan 
yoktur ki .•• 

Coni: 
- Haklısın, dedi. Bu bir cinayettir! 
Hanson, Coni'yi kolundan tutarak: 

J 

Pertt1U Çocuk Pııdraaı: sfmdiye kadar hiçbir benzeri ta.rafmd.lD tak. 
lid edilememiştir. Bu puciranm, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cild
leri için hazırlanmı~ olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir :na.dde bu. 
ıunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
I 

Şişman, vücutlu, bazı kimseler de kuJlanmaktadrrlar. VllcudfiD iltf.. 
valarında ve koltuk altlannm piglk.lerine kaqı bundan daha müessir bir 
pudra henüz ke§fedilmemışt!r, 

ONU DlGER ADJ (TALK PUDRA) lan ile kanştırmaymız. 

Erkek öğretmen Okulu Sahnalma .Ko
misyonundan: 

Okul talebesi tçfn 600 metre yer ıt elbfseltk kumaş 7 _ 3 _ 93S paıst" 
tesl gUnn saat U te Cağaloğlunda Liseler Muhnsebeclllğlnde okul sst~ 

J>ll' alma komisyonu tarafından açık eksl ltme ile ihale edilmek uzero ı:xınna 
6aya konulmuştur. Muhammen fiyatı 450 kuruş ilk teminatı 169 ıtrııdır· 
lsteklllerln şartnameyi görmek için Acıbn.demde bulunan okul tdarestııe 
ve eksiltme için belli giln ve saatte teminat makbuzu ticaı et odası cari >11 
belgesi ne komisyona milracaatları il~n olunur. (886) 

P. T. T. Levazım l\IUdürlilğUnden: 
Jı' 1 - İdare ihtiyacı için 6 tane yUzlUk, 4 tane ellilik maa parawner te 

fon santırah kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (9600) muvakkat teminat 720 Ura olup eıtsltt' 
mest 8 Mart 938 salı g1lnU saat 16 de Ankarada P.T.T. umum mudnriilk bl' 
nasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - tstekUler muvakkat temtnat makbuzu veya banka mektubunu 'J'f" 
bil" caret Odası veslkasrndan başka mnteabhttltk \'eslkasmı ve teklif ı:nektO 

nu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat U e kadar mezk!>r komisyona 1" 
receklerdlr. 

f - Şartnameler, Ankarada P.T.T. Levazım, tstanbulda Beyoğlu p.1·
1 

<1ynlyat şube mildilrfüğtınden parasız verilir. (341) 

. n~~''l Dt;"!ır!io.ll~" ve~t!"'~~~~~~~il'.t-.ım~ 
:. . Umum .'t'ıdoresı "ı/ônlarr: 1

': ·~:::·.··--·· • • 
.. "' • .. ' . ',' • • .. " - .. , ... w·.1. 1' t' ,} .. ~t..~tf-..-. ~ • -:-' • 

~ 
Kablll mesaha şekilde ve Km. 14 4 de hat kcnnnnda teslimi şard1,. 

m3. yUz on beş (116) kuruş muhammen bedelle Edirneden 1500 ın3· 8
1
r 

last acık eksiltme usullyle 10 - 3 - 19 38 perşenbe gUnn saat 16,30 da J!ld ,
ne istasyon binasında 9 uncu işletme satınalma komisyonunca nıubaf 11 
edilecektir. Du l~e girmek isteyenle rln 129,38 lira muvakkat teminat 
kanunf vcslkalariyle komisyona müracaatları ltızımdır. .,, 

eartnameler parasız olarak Bir kecl işletmesinden ve Edirne t!Jt&S· 

..JJ. E.~A~-.ıti~ 1 Ankara caddesinde 
ECZAHANE Si 

Her nevi ':!"'.:;:L S•hhi lev....,..t ki r a l ı k d Ü k k a n 
Beyoğlu lstiklil caddesi No. 419 
Yerli Mallar Pazan kz.rşısmda 

Pazar dö Bebe sırasınıda 
Vakit yurdunun altmda (öten Franaız kitapçısının) yeri ve arkadakl 

depolan kiralıktır. 
B' ·le§tirilmek suretiyle 150 metre murabbahk bir mesaha elde edilebi· ' .. 1 ~ ·... ' .. • 

Neşriyat müdürü Refik A. Sevengil l 
Sahibi: ASIM US 

lir. İsteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna milracaatleri. ı 
,,.... 

- 'Bana hali ver, ConT, deCil. Çeltl< tçoıu mçın mua
yene edecektim! Mensfild Ken 'e kartı hiç bir fena fikir 
beslemiyordum. Tiyatroda bu çelik kolla oyniyacak kimse 
bulunduğundan da §Üphe etmiyordum. Bundan başka bu 
~elik kol. cıra odasrnda kilitli idi. Prova başlıyacağı saate 
kadar onu kimse çıkarmamıştı. Yerine taktığım zaman 
emniyet çengellerinin yerinde olup olmadığını muayene 
etmediğime ne kadar hata etmişim ... 

Coni, Hanson'u teskin için: 

- Heyecanlanma, Hanson, dddi. Bu işte senin lroba· 
hatin yok. Şimdi sen giyinme odasına gitsen daha iyi ede
ceksin. Hem biraz sinirlerin dinlenir. Biz timdi polislerin 
gelmesini bekliyoruz. 

Hanson, Coni'yi dinliyere~ kulise doğru yı.irUdü. O 
dışarıya çıkarken Kobrovski sahneye girdi. Bir an için 
Kent'in cesedine baktı. Koşmaktan yorulmuş gibi burun 
delikleri açılıp kapanıyordu. Sonra Coni'ye dönerek: 

- Ölmüş mü? Dedi. 
Coni: 
- Evet, dedi. Maalesef. 
Kobrovski, "Oh 1,, der gibi geni§ bir nefes aldıktan 

ıonra müstehzi bir tarzda gülümsedi: 

- Sizin, dedi. 1ngilizcenizde bir sozunw: vardır: 

"Yarışı, her zaman en hızlı giden kazanmaz ... ,,.. Doğru 

değil mi'/ 
Coni, Rus or}sestra şefinin bu dakikada ne düşündü -

günü biliyordu. O, Mensfild Kent'in, Mirabel'e yapmış ol· 
\:iuğu sarkıntılıkları düşünüyor ve şimdi ortadan kalkma -
sına Adeta seviniyordu. Onun için stdıneye gelir gelmez, 
ilk öğrenmek istediği şey Kent'in ölmüş olup olmadığı idi. 

Derken, sahnenin bir kenarından kuvvetli bir erkek 
aesi it itildi: 

-31-

:;:;;;;;;;.-......... ::::::::n::::::::-.:-..:::::: 

1 Meccanl muayene 
Perfembe g11nrert aat ı den ll • ~ 

U Ortaköy Taşbasamak PaJangsd:.,) 
D numarada Doktor Mllmtaı GU n fakirleri parasız muayene ed~ 
li::::::::::==mnm:==r.::::==·-· .. 

TÜRK TİCAUET BA1''J{ı\sj 
A. Ş. iDARE :\IEOJ.JStNı>lJ; 
AJcllidc toplnntı dnvctnaııt tst': 

Türk Ticaret Bankası A. ş. b
1

9sS 
darlarının toplantısı 28 :Mart rııd' 
pazartesi gUnU saat 16 da Anlt:cslfl" 
Işıklar caddesinde Banka tner 
de yapılacaktır. uııcC 

Esns mukavelennmenln : 4 1ııı1• sa. .ı maddesi muclbtnce iştirake ~6 tıli' 
yettar olan hissedarların oııcıell 
maddeye tevfikan toplantı gUO ~,.rıı· 
en az iki hafta evvel dUbuliY:ıııerlll 
kast almaları l~?:ımdır. ve ıtıJ'' 

eı:;rı• ı de hissedarlardan olması Dl ~ ,ıc-' 
Hissedarların dUhullYe vs.r e <e' 

almak Uzere Banka ınerkezin tttJI" 
ya şubelerine muracaatınrını 
rlL ~ 

MttzAIIBRAT RUZN'A~fli:· ıı ııft 
1 - 1937 senesi muaıneıa.u;1pı,.t 

idare mocıtsl raporiyle ınura 
rnporunun okunması, ve ~Jf 

2 - 1937 senesi bilt\n~oeu ııe tcJ'' 
ve zarar hesaplarının tasdiki 
re meclisinin ibrası, ınecııfl 

3 - 1\fUddetlerl biten idare 
f\znsı yerine ftza intlhnbt. net" 

4 - 1937 senesi murakıpla~rıııı1' 
tinin tayini ve yeniden fkl ıil 
intihabı, 1111 \"eti 

6 - ldnre meclisi ft.zatarı 
lecek huzur hnkkınrn ts:ytnl·~4 

tı>ARB JOO.,.. ~ 


